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Woord vooraf 

De Provinciale Economische Verkenning 1994 bevat een beknopte 
beschrijving van de recente ontwikkelingen, alsmede een korte termijn 
verkenning tot en met 1995. 
De Gelderse ramingen zijn via een regio-specifiek model afgeleid van 
de Nederlandse verwachtingen. Gegeven de nationale ramingen van 
het Centraal Planbureau mag verwacht worden dat de ontwikkelingen in 
Gelderland zullen verlopen als weergegeven in deze verkenning. 

In de PEV zijn naast de provinciale cijfers ook de cijfers voor de vier Gel-
derse Corop-gebieden vermeld. De Coropgebieden zijn vrijwel identiek 
aan de streekplangebieden zodat de regiobeschrijvingen en de cijfers 
ook op de streekplangebieden van toepassing zijn. Gezien de geringe 

Ie 

	

	afwijkingen kunnen voor het Knooppunt Arnhem/Nijmegen de cijfers 
van het gelijknamige Coropgebied gebruikt worden. 

Als gevolg van definitiewijzigingen en de revisie van (CBS-)statistieken 
zijn de arbeidsmarktcijfers van de PEV'94 niet vergelijkbaar met vorige 
edities. 

Sinds 1991 bevat de PEV tevens de belangrijkste uitkomsten van de 
Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO). 
Wij zijn de Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland 
erkentelijk voor de levering van de ERBO-cijfers. 

juli 1994 

. 

Bureau Economisch Onderzoek 
Afdeling Economische Zaken 
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1 	Samenvatting 
Inleiding 

Terwijl voor de Europese Unie als geheel 1993 een recessiejaar was, 
bleef de schade in Nederland beperkt tot een stagnatie. Het binnen-
lands produkt nam nog iets toe en er werd een lichte werkgelegen-
heidsgroei gerealiseerd, waarmee Nederland zich ten opzichte van de 
Europese Unie positief onderscheidt. Op meerdere fronten is overigens 
de Nederlandse ontwikkeling naar verhouding gunstig verlopen: de 
inflatie was laag, de investeringsdaling was minder omvangrijk en het 
werkloosheidspercentage lag ruim 20% onder het gemiddelde van de 
Europese Unie. 

Als gevolg van o.a. de aantrekkende wereldhandel zal naar verwachting 
de Nederlandse conjunctuur in 1994 herstellen. De eerste signalen 
tekenen zich reeds af. Op korte termijn zijn de economische groeivoor-
uitzichten gematigd optimistisch, op langere termijn zijn er bedreigin-
gen. Naast de marktpenetratie van Azië wordt Nederland op zijn traditio-
nele afzetmarkten ernstig bedreigd door de omwenteling in 
Oost-Europa. Het specialisatiepatroon van Nederland ligt voor een 
belangrijk deel in het low-tech marktsegment. Gezien de internationale 
ontwikkelingen is het op wat langere termijn van levensbelang de high-
techsector verder te ontwikkelen en door maatschappelijke en sociaal-
economische hervormingen de concurrentiepositie op met name de 
Europese markt veilig te stellen. 

De werkgelegenheidsontwikkeling 

Sinds het einde van de vorige recessie begin tachtiger jaren, is de 
Nederlandse werkgelegenheid tot 1991 voor Westeuropese begrippen 
sterk toegenomen. In Gelderland verliep de creatie van arbeidsplaatsen 
nog voorspoediger dan in Nederland. Met de intrede van de huidige 

40 conjunctuurzwakte is de gunstige Gelderse positie echter omgeslagen. 
In 1992 tekende deze kentering zich reeds af door een achterblijvende 
groei, in 1993 was het werkgelegenheidsverlies in Gelderland iets hoger 
dan in Nederland. 
Afgezet tegen de periode 1989-1991 geeft de recente ontwikkeling een 
omvangrijk werkgelegenheidsverval te zien. Tijdens de hoogconjunc-
tuur steeg het aantal banen in Gelderland met gemiddeld 22.000 per 
jaar. In 1992 werd de groei ruimschoots gehalveerd, terwijl vorig jaar de 
ontwikkeling tot onder de nullijn zakte. Voor 1994 wordt een stabilisatie 
voorzien. Pas in 1995 trekt de werkgelegenheid weer aan. De verwach-
te stijging van ca. 7.000 arbeidsplaatsen in 1995 is naar verhouding 
echter gering. 
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Ontwikkeling van de beroepsbevolking 

De groei van de beroepsbevolking staat in toenemende mate in het 
teken van de vergrijzing. De verminderde bevolkingsaanwas in de leef-
tijd 15-64 jaar komt tot uitdrukking in een groeivertraging van de 
beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie stijgt echter als gevolg van de 
afbouw van een aantal VUT-regelingen en de verminderde WAO-uit-
stroom. Hier staat tegenover dat de instroom van met name herintre-
dende vrouwen sterk afzwakt ten gevolge van de slechte arbeidsmarkt 
vooruitzichten. Per saldo neemt de groei van de beroepsbevolking af. In 
1994 en in 1995 zal het arbeidsaanbod in Gelderland jaarlijks toenemen 
met 6- â 7.000 personen tegenover een aanwas van ca. 9.000 personen 
in de jaren daarvoor. 

Werkloosheid 
	

. 

Sinds de jaren zeventig is de werkloosheid op een steeds hoger niveau 
gekomen. Tijdens iedere economische recessie steeg de omvang 
sprongsgewijs. In de herstelperioden was de groei onvoldoende om de 
werkloosheid structureel weer terug te dringen. Op langere termijn 
bezien is het arbeidsaanbod sneller gestegen dan de arbeidsvraag 
waardoor de discrepantie op de arbeidsmarkt steeds groter is gewor-
den. 
In 1993 stagneerde de werkgelegenheidsgroei. Dit heeft geleid tot een 
scherpe stijging van de werkloosheid. Nadat sinds 1984 de werkloos-
heid gestaag afnam, is de ontwikkeling in één jaar tijds weer voor een 
belangrijk deel teniet gedaan. 

Dit jaar zal de werkloosheid opnieuw fors toenemen. Met name begin 
1994 was de stijging alarmerend. In de afgelopen maanden is de groei 
echter sterk afgezwakt. Desondanks zal de werkloosheid in 1994 voor 
het tweede achtereenvolgende jaar fors oplopen. Bij de geraamde ont-
wikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zal het Gelderse 
werkloosheidsniveau in 1995 ca. 50% hoger liggen dan in 1992. Ie Tussen de Gelderse regio's manifesteren zich belangrijke groeiver- 
schillen. Gerekend vanaf 1992 (het begin van de economische stagna-
tie) moet in Zuidwest-Gelderland rekening worden gehouden met een 
verdubbeling van de werkloosheid. Voor de Veluwe zijn de verwachtin-
gen met een stijging van 75% eveneens zorgelijk. In de regio 
Arnhem/Nijmegen is de ontwikkeling naar verhouding gunstig en 
bedraagt de stijging slechts' 25%. Hierbij moet worden aangetekend 
dat de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen in het verleden reeds zeer 
hoog was, terwijl in de andere Gelderse regio's de werkloosheid nog op 
een relatief laag niveau lag. 



In 1995 zal het aantal werklozen in Gelderland naar schatting ca. 55.000 
personen bedragen (Nederland 505.000). 

werkloosheidspercentages 1992 1995 

Veluwe 3,5 6 
Achterhoek 3 5 
Arnhem/Nijmegen 8 10 
Zuidwest-Gelderland 4 7 
Gelderland 5 7,5 
Nederland 5,5 8 

Ontwikkeling van het bedrijfsleven 

Omzet 
De omzet van het bedrijfsleven is in 1993 gedaald. Vooral de buiten-
landse afzet nam af. Doordat het Gelderse bedrijfsleven sterker op de 
binnenlandse markt is georiënteerd, bleef de teruggang beperkt. De 
afzetproblemen concentreerden zich vooral in de bouwnijverheid en de 
industrie. In belangrijke delen van de dienstensector bleef de omzet 
ongeveer op het peil van 1992. De verkoopresultaten van de detailhan-
del en de horeca waren in Gelderland belangrijk beter dan in Nederland. 

Export 
Ondanks een daling van de uitvoer was de Nederlandse exportprestatie 
vorig jaar internationaal gezien tamelijk gunstig. In historisch perspectief 
bezien was de ontwikkeling niettemin teleurstellend. In bijna 50 jaar is 
het slechts twee maal eerder voor gekomen dat de Nederlandse export 
stagneerde. 
De Gelderse ontwikkeling in 1993 is naar verhouding minder ongunstig 
verlopen. De groeivertraging van de export was echter in de voorgaan-
de twee jaren groter. Gerekend vanaf het einde van de hoogconjunctuur 
moet geconstateerd worden dat de Gelderse export achter is gebleven 

is 	bij de Nederlandse ontwikkeling. 

Investeringen 
Afgezet tegen de gemiddelde ontwikkeling in de Europese Unie bevindt 
het investeringsniveau in Nederland zich al geruime tijd op een redelijk 
hoog peil. 
In 1993 is de nominale investeringssom van het bedrijfsleven zowel in 
Nederland als in Gelderland sterk gedaald. Daarmee wordt de trend van 
de laatste jaren voortgezet. Als gevolg van de economische stagnatie is 
de bezettingsgraad van de bedrijven over het algemeen laag. De ruimte 
voor uitbreidingsinvesteringen is hierdoor gering. 



Het leeuwedeel van de investeringen van het bedrijfsleven komt voor 
rekening van de industrie. Het investeringsniveau van de industrie op de 
Veluwe, in de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland ligt structureel 
lager dan in Nederland. In Arnhem/Nijmegen daarentegen liggen, 
mogelijk als gevolg van het hoge aandeel high-tech-industrie, de indus-
triële investeringen al jaren op een relatief hoog niveau. 

Resultaat en rendement 
De winstgevendheid van het Gelderse bedrijfsleven is voor het derde 
achtereenvolgende jaar gedaald. Toch kon 86% van de bedrijven 1993 
met een positief resultaat afsluiten en behaalde tweederde een bevredi-
gend rendement. In het recordjaar 1990 was 92% van de bedrijven 
winstgevend en beoordeelde driekwart van de bedrijven het behaalde 
rendement als voldoende. Onder invloed van de slappe internationale 
conjunctuur was het winstverval vorig jaar groot. De lage rentestand en 
de gedaalde invoerprijzen van grondstoffen hebben weliswaar een 
positieve invloed gehad op de kostenontwikkeling, maar het geleden 
omzetverlies, de loonkostenontwikkeling en de hoge wisselkoers van de 
gulden hebben per saldo toch geleid tot een scherpe vermindering van 
de winstmarges. 

49 
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2 	Verwachtingen voor de 

2 

Nederlandse economie 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de (inter)nationale 
ontwikkelingen en vooruitzichten 1994-1995. De informatie is geba-
seerd op gegevens uit het Centraal Economisch Plan 1994. 

2.1 De internationale context 

Mondiaal vertoonde de economische groei in 1993 grote verschillen. De 
krachtige ontwikkeling in Azië en in (delen) van de Derde Wereld steken 
schril af tegen de ineengestorte economieën van de GOS-landen en 
van een aantal Middeneuropese landen. Daar tussen in bevinden zich 
West-Europa en Japan met een groei rondom de nullijn. In de Verenig-
de Staten is recentelijk een conjunctuurherstel ingetreden. De groei ligt 
daar op het niveau dat zich tot voor kort in West-Europa voordeed. 

Tabel 1. 	Economische groei per regio in procenten per jaar 

1993 1994 1995 

Aziël 8 7,5 7,5 
Derde Wereld 5 5 5 
Verenigde Staten 3 3 2,75 
Japan 0,3 1,3 2 
West-Europa -0,5 1,3 2,3 
Midden-Europa -2 2 3 
GOS-landen -14 -10 0 

Wereld 1,3 2,3 3 

Bron: Centraal Economisch Plan 94, CPB 

Terwijl in de "oude" industrieregio's West-Europa, de Verenigde-Staten 
en -sinds enige tijd- ook Japan, de industrie in ernstige problemen ver-
keert, wordt in (m.n. Zuid-oost) Azië een sterke expansie gerealiseerd. 
De wereldmarktaandelen stijgen aanhoudend, niet alleen van de 
arbeidsintensieve industrie, maar ook van de hoogwaardige technologi-
sche activiteiten en de dienstverlening. Aan deze opkomst liggen ver -
scheidene oorzaken ten grondslag. De kwaliteit en de omvang van het 

China, Hong Kong, Korea, Singapore, Taiwan, Maleisië, Indonesië 
Thailand, Filippijnen 

11 



onderwijs heeft in dit deel van de wereld een snelle ontwikkeling doorge-
maakt en krijgt een hoge prioriteit. Daarnaast voeren de overheden een 
strategisch en actief economisch stimuleringsbeleid. De omstandighe-
den voor internationaal opererende ondernemingen zijn aantrekkelijk: 
"vrij spel" voor de marktkrachten, lage lonen, flexibele arbeidsmarkt, 
goed geschoold arbeidspotentieel, adequate infrastructuur, gunstig 
belasting- en investeringsklimaat en ruime kredietfaciliteiten. Voor dit 
vestigingsklimaat wordt overigens een hoge prijs betaald. De verschijn-
selen die met de Aziatische expansie gepaard gaan, roepen herinnerin-
gen op aan de omstandigheden ten tijde van de Industriële Revolutie in 
Europa: kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, rechteloosheid 
van werknemers en een vrijwel ongebreidelde milieuvervuiling. 

Het Centraal Planbureau ziet in de opkomende rol van Azië kansen en 
bedreigingen voor West-Europa. Door de snelle groei van Azië ontstaat 
een omvangrijke vraag naar kapitaal- en kennisintensieve investerin-
gen. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën kan West-Europa 
hiervan profiteren. Een tweede positief effect is dat door de goedkope 
importen het reëel besteedbare inkomen in West-Europa toeneemt. De 
vervaardiging van arbeidsintensieve produkten in de EU wordt echter 
ernstig bedreigd: de concurrentie verhevigt en de prijzen dalen. Hier-
door kan in deze sectoren veel werkgelegenheid verloren gaan. Dit kan 
op termijn alleen worden opgevangen door een verschuiving in de pro-
duktiestructuur naar meer hoogwaardige activiteiten. Dit vereist volgens 
het CPB een krachtige inspanning om de technologische voorsprong te 
behouden en bovendien, een flexibele arbeidsmarkt, een meer markt-
conforme loonvorming, hervormingen van het sociale verzekeringsstel-
sel en een verhoogde scholingsinspanning. 

In vergelijking met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar is het korte 
termijn vooruitzicht enigszins verbeterd. Na de zwakke groei van de 
wereldeconomie in 1993 zijn er tekenen dat de conjunctuur zich herstelt. 
De groei van de wereldhandel zal oplopen van 3,5% in 1993 tot 6,5% in 
1995. Hierdoor, en als gevolg van de lage rente, zal de economische 40 activiteit in West Europa een bescheiden groei doormaken. Naar ver- 
wachting zullen de investeringen stijgen en neemt het consumentenver-
trouwen toe. De economische groei wordt weer positief en stijgt van 
-0,5% in 1993 naar ruim 2% in 1995. 

2.2 De nationale economie 

Terwijl voor de Europese Unie als geheel 1993 een recessiejaar was, 
bleef de schade in Nederland beperkt tot een stagnatie. Het binnen- 
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lands produkt nam nog iets toe tegenover een daling in de meeste 
Westeuropese landen. Deze relatief gunstige situatie is vooral toe te 
schrijven aan de op peil gebleven uitvoer. Door de scherpe internationa-
le concurrentie en de zwakke conjunctuur stonden de exportprijzen 
zwaar onder druk. Dit heeft geleid tot rendementsverlies en een golf van 
rationalisaties waardoor veel arbeidsplaatsen verloren gingen. Niette-
min werd nog een lichte werkgelegenheidsgroei gerealiseerd, waarmee 
de Nederlandse ontwikkeling zich ten opzichte van de Europese Unie 
opnieuw positief onderscheidt (EU-gemiddelde -1,7%). Op meerdere 
fronten is overigens de Nederlandse ontwikkeling naar verhouding gun-
stig verlopen: de inflatie was laag, de investeringsdaling was minder 
omvangrijk en het werkloosheidspercentage lag ruim 20% onder het 
gemiddelde van de Europese Unie. 

. 

Tabel 2. 	Enige economische kerngegevens van een aantal landen en van de 
Europese Unie 
1993-1995 

Nederland 	West- 	Frankrijk 	Verenigd 	Italië 	België 	EU-12 
Duitsland 	 Koninkrijk 

groei in 	'93 '94 '95 '93 '94 '95 '93 '94 '95 '93 '94 '95 '93 '94 '95 '93 '94 '95 '93 '94 '95 

BBP2 ) 	0,3 1,0 2,5 	-1,9 0,5 1,5 	-0,7 1,0 2,3 	2,1 2,8 2,8 	-0,4 1,5 2.3 	-1,3 	0,8 	1,8 	-0,4 1.3 2,3 

export 	0,4 3,3 5,0 -8,2 2,8 5,5 	-0.7 4,3 6.8 	4,2 5,5 6,0 	8,6 7,0 5,3 -0,4 	2,3 	5,0 	-0,5 4.3 5.8 

innesteringen 3 )-3,8 '03 4,5 -5,7 1.0 3,0 	-5,0 0,5 3,8 	-0,2 4,5 5,3 	-8.4 1.8 5,5 -5,8 	1,0 	2,3 	-5,2 1.5 4.0 

inflatie4 ) 	2,1 2.3 2,5 3,9 3,0 2,5 	2,2 1,8 1,8 	3,3 3,0 3,3 	4,6 4,0 3,5 2,8 	3.0 	2,3 	3.7 3,3 2,8 

werkgelegen- 	0,3 -0,3 1,0 -2,0 -1,5 0,3 	-1,2 -0,5 0,3 	-1,2 1,0 1,3 	-1,6 -0,3 0,3 -1,5 	-1,0 	-0,3 	-1,7 -0,5 0.5 

heid5 ) 

werkîoosheids- 8,4 9,5 9,5 5,8 7,3 7,5 11,5 12,3 12,3 	10,3 9,8 9,5 10,1 10.8 11,0 9.1 	10.3 10,3 10.6 11.3 11,0 

Bron: CEP 94, CPB 

De buitenlandse afzet van Nederland is geconcentreerd in de grote 
Noordwest-Europese landen. Daarbij is vooral de Duitse markt van 

Ie betekenis. Het specialisatiepatroon van Nederland ligt voor een belang-
rijk deel in het low-tech marktsegment. In het licht van de internationale 
ontwikkelingen is de Nederlandse economie hierdoor bijzonder kwets-
baar. Naast de marktpenetratie van Azië wordt Nederland op haar tradi-
tionele afzetmarkten ernstig bedreigd door de omwenteling in Oost-
Europa. Het CPB heeft berekend dat het Nederlandse exportpakket 
naar Duitsland door Oost Europa 14% goedkoper kan worden geleverd. 

Bruto Binnenlands Produkt 

Bruto investeringen 

Prijspeil particuliere consumptie 

Werkgelegenheid in personen 
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Hierbij moet evenwel worden bedacht dat voor de handelsrelatie niet 
alleen de prijs bepalend is. Kwaliteit, service en betrouwbaarheid spelen 
eveneens een belangrijke rol. Niettemin is de concurrentie met de Oost-
europese landen moeilijk door de lage loon- en milieukosten aldaar. 

Hoewel in bepaalde opzichten de Nederlandse uitgangspositie zwak is, 
tekenen zich ook positieve punten af. Internationaal gezien is de Neder-
landse prijsconcurrentie op tal van markten niet ongunstig. De export is 
tussen 1988 en 1992 is dan ook met 35% toegenomen. In de nieuwe 
afzetgebieden in Oost Europa en Azië werden hoge groeicijfers gereali-
seerd. Ook de groei van de uitvoer naar Duitsland was meer dan gemid-
deld. In de afgelopen jaren heeft zich in het Nederlandse specialisatie-
patroon reeds een geleidelijke verschuiving voltrokken naar een meer 
hoogwaardig produktenpakket. De uitvoer van high-techgoederen nam 
in de periode 1988-1992 toe met 55%. 

Als gevolg van de aantrekkende wereldhandel en de gematigde kosten-
ontwikkeling in ons land zal naar verwachting de Nederlandse conjunc-
tuur zich in 1994 herstellen. De eerste signalen tekenen zich reeds af. 
De toename van het binnenlands produkt wordt voor dit jaar geraamd 
op 1% en voor 1995 op 21/2%. Doordat economische groei zich pas met 
een zekere vertraging vertaalt in een stijgende arbeidsvraag, moet aan-
vankelijk nog rekening worden gehouden met een afnemende werkge-
legenheid. Ook de aanhoudende noodzaak tot kostenreductie staat een 
spoedig werkgelegenheidsherstel in de weg. Niet eerder dan in de loop 
van 1995 is weer enige groei te verwachten. Als gevolg daarvan neemt 
de werkloosheid dit jaar fors toe. Voor 1995 wordt een stabilisatie voor-
zien. 

Ten aanzien van de economische groei zijn de vooruitzichten op korte 
termijn gematigd optimistisch. Gezien de internationale ontwikkelingen 
is het echter op wat langere termijn van levensbelang de high-techsek-
tor verder te ontwikkelen en door maatschappelijke en sociaal-economi-
sche hervormingen de concurrentiepositie op met name de Europese 
markt veilig te stellen. 
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3 	Verwachtingen voor de 
Gelderse economie 
In dit hoofdstuk worden de Gelderse ramingen gepresenteerd van de 
werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloosheid. Deze prog-
noses zijn via een regio-specifiek model afgeleid van de Nederlandse 
verwachtingen. De landelijke ramingen en de beschrijving van de 
Nederlandse situatie zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 
1994 van het Centraal Planbureau. De historische werkgelegenheids-
cijfers van Gelderland zijn gebaseerd op de Provinciale werkgelegen-
heidsenquête (PWE). 

3.1 Werkgelegenheid 

3. 1. 1 Werkgelegenheid in arbeidsjaren 
Tien jaar lang is in Nederland de werkgelegenheid onafgebroken geste-
gen. Tijdens de hoogconjunctuur van 1989-1991 bedroeg de jaarlijkse 
toename bijna honderdduizend arbeidsjaren. Onder invloed van vooral 
internationale ontwikkelingen (inzakken van de wereldconjunctuur, stij-
gend marktaandeel van Azië, nieuwe concurrenten uit Oost-Europa), 
kwam hieraan in 1993 een einde. Vorig jaar nam het arbeidsvolume met 
dertienduizend af. In 1994 zal het werkgelegenheidsverlies zich ver-
scherpt voortzetten en naar verwachting een omvang bereiken van 
meer dan dertigduizend arbeidsjaren. De verbeterende conjunctuur 
leidt in 1995 mogelijk tot een licht werkgelegenheidsherstel. In vergelij-
king met de achter ons liggende jaren zal de groei echter zeer beschei-
den zijn. 

Ontwikkeling van het arbeidsvolume, alle sektoren 

4% 

:: 
1 

is 	2% 

1% 

0% 

- I% 

- 2% 

3% 
1975 1977 1979 1991 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

Bron Nederland CPB; Gelderland Bureau Economisch Onderzoek 
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Tabel 3. Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1992 (X 1.000) en de procentuele ont- 
wikkeling 1991-1998, per bedrijfstak 

arbeidsvolume gemiddelde mutatie per jaar in % 

1993 1992 1993 1994 1995 
Nederland 
Landbouw 259 0,4 -0,5 -0,5 -0,8 
Industrie 968 -0,9 -3,4 -2,1 -0,1 
Bouw 380 -1,3 -1,0 -1,3 0,5 
Diensten 3.017 2,2 0,8 0,2 1,2 
Overheid 685 -0,9 0,0 -1,6 -1,3 

Totaal 5.310 0,8 -0,3 -0,6 0,5 

Gelderland 
Landbouw 43 -0,2 -0,9 -1,0 -1,2 
Industrie 116 -2,0 -2,4 -2,3 0,4 
Bouw 45 -0,6 -3,1 -0,8 1,3 
Diensten 323 2,3 0,3 0,6 1,2 
Overheid 98 0,1 0,4 -1,0 -0,9 

Totaal 625 0,7 -0,5 -0,4 0,6 

Bron: 	Nederlandse cijfers CEP 93, CPB; regionale cijfers: Bureau EconomischOnderzoek, 
Provincie Gelderland 

Sinds het einde van de vorige recessie begin tachtiger jaren, is het 
Nederlandse arbeidsvolume tot 1991 toegenomen met in totaal 13%, 
hetgeen voor Westeuropese begrippen hoog was. In Gelderland verliep 
de creatie van arbeidsplaatsen nog voorspoediger en bedroeg de 
periodemutatie bijna 171/2%. Met de intrede van de huidige conjunc-
tuurzwakte is ook de gunstige Gelderse positie omgeslagen. In 1992 
tekende deze kentering zich reeds af door een achterblijvende groei, in 
1993 was het werkgelegenheidsverlies in Gelderland iets hoger dan in 
Nederland. 

fl 
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Landbouw 
De landbouw vertoont al een aantal decennia hetzelfde beeld: een stij-
gend produktievolume bij een trendmatig afnemende werkgelegenheid. 
Daarbij vindt een verschuiving plaats van zelfstandigen naar werk-
nemers. 

Ontwikkeling van het arbeidsvolume, landbouw 
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Bron: Nederland CPB, Gelderland Bureau Economisch Onderzoek 

Industrie 
De Nederlandse industrie kent een lange historie van afbrokkelende 
werkgelegenheid, met een korte periode van opbloei in de jaren 1985-
1990. Daarna heeft de neerwaartse trend zich weer voortgezet. In 1993 
traden de problemen scherp aan de dag met spectaculaire (dreigende) 
faillissementen, herstructureringen en overnames van een aantal grote 
industriële ondernemingen. Duidelijk is geworden dat aan deze ontwik-
keling niet alleen conjuncturele oorzaken ten grondslag liggen, maar 
ook structurele. 
De Gelderse industrie reageert over het algemeen sterker op de con-
junctuur. Doordat Gelderland minder grote industriële bedrijven kent in 
de sectoren waar zich massa-ontslagen hebben voorgedaan, is de 
werkgelegenheidsdaling in 1993 niettemin wat gematigder verlopen dan 
in Nederland. Hoewel de conjunctuur zich intussen verbeterd heeft, is 
dit nog onvoldoende om de effecten van rationalisaties te compenseren. 
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De werkgelegenheid zal in 1994 dan ook verder inkrimpen. Bij de ver -
wachte voortzetting van de produktiestijging zal in 1995 de Gelderse 
industrie weer enige werkgelegenheidsgroei vertonen. Voor Nederland 
wordt voor 1995 nog een geringe daling verwacht. 

Ontwikkeling van het arbeidsvolume, industrie 
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Bouwnijverheid 
De ongesubsidieerde woningbouw zit in de lift. Door de lage hypotheek-
rente en het toenemende aantal tweeverdieners is de belangstelling 
voor dit marktsegment toegenomen. Hier staat tegenover dat in de 
sociale woningbouw de programma's niet gehaald worden. Vooral in de 
stedelijke gebieden is het in Nederland moeilijk nog geschikte bouw-
locaties te vinden en de voortgang in de bestemmingsplanprocedures 
ondervindt veel vertraging. Per saldo ligt het aantal in aanbouw geno-
men woningen in Nederland de afgelopen 
drie jaar bijna twintig procent onder het niveau uit de jaren 1987-1990. 
Ook de markt voor bedrijfsgebouwen staat onder druk als gevolg van de 
slappe economische conjunctuur. Zo is de uitgifte van nieuw bedrijfster -
rein in Gelderland gedaald van 180 ha. per jaar in de periode '88/91 
naar ca. 100 ha. per jaar in 1992 en 1993. Deze ontwikkelingen hebben 
geleid tot een produktiedaling en een afnemende werkgelegenheid. In 
Gelderland lijkt het dieptepunt in de bouw intussen gepasseerd. Dit jaar 
zal de werkgelegenheid weliswaar nog verder afnemen, voor 1995 
wordt een stijging verwacht. 
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Onwikkeling van het arbeidsvolume, bouw 
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Diensten 
Tien achtereenvolgende jaren is de werkgelegenheidscreatie in Gelder-
land vooral te danken geweest aan de ontwikkelingen in de diensten-
sector. De groei bereikte in de periode 1989-1991 een hoogtepunt. 
Jaarlijks nam de werkgelegenheid in de Gelderse dienstverlening toe 
met ruim 13.000 arbeidsjaren. Als gevolg van de zwakke conjunctuur is 
de groei terug gevallen naar ca. 7.500 in 1992 en nog geen 2.000 
arbeidsjaren in 1993. Met name de stagnerende werkgelegenheidsont-
wikkeling in de handel, de horeca, de zakelijke dienstverlening en in de 
transport- en communicatiebedrijven hebben tot deze vertraging geleid. 
Het groeiverval in Gelderland was groter dan in Nederland. Bij een ver-
der aantrekkende conjunctuur treedt in Gelderland mogelijk dit jaar nog 
een licht groeiherstel op. 
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Ontwikkeling van het arbeidsvolume, diensten 
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Bron, Nederland CPB, Gelderland Bureau Economisch Onderzoek 

Overheid 
Als gevolg van de bezuinigingen en de privatisering bij de overheid en 
een inkrimping van de krijgsmacht neemt de werkgelegenheid bij de 
overheid af. De gevolgen hiervan komen maar gedeeltelijk in de cijfers 
tot uitdrukking, omdat de deelnemers aan de Banenpools en de Jeugd-
werkgarantiewet als werknemer bij de lagere overheid worden geteld. 

Ontwikkeling van het arbeidsvolume, overheid 
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3.1.2 Regionale ontwikkeling 6 ) 

Ten opzichte van Nederland is de werkgelegenheidsontwikkeling in Gel- 
derland tot 1992 gunstig verlopen. Dit is te danken aan de drie landelijke 
regio's in Gelderland. Met name de bijdrage van de Veluwe was kwanti-
tatief belangrijk. De ontwikkeling in het verstede-lijkte gebied Arnhem! 

Tabel 4 Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1993 (x 1.000) en de jaarlijkse 
procentuele ontwikkeling 1992-1995, per regio 

arb.vol. 	gemiddelde procentuele mutatie per jaar in % 

1993 	'85/90 	1991 	1992 	1993 	1994 1995 

Veluwe 220 	2,4 	2,9 	1,5 	-0,5 	-0,2 0,6 
Achterhoek 121 	2.2 	2,3 	0,1 	-1,5 	-0,6 0,5 
Arnh/Nijm 226 	1,8 	2,1 	0,1 	-0,2 	-0,6 0,4 
ZW-Gel. 59 	4,3 	2,6 	1,6 	-0,5 	-0,2 1,1 
Gelderland 625 	2,3 	2,5 	0,7 	-0,5 	-0,4 0,6 
Nederland 5.310 	1,9 	1,5 	0,8 	-0,3 	-0,6 0,5 

Bron: Nederland, CPB; Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 
Provincie Gelderland 

Nijmegen wijkt over de gehele periode 1985/1993 niet wezenlijk af van 
de landelijke ontwikkeling. Dit beeld zal naar verwachting de komende 
jaren niet veranderen. 

In de afgelopen twee jaar heeft zich in Gelderland een omslag voltrok- 
ken: aan de snellere groei kwam in 1992 een einde en de daling in 1993 
was groter dan in Nederland. Het is daarbij opmerkelijk dat de ontwikke- 

00  in de regio Arnhem/Nijmegen in 1993 het minst negatief was. De 
afzonderlijke steden Arnhem en Nijmegen deden het naar verhouding 
zeer goed en kenden zelfs een uitbreiding van de werkgelegenheid. De 
gemeente Apeldoorn is na Arnhem en Nijmegen de belangrijkste werk-
gelegenheidsconcentratie van Gelderland. Ook hier was de ontwikke-
ling beter dan gemiddeld 7 ). 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de werkgelegenheids-

ontwikkeling per corop-gebied per sector. 

Provinciale Werkgelegenheidsenquëte '93, Bureau Economisch Onderzoek, 

Provincie Gelderland 
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De structuur van deze drie stedelijke economieën wordt gedomineerd 
door de dienstverlening en is daardoor beter bestand gebleken tegen de 
conjuncturele inzinking van 1993. Hoewel de huidige ontwikkelingen 
naar een conjunctuurherstel tenderen, verwacht het CPB dat de werk-
gelegenheidsgroei in de Nederlandse dienstverlening in 1994 verder 
inzakt en pas in 1995 weer enige groei van betekenis vertoont. In dat 
jaar neemt ook de werkgelegenheid in de industrie en de bouw weer wat 
toe. Naar verwachting zal daardoor in 1995 de groei in alle Gelderse 
regio's weer positief worden, met Zuidwest-Gelderland als koploper. 

3.1.3 De werkgelegenheidsontwikkeling in personen 

De effecten voor de arbeidsmarkt van het gedaalde arbeidsvolume wor-
den enigszins verzacht door de opkomst van deeltijdarbeid. Doordat 
een groter deel van de mensen in deeltijd ging werken, werd een 
bescheiden baneng roei gerealiseerd. Ondanks de daling van het aantal 
gewerkte uren in 1993 nam daardoor de werkgelegenheid in personen 
in Nederland toch nog toe. In Gelderland was de afname van het- 

Tabel 5. Werkgelegenheid in personen 1993 (X 1.000), en de jaarlijkse procen-
tuele ontwikkeling 1992-1995, per regio 

personen gemiddelde procentuele mutatie per jaar in % 

1993 1992 	1993 1994 1995 

Veluwe 267 2,1 	0 0,2 1,0 
Achterhoek 148 0,7 	-0,9 -0,2 0,8 
Arnhem/Nijmegen 	278 0,7 	0,4 -0,1 0,9 
ZW-Gelderland 71 2,3 	-0,2 0,2 1,4 
Gelderland 764 1,3 	-0,1 0 1,0 	ob Nederland 6475 1,4 	0,3 -0,1 0,9 

Bron; Nederland, CPB; Regionale cijfers.' Bureau Economisch Onderzoek, Afdeling Economische Zaken, 
Provincie Gelderland 
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arbeidsvolume te groot en kon de stijgende vraag naar deeltijdarbeid 
niet voorkomen dat de totale werkgelegenheid in personen terugliep. De 
Gelderse ontwikkeling kan als volgt worden gekarakteriseerd 8 ): 

Er vindt een geleidelijke structuurverschuiving plaats naar aard en 
bezetting van de werkgelegenheid: het aandeel part-time banen is 
toegenomen van ruim 12% in 1989 naar 15% in 1993. In dezelfde 
periode is het aandeel van vrouwen gestegen van 35% naar 38%. 
Deze trends worden scherp geïllustreerd door de ontwikkeling in 
1993. Het aantal full-time banen nam vorig jaar af met 0,6% terwijl 
het aantal part-time banen steeg met 2,4%. De werkgelegenheid 
voor mannen daalde met 1,1% tegenover een stijging bij vrouwen 
van 15%. 
Naar bedrijfsgrootte bezien vertoont de ontwikkeling een markant 
beeld. Alleen in de categorie kleine bedrijven (maximaal 4 werkzame 
personen) nam de werkgelegenheid toe. In de grootteklasse 5 tot 9 
bleef het aantal banen ongeveer gelijk. Bij de grotere bedrijven nam 
de werkgelegenheid af. Met name bij bedrijven met meer dan 100 
werknemers was de uitstoot van arbeid hoog. In deze categorie gin-
gen meer dan 7.000 banen verloren. 

Afgezet tegen de periode 1989-1991 geeft de recente ontwikkeling een 
aanzienlijk werkgelegenheidsverval te zien. Tijdens de hoogconjunctuur 
steeg het aantal banen in Gelderland met gemiddeld 22.000 per jaar. In 
1992 werd de groei ruimschoots gehalveerd, terwijl vorig jaar de ontwik-
keling tot onder de nullijn zakte. Voor 1994 wordt een stabilisatie voor-
zien. Pas in 1995 trekt de werkgelegenheid weer aan. De verwachte stij-
ging van ca. 7.000 arbeidsplaatsen is naar verhouding echter gering. 

8) Een uitgebreide analyse is opgenomen in de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 

93, pagina 7-16, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

fl 
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3.2 Beroepsbevolking 

Bevolkingsgroei 1992-1995, per regio 
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De groei van de beroepsbevolking staat in toenemende mate in het 
teken van de vergrijzing. De verminderde bevolkingsaanwas in de leef-
tijd 15-64 jaar komt tot uitdrukking in een groeivertraging van de 
beroepsbevolking. De regionale verschillen in Gelderland worden voor 
een deel verklaard door verschillen in bevolkingsgroei en leeftijdsop-
bouw. Daarnaast vertoont de neiging en de mogelijkheid om aan het 
arbeidsproces deel te (willen) nemen regionale verschillen. Hieraan lig-
gen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals de omvang van de 
landbouwsector (meewerkende echtgenotes), de onderwijsvoorzienin-
gen (naar de regio migrerende studenten), kerkelijke denominate, cultu-
rele verschillen, omvang van de dienstensector (vraag naar deeltijdar-
beid. Zoals reeds opgemerkt bepaalt de combinatie van 
bevolkingsaanwas, leeftijdsopbouw en participatiegraad de groei van de 
beroepsbevolking. Dit heeft in de Achterhoek bijvoorbeeld tot gevolg dat 
de neerwaartse effecten van de lage bevolkingsgroei enigszins worden 
gecompenseerd door een hogere participatie. 
De arbeidsparticipatie stijgt als gevolg van de afbouw van een aantal 
VUT-regelingen en de verminderde uitstroom naar de WAO. Hier staat 
tegenover dat de instroom van met name herintredende vrouwen sterk 
afzwakt ten gevolge van de ruime arbeidsmarkt. Per saldo neemt daar 

24 



Participatiegraad 1993 
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door de. groei van de beroepsbevolking af. In 1994 en in 1995 zal het 
arbeidsaanbod in Gelderland jaarlijks toenemen met 6- â 7.000 perso-
nen. 

Tabel 6 Beroepsbevolking 9  in personen (12 uur of meer) 1993 (x 1.000) en de 
jaarlijke procentuele ontwikkeling 1992-1995, per regio 

personen gemiddelde procentuele mutatie per jaar in % 

1993 1992 	1993 	1994 1995 

Veluwe 233 1,2 	1,1 	1,0 1,1 
Achterhoek 155 0,9 	0,7 	0,5 0,5 
Arnhem/Nijmegen 	274 1,1 	1,1 	0,8 0,8 
ZW-Gelderland 81 1,8 	1,8 	1,6 1,7 
Gelderland 743 1,2 	1,1 	0,9 0,9 
Nederland 6245 1,4 	1,3 	1,0 0,9 

Bron: Nederland, CEP'94, CPB; Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Afdeling Economische 
Zaken, Provincie Gelderland. Het regionale niveau 1993 is ontleend aan de EBB'931CBS en is 
omgerekend naar CPB-definitie 

25 



3.3 Geregistreerde werkloosheid 10 ) 

Sinds de jaren zeventig is de werkloosheid op een steeds hoger niveau 
gekomen. Tijdens iedere economische recessie steeg de omvang 
sprongsgewijs. In de herstelperioden was de groei onvoldoende om de 
werkloosheid structureel weer terug te dringen. Op langere termijn 
bezien is het arbeidsaanbod sneller gestegen dan de arbeidsvraag 
waardoor de discrepantie op de arbeidsmarkt steeds groter is gewor-j26 

den. Het CBS heeft berekend dat vanaf de zestiger jaren het aantal 
gewerkte uren in Nederland niet is toegenomen. De gerealiseerde werk-
gelegenheidsgroei in personen was uitsluitend het gevolg van de her-
verdeling van arbeid (verkorting van de werkweek en deeltijdarbeid). 

In 1993 is echter ook de werkgelegenheidsgroei in personen gestag-
neerd. Dit heeft geleid tot een scherpe stijging van de werkloosheid. 
Nadat sinds 1984 de werkloosheid gestaag afnam, is de ontwikkeling in 
één jaar tijds weer voor een belangrijk deel teniet gedaan. Dit jaar zal 
de werkloosheid opnieuw fors toenemen. Met name begin 1994 was de 
ontwikkeling alarmerend. Per maand kwamen er in Nederland veertien-
duizend werklozen bij. Dit aantal evenaarde de maandelijkse groei ten 
tijde van de diepe economische recessie in 1983. Deze ontwikkeling lijkt 
zich echter niet voort te zetten. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre het 
hoge groeitempo begin 1994 mede veroorzaakt werd door de vermin-
derde instroom in de WAO. Door de gewijzigde WAO-wetgeving is er 
mogelijk sprake van substitutie van arbeidsongeschiktheid naar werk-
loosheid. 

Met ingang van 1993 heeft het CBS de definitie van de beroepsbevolking gewijzigd. 

Alleen personen die een baan hebben of zoeken van ten minste 12 uur worden tot de 

beroepsbevolking gerekend. In de oude definitie werden alle personen die een baan 	ob 
hebben of zoeken mee geteld, ongeacht het aantal uren dat zij (willen) werken. De 

definitie van de werkgelegenheid is niet gewijzigd. De hiervoor gepresenteerde cijfers 

over de werkgelegenheid zijn inclusief de banen van minder dan 12 uur. Hierdoor kan 

niet zonder meer een confrontatie worden opgesteld van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. 

Met ingang van 1993 heeft het CBS de definitie van de werkloosheid gewijzigd. Alleen 

personen die een baan zoeken van tenminste 12 uur worden tot de Geregistreerde 

werkloosheid gerekend. In de oude definitie werden alleen personen die een baan 

zochten van 20 uur of meer 
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De ontwikkeling van de geregistreerde werkloosheid in Nederland laat 
zien dat de groei in de afgelopen maanden sterk is teruggelopen (CBS-
persbericht d.d. 14-7-94): 
maandcijfer 1994 t.o.v. 1993 
januari 	 +30% 
februari 	 +33% 
maart 	 +25% 
april 	 +25% 
mei 	 +17% 
Uit de bestanden van de Gelderse Arbeidsbureaus kan worden afgeleid 
dat de werkloosheidsontwikkeling in Gelderland in het eerste halfjaar 
van 1994 conform de landelijke trend is verlopen. In 1994 zal de Gelder -
se werkloosheid voor het tweede achtereenvolgende jaar aanzienlijk 
stijgen. 

Bij de geraamde ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeids-
markt, zal het Nederlandse en Gelderse werkloosheidsniveau in 1995 
ca. 50% hoger liggen dan in 1992. Tussen de Gelderse regio's manifes-
teren zich belangrijke groeiverschillen. Gerekend vanaf 1992 (het begin 
van de economische stagnatie) moet in Zuidwest-Gelderland rekening 
worden gehouden met een verdubbeling van de werkloosheid. Voor de 
Veluwe zijn de verwachtingen met een stijging van 75% eveneens zor-
gelijk. In de regio Arnhem/Nijmegen is de ontwikkeling naar verhouding 
gunstig en bedraagt de stijging 'slechts' 25%. Hierbij moet worden aan- 

Regionale werkloosheidspercentages t.o.v. Nederland 

'92 '95 	'92 '95 	'92 '95 	'92 '95 	'92 '95 

Bron, Bureau Economisch Onderzoek 
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getekend dat de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen in het verleden 
reeds zeer hoog was, terwijl in de andere Gelderse regio's de werkloos-
heid op een relatief laag niveau lag. 
De gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden gaan in Gelderland 
gepaard met een verschuiving van de werkloosheidspositie ten opzichte 
van Nederland. Door de hoge stijging in de drie landelijke regio's en de 
positievere ontwikkeling in Arnhem/Nijmegen vervlakken de verschillen 
met Nederland enigszins. De Gelderse positie als geheel verslechtert 
licht. 

Tabel 7 Werkloosheid in personen en het werkloosheidspercentage, 1988- 
1995, jaargemiddelde, per regio 

Geregistreerde werkloosheid, x 1.000 personen 

Vel Ach 	A/N 	ZWG Gid Ned 

1988 11 8 	29 	5 53 453 
1989 11 8 	26 	4 49 407 
1990 9 5 	25 	3 42 358 
1991 8 5 	21 	3 37 334 
1992 8 5 	22 	3 38 336 
1993 11 7 	24 	4 46 415 
1994 13 8 	27 	5 53 495 
1995 14 8 	27 	6 55 505 

werkloosheidspercentage 

1988 5 5,5 	11 	7 7,5 8 
1989 5 5,5 	10 	5,5 7 7 
1990 4 3,5 	9,5 	4 6 6 
1991 3,5 3,5 	8 	4 5 5,5 
1992 3,5 3 	8 	4 5 5,5 
1993 4,5 4,5 	9 	5 6 7 
1994 5,5 5 	10 	6 7 8 
1995 6 5 	10 	7 7,5 8 

Bron: 	Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamers van Koophandel 
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Volgens het Centraal Planbureau heeft de Nederlandse werkloosheid 
vooral structurele achtergronden en is een conjunctuurherstel onvol-
doende om het niveau substantieel terug te dringen. Het aanpassings-
vermogen van de economie moet worden versterkt. Technologische 
vernieuwing vormt de basis voor verbetering van de internationale con-
currentiepositie. De mate waarin toekomstige investeringen in Neder-
land plaatsvinden is afhankelijk van de aantrekkingskracht van Neder-
land als vestigingsplaats. 

. 
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4 	Het bedrijfsleven in Gelderland 1993 
enige uitkomsten van de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 
van de Gelderse Kamers van Koophandel 

4.1 Omzet 
De omzet van het bedrijfsleven is in 1993 gedaald. Vooral de buiten-
landse afzet nam af. Doordat het Gelderse bedrijflseven sterker op de 
binnenlandse markt is georiënteerd, bleef de teruggang beperkt. De 
gedaalde geldomzet heeft overigens niet te betekenen dat ook de pro-
duktie in volume is afgenomen. Als gevolg van de slappe internationale 
conjunctuur ontstond een hevige prijsconcurrentie. Door met minder 
winst genoegen te nemen, hebben veel bedrijven zich op de markt kun-
nen handhaven. 
De afzetproblemen concentreerden zich vooral in de bouwnijverheid en 
de industrie. In belangrijke delen van de dienstensector bleef de omzet 
ongeveer op het peil van 1992. De verkoopresultaten van de detailhan-
del en de horeca waren in Gelderland belangrijk beter dan in Nederland. 

Tabel 8 	Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en 
de Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

procentuele mutatie 
van de nominale om- 
zet in 1993 -0,2 -0,3 -1,4 -0,2 -0,6 -1,0 

%-bedrijven dat in 1994 naar verwachting te maken krijgt met een: 

- toenemede omzet 28 24 32 26 28 29 
- gelijkblijvende omzet 59 65 56 63 60 58 
afnemende omzet 13 11 12 11 12 13 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamer van Koophandel 

In vergelijking met de rest van Gelderland is 1993 voor de bedrijven in 
Arnhem/Nijmegen veel slechter verlopen. Dit is vooral terug te voeren 
op de negatieve ontwikkeling van de industrie, en in mindere mate van 
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4.2 Export 

de zakelijke dienstverlening. De omzetverliezen van de industrie waren 
zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse afzetmarkt hoger. Met 
name op de Nederlandse markt moest veel worden prijsgegeven. Door 
de Gelderse industrie werd in het binnenland ca. 2% minder omgezet. 
De regio Arnhem/Nijmegen moest op dit marktsegment een afzetverlies 
van 6% incasseren. 

Mutatie van de nominale omzet per regio, ERBO '90-93 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

2% 

3% 
'90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 

Bron, Gelderee Kamera van Koophandel 

 

Ondanks een daling van de uitvoer was de Nederlandse exportprestatie 
vorig jaar internationaal gezien tamelijk gunstig. De relevante wereld-
handel daalde sterker dan de export, zodat toch enige marktwinst werd 
behaald. In historisch perspectief bezien was de ontwikkeling niettemin 
teleurstellend. In bijna 50 jaar is het slechts twee maal eerder voor geko-
men dat de export stagneerde. De jongste ontwikkeling is des te zorge-
lijker omdat de gerealiseerde exporten slechts behaald konden worden 
door de prijzen te verlagen. Tegenover de mindere opbrengst stond 
geen -of onvoldoende- kostenverlaging, zodat de marges onder druk 
kwamen te staan. 
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Tabel 9. 	Exportontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en 
de Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gld 	Ned 

procentuele mutatie 
van de nominale 
export in 1993 	-1,6 	0,6 	-2,5 	2,4 	-1,1 	-2,1 

Ie
Exportquote 1993 	21 	26 	31 	16 	25 	28 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamer van Koophandel 

De Gelderse ontwikkeling in 1993 is naar verhouding minder ongunstig 
verlopen. De groeivertraging van de export was echter in de voorgaan-
de twee jaren groter. Gerekend vanaf het einde van de hoogconjunctuur 
moet geconstateerd worden dat de Gelderse export achter is gebleven 
bij de Nederlandse ontwikkeling. 

Mutatie van de nominale export per regio, ERBO '90-'93 

8% 
A/N 

6% VEL 	 - 	 GLD 
ACH 1 

ZWG 
NED 

90 - 193 '90 - '93 '90 - 193 '90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 

Bron Gelderse Kamers van Koophandel 
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De export van Zuidwest-Gelderland vertoont na de daling uit 1992 een 
sterk herstel. De groei komt voornamelijk voor rekening van de industrie 
en de transportsector. Daarnaast was de bijdrage van de groothandel 
belangrijk. Terwijl de Nederlandse groothandel -na een periode van 
krachtige groei- een gevoelig exportverlies leed, is in Zuidwest-Gelder-
land de buitenlandse omzet gestegen. Ook in de Achterhoek verliep de 
buitenlandse afzet van de groothandel positief. 
De export van de regio Arnhem/Nijmegen lijkt het sterkst op de interna-
tionale conjunctuur te reageren. De verminderde wereldhandel is 
gepaard gegaan met een ingrijpende omslag. In 1990 was de exportstij-
ging het hoogste, het verval in de jaren daarna is eveneens groter dan 
in de rest van Gelderland. Bij de groothandel daalde de export in 1993 
zelfs met 6%. Alleen in de transportsector en bij de zakelijke dienstverle-
ning werd nog (enige) groei gerealiseerd. 
De negatieve ontwikkeling op de Veluwe was algemeen. Alle belangrij-
ke exporterende sectoren hebben in 1993 afzetverlies geleden op de 
buitenlandse markt. 

4.3 Investeringen 

Voor een juist beeld van de investeringsontwikkeling is het nodig meer-
dere jaren in beschouwing te nemen. De ontwikkeling van één of twee 
jaar kan sterk beïnvloed zijn door een incidentele grote investering. 
Afgezet tegen de gemiddelde ontwikkeling in de Europese Unie bevindt 
het investeringsniveau in Nederland zich al geruime tijd op een redelijk 
hoog niveau. In het afgelopen decennium lag de totale investeringsgroei 
6% boven het EU-gemiddelde. 

Het leeuwedeel van de investeringen van het bedrijfsleven komt voor 
rekening van de industrie. Vergelijking van de lange-termijn-ontwikke-
ling tussen Nederland en Gelderland laat zien dat het investeringsni-
veau van de industrie op de Veluwe, in de Achterhoek en in Zuidwest-
Gelderland structureel lager ligt dan in Nederland1 1) 
In Arnhem/Nijmegen daarentegen liggen, mogelijk als gevolg van het 	Ie 
hoge aandeel high-tech-industrie, de industriële investeringen al jaren 
op een relatief hoog niveau. 

De nominale investeringssom van het bedrijfsleven is blijkens de ERBO 
in 1993 sterk gedaald. Daarmee wordt de trend van de laatste jaren 
voortgezet. Vooral de aanhoudende scherpe daling in Zuidwest-Gel-
derland valt op. Deze regio beleefde tussen 1988 en 1990 een dynami- 

11 ) 	op basis van de Regionaal Economisch Jaarcijfers, CBS 
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Tabel 10 	Investeringsontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland 
en de Gelderse Corop-gebieden 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

%-bedrijven met 	48 	57 	49 	49 	50 	49 
investeringen in 1993 
waarvan: 
met uitbreidings- 	31 	34 	31 	31 	32 	31 
investeringen 

procentuele mutatie 	-13,5 	-5,4 	-8,2 	-19,8 	-10,9 	-10,6 
vande nominale 
investeringen, 1993 

%-bedrijven dat ver- 	50 	51 	50 	51 	50 	48 
wacht in 1994 te 
zullen investeren 

Bron: 	Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamer van Koophandel 

sche groei van economische activiteiten. Na 1990 is de ontwikkeling 
sterk afgezwakt. Daarmee is ook aan de investeringshausse een eind 
gekomen. In 1993 namen de investeringen in de industrie en in de 
transportsector met ongeveer een derde af. In de rest van Gelderland is 
de industriële investeringsontwikkeling verhoudingsgewijs positief verlo-
pen (Nederland -10%, Veluwe -21/2%, Arnhem/Nijmegen -11/4, Achter-
hoek +3%). 

De investeringsneiging van het totale bedrijfsleven in Gelderland is 
gedaald van 59% in 1990 tot 49% in 1993. Dit jaar wordt door de bedrij-
ven geen verbetering verwacht. Als gevolg van de economische stagna-
tie is de bezettingsgraad van de bedrijven over het algemeen laag. De 
ruimte voor uitbreidingsinvesteringen is hierdoor gering. In de Achter-
hoek is de investeringsneiging in 1993 op peil gebleven. In de detailhan-
del deed zich een krachtige investeringsimpuls voor (+25%). De totale 
investeringssom is dan ook minder gedaald dan in de andere regio's. 
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4.4 Resultaat en rendement 

De winstgevendheid van het bedrijfsleven is voor het derde achtereen-
volgende jaar gedaald. Toch kon 86% van de bedrijven 1993 met een 
positief resultaat afsluiten en behaalde tweederde een bevredigend ren-
dement. In het recordjaar 1990 was 92% van de bedrijven winstgevend 
en beoordeelde driekwart van de bedrijven het behaalde rendement als 
voldoende. Onder invloed van de slappe internationale conjunctuur was 
het winstverval vorig jaar groot. De lage rentestand en de gedaalde in-
voerprijzen van grondstoffen hebben weliswaar een positieve invloed 
gehad op de kostenontwikkeling, maar het geleden omzetverlies, de 
loonkostenontwikkeling en de hoge wisselkoers van de gulden hebben 
per saldo toch geleid tot een scherpe vermindering van de winstmarges. 

Tabel  1 	Resultaat en rendement van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland 
en de Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

. 

%-bedrijven met winst 	87 
in 1993 

%-bedrijven met vol- 	69 
doende rendement in 
1993 

%-bedrijven dat ver- 	90 
wacht in 1994 winst- 
gevend te zijn 

84 	87 	86 	86 	86 

62 	70 	70 	68 	66 

91 	93 	89 	91 	91 

S 
Bron: 	Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamer van Koophandel 

Op de buitenlandse afzetprijzen moest aanzienlijk meer worden toege-
geven dan op de binnenlandse. De mate waarin een sector afhankelijk 
is van de export wordt weerspiegeld in de winstontwikkeling. 
De rendementspositie van de industrie staat daardoor sterker onder 
druk dan bijvoorbeeld die van de bouwnijverheid en de dienstensector, 
uitgezonderd de groothandel. 
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De winstontwikkeling van de bedrijven in de Achterhoek bleef in 1993 
achter bij de rest van Gelderland. Met name bij de industrie en in de ove-
rige dienstverlening behaalde aanzienlijk minder bedrijven een voldoen-
de rendement. In Zuidwest-Gelderland heeft de industrie naar verhou-
ding goed gerendeerd. In de transport- en distributiesector -een activiteit 
die de laatste jaren in deze regio sterk in opkomst is gekomen- was de 
winstgevendheid daarentegen lager. 

%-bedrijven met voldoende rendement, ERBO '90-'93 

. 

90% 

85% 

80%1 VEL 	ACH 
AIN 

75%- 

70% 

65% 

60%HH HHH 
55% 

'90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 

ZWG 

GLD 	NED 

'90 - '93 '90 - '93 '90 - '93 

. 

Bron: Gelderse Kamera van Koophandel 

4.5 De ontwikkeling van de industrie 

Jaren achtereen is de industriële omzet gestegen. In de periode 1985-
1991 verliep de groei dermate positief dat zelfs een uitbreiding van de 
werkgelegenheid werd gerealiseerd. In 1993 is aan de afzetgroei abrupt 
een einde gekomen. In Nederland kregen vrijwel alle sectoren met een 
min of meer ernstig afzetverlies te kampen, vooral bij de export. De ver-
minderde buitenlandse afzet is voor Nederlandse begrippen betrekkelijk 
uniek. 
De terugval in conjunctuurgevoelige sectoren als de papierindustrie, de 
chemie en de metaalsector waren omvangrijk. 
De Gelderse ontwikkeling ten opzichte van Nederland is als volgt te 
karakteriseren: er wordt minder geëxporteerd dan in de rest van Neder-
land. Waar de Nederlandse industrie de buitenlandse afzet zag dalen, 
kon de Gelderse industrie nog een lichte groei behalen. Mede daardoor 
is het totale omzetverlies beperkt gebleven. 
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Qua omvang zijn in Gelderland de voedingsmiddelenindustrie en de 
metaalsector de belangrijkste industriële activiteiten. De eveneens 
belangrijke papierindustrie en de hout- en meubelindustrie zijn naar ver-
houding zeer sterk vertegenwoordigd. Bijna eenderde van de Neder-
landse papierindustrie is in Gelderland gevestigd, voor de hout- en meu-
belindustrie is het aandeel ongeveer een vijfde. 

Het grootste omzetverlies werd geleden in de Gelderse papierindustrie. 
De export in deze sector decimeerde. De chemische industrie heeft 
daarentegen een goed jaar achter de rug. De omzet nam fors toe waar-
bij vooral de exportresultaten gunstig waren. In Nederland was de ont-
wikkeling in deze sector sterk negatief. 

Tabel 12 	Omzetontwikkeling en de exportguote in de industrie, 1993 

nominale omzetontwikkeling exportquote 

export totale omzet 

Ned GId Ned GId Ned GId 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 0,3 0 -0,4 -1,2 40 40 
Textiel- en kledingindustrie -0,9 -0,3 -0,1 0,1 40 25 
Leder- enschoenindustrie -1,1 -3,5 -1,8 -0,5 24 47 
Hout- en meubelindustrie 1,7 2,6 -0,2 -0,5 12 12 
Papierindustrie -7,5 -10,1 5,7 -7,6 42 44 
Grafische industrie en uitgeverijen -2,4 0,5 -0,4 -0,6 14 18 
Chemische industrie (incl. aardolie-ind.) -4,5 6,8 -3,4 4,4 59 48 
Bouwmaterialen- englasindustrie 0,4 4,0 1,0 0,7 19 14 
Basismetaalindustrie -0,9 -11,2 -6,1 -4,8 60 28 
Metaalproduktenmndustrie -4,5 1,2 -5,2 -1,1 25 29 
Machine industrie -4,8 0,8 -5,5 -5,6 46 52 
Elektrotechnische industrie 0 -0,8 2,9 2,7 51 53 
Transportmiddelenindustrie -12,5 0,9 -7,8 -5,5 40 25 
Instrumenten- en overige industrie 0,3 -2,5 0,5 2,7 44 29 

Totaal industrie -3,0 0,7 -2,3 -1,6 42 38 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamers van Koophandel 
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Grote ontwikkelingsverschillen tussen de Gelderse en de Nederlandse 
sectoren zijn veelal terug te voeren op de samenstelling van het produk-
tenpakket (bv. in de transportmiddelenindustrie, de basismetaal en in 
de chemie). Bedrijven uit de zelfde sector zijn daardoor op geheel ver-
schillende markten actief en worden geconfronteerd met uiteenlopende 
en niet-vergelijkbare omstandigheden. Voor de Gelderse industrie in- 

Tabel 13. Investeringen en bedrijfsresultaat in de industrie, 1993 

investeringen 	 resultaat en rendement 

ontwikkeling percentage waarvan: %- percentage 	percentage 
. 

van de nomi- bedrijven bedrijven met bedrijven bedrijven met 

nale investe- met inves- uitbreidings- met winst voldoende 

ringssom teringen investeringen rendement 

Ned GId Ned GId Ned GId Ned GId Ned GId 

-6 -4 70 71 36 41 86 78 66 59 

-12 -17 40 49 35 31 85 78 62 65 

-39 -44 44 50 27 20 85 90 67 76 

-16 -16 51 53 34 31 86 88 61 64 

-20 -13 74 68 35 32 77 72 58 59 

-27 10 61 68 40 42 81 82 61 64 

6 -33 72 77 30 51 80 88 62 65 

6 46 60 62 32 23 84 84 65 68 

-43 -7 73 70 37 41 68 67 56 55 

-25 -19 54 52 31 39 84 82 60 62 

-22 -36 64 69 38 41 76 74 57 50 

-22 -9 63 53 47 35 78 81 57 63 

33 -29 54 63 36 35 79 82 58 64 

-14 49 45 51 40 42 85 83 65 58 

-8 -9 57 60 36 38 82 82 61 62 

Voedings. en genotmiddelenind. 

Textiel- en kledingindustrie 

Leder- en schoenindustrie 

Hout- en meubelindustrie 

Papierindustrie 

Grafische md. en uitgeverijen 

Chemische md. (incl. aardolie-ind.) 

Bouwmaterialen- en glasmnd. 

Basismetaalindustrie 

Metaalproduktenindustrie 

. 

	

Machine industrie 

Elektrotechnische industrie 

Transportmiddelenindustrie 

Instrumenten- en overige md. 

Totaal industrie 

Bron: 	Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1993, Gelderse Kamers van Koophandel 
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totaliteit geldt niettemin dat de investerings- en resultaatontwikkeling in 
1993 op hoofdlijnen gelijk is verlopen aan de landelijke ontwikkeling: 
een afname van de investeringssom met een kleine 10%, ongeveer 
60% van de bedrijven heeft in 1993 geïnvesteerd waarvan ruim 1/3 deel 
ook uitbreidingsinvesteringen pleegde. Ruim 80%  van de bedrijven is 
winstgevend en ca. 60% van de industrie beoordeelt het behaalde ren-
dement als voldoende. 

Per sector zijn de investeringsontwikkelingen (landelijk en regionaal) 
zeer verschillend. Hiervoor is al opgemerkt dat voor een juiste beoorde-
ling in feite meerdere jaren in beschouwing moeten worden genomen. 
De algehele tendens is echter duidelijk: in vrijwel alle sectoren zijn de 
investeringen -soms zeer aanzienlijk- teruggelopen. De verschillen in 
landelijke en regionale investeringsneiging, de mate waarin uitbrei-
dingsinvesteringen worden gepleegd, de winst en de rendementspositie 
zijn betrekkelijk gering. 
Naar verhouding is de investeringsneiging groot in de procesindustrie 
(chemische industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de 
papierindustrie). Opvallend is het hoge aandeel uitbreidingsinvesterin-
gen in de Gelderse chemie. De investeringsneiging in de delen van de 
traditionele industrie blijft wat achter (textiel-, kleding, Ieder, hout en 
meubelindustrie). 
De winstgevend en de rentabiliteit was in 1993 het laagste in de machi-
ne-industrie, de basismetaal en de papierindustrie. 
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bijlage 1 

Uitgifte van bedrijfsterrein in netto ha., 1982-1993, terreinen van 5 ha. of meer 

1983 1984 	1985 	1986 1987 	1988 1989 1990 	1991 1992 	1993 

Vel 	12 15 	25 	51 51 	48 57 36 	39 27 	25 
Ach 	12 7 	21 	19 39 	50 48 19 	37 24 	23 
A!N 	8 17 	25 	23 27 	48 62 64 	36 40 	33 
ZWG 	3 3 	20 	21 23 	36 46 53 	38 13 	13 

GId 	35 42 	91 	114 140 	182 213 172 	150 104 	94 

Totale voorraad bedrijfsterrein en de daarvan direct uitgeefbare hoeveelheid, stand 
per 1-1, netto ha. terreinen van 5 ha. of meer 

S 
Veluwe Achter- Arnhem! Zuidwest- Gelderland 

hoek Nijmegen 	Gelderland 

Totale voorraad bedrijfsterrein: 

1983 345 236 380 171 1.132 
1984 340 210 397 169 1.116 
1985 333 216 372 183 1.104 
1986 259 213 350 166 988 
1987 239 209 335 159 942 
1988 223 178 352 145 898 
1989 212 165 321 158 856 
1990 225 164 321 140 850 
1991 298 194 293 105 890 
1992 324 174 224 144 866 
1993 274 151 213 143 781 
1994 317 176 255 142 890 

waarvan direct uitgeefbaar: 

oe 1983 111 107 143 48 409 
1984 141 110 157 52 460 
1985 140 125 137 53 455 
1986 170 126 122 56 474 
1987 128 121 145 54 448 
1988 122 115 161 62 460 
1989 111 98 137 52 398 
1990 97 88 130 45 360 
1991 93 86 134 29 342 
1992 94 90 115 60 359 
1993 80 93 131 70 374 
1994 89 87 110 75 361 

Bron: Enquête RPD/provincie Gelderland, dienst RWG, bewerking Bureau Economisch Onder- 
zoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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58 
42 

63 	45 
37 	55 

36 
22 

9 
2 

5,4 

32 21 	25 

38 	30 
28 	22 
11 	17 
2 	5 

8,6 	38,9 

geslacht 
mannen 57 55 54 
vrouwen 43 45 46 

leeftijd 
<25 jaar 26 27 31 
25-39 jaar 45 45 41 
40-64 jaar 29 28 28 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar: 54 52 65 
1 jaar of langer: 46 48 35 

opleiding 
Basis & onvoltooid 27 25 25 
vervolgonderwijs: 
MAVO/VBO: 34 32 34 
VWO/MBO: 23 24 25 
HBO/WO-kandidaat: 12 14 9 
WO-doctoraal: 3 5 7 

Totaal X 1000 personen: 633 67,1 14,2 

52 55 55 
48 45 45 

32 25 27 
39 48 36 
30 27 37 

bijlage 2 

De huidige werkloosheid naar samenstelling op basis van het Bemiddelingsbestand 
Zonder Baan 

Omdat op regionaal niveau onvoldoende kwalitatieve gegevens bekend zijn van deGe-
registreerde Werkloosheid, worden in deze bijlage de kenmerken van de werkloosheid 
weergegeven aan de hand van het Bemiddelingsbestand Zonder Baan (d.w.z. het 
bestand ingeschrevenen van de Arbeidsbureaus). Door de hoge bestandsvervuiling 
zijn alleen globale conclusies te trekken op een betrekkelijk hoog aggregatieniveau. 

Bemiddelingsbestand Zonder Baan naar kenmerk, structuur (totaal = 100 %), 
jaargemiddelde 1992 

verdeling in % 
	

. 

Ned 	GId 	Vel 	Ach 	A!N 	ZWG 

Bron: Gelderse AB s / SoZa W, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 
provincie Gelderland 
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bijlage 3 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1993 (X 1000) en de procentuele ontwikkeling 1992- 
1 	per bedrijfstak 

niveau X 1000 mutatie per jaar in % 

1993 1992 1993 1994 1995 

Veluwe 
Landbouw 13,1 -0,7 -1,5 -1,4 -1,5 
Industrie 36,1 -0,8 -1,4 -1,6 0,5 
Bouw 15,5 -0,8 -2,5 -0,1 1,7 
Diensten 108,1 2,7 -0,1 0,6 1,4 
Overheid 46,7 1,8 0,4 -0,8 -0,7 
Totaal 219,5 1,5 -0,5 -0,2 0,6 

Achterhoek 
Landbouw 14,8 -1,3 -2,0 -2,0 -2,1 
Industrie 30,8 -2,0 -2,5 -1,7 0,7 
Bouw 9,1 1,0 -3,2 -0,7 1,5 
Diensten 55,4 1,7 -0,3 0,5 1,0 
Overheid 10,5 -0,3 -2.3 -1,0 -0,8 
Totaal 120,6 0,1 -1,5 -0,6 0,5 

Arnhem/Nijmegen 
Landbouw 7,0 0 0 -0,4 -0,6 
Industrie 36,5 -3,2 -3,7 -3,2 -0,2 
Bouw 14,6 -0,8 -4,6 -2,5 0 
Diensten 131,3 1,9 1,0 0,5 1,0 
Overheid 36,8 -1,9 1,2 -1,1 -0,9 
Totaal 226,3 0,1 -0,2 -0,6 0,4 

Ie 	ZW-Gelderland 
Landbouw 7,8 2,7 1,3 0,9 0,5 
Industrie 12,5 -2,1 -1,5 -2,9 0,7 
Bouw 6,1 -1,8 -1,0 1,3 2,6 
Diensten 28,0 4,2 -0,6 0,8 1,7 
Overheid 4,3 -0,2 0,1 -3,2 -2,7 
Totaal 58,7 1,6 -0,5 -0,2 1,1 

Bron: 	Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek 
afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Arbeidsvolume, X 1000 arbeidsjaren, 1993 

Vel 	Ach A/N 	ZWO GId 	Ned 

1 LANDBOUW, 13.1 14.8 7.0 7.8 42.7 259 

2 Voedings- en 
genotmiddelenindustrie 9.7 5.4 5.1 1.1 21.3 157 

3 Textiel-, kleding en lederind. 1.4 2.6 1.4 0.5 5.8 49 
4 Hout-en bouwmaterialenind. 2.0 3.2 3.0 3.6 11.8 75 
5 Papier- en grafische industrie 5.4 6.3 4.4 0.9 17.0 113 
6 Chemische- en rubber industrie 4.5 1.6 4.8 1.4 12.4 120 
7 Basismetaal industrie 0.8 0.6 0.6 0.0 2.0 26 
8 Metaalprod.- en optische md. 7.8 8.3 8.1 3.3 27.4 210 
9 Elektro- technische industrie 2.3 1.5 4.7 0.4 8.9 98 
10 Transportmiddelen industrie 1.3 0.4 1.9 0.5 4.1 57 
11 Aardolie industrie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 

2-11 INDUSTRIE 35.1 29.9 34.1 11.7 110.8 913 

12 Deifstoffenwinning 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 11 
13 Openbare nutsbedrijven 1.0 0.9 2.2 0.7 4.8 44 

2-13 NIJVERHEID 36.1 30.8 36.5 12.5 115.9 968 

14 BOUWNIJVERHEID 15.5 9.1 14.6 6.1 45.3 380 

15 Woningbezit 1.2 0.5 1.6 0.4 3.7 31 
16 Handel 32.1 18.2 32.2 11.2 93.8 875 
17 Zee- en luchtvaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 
18 Transport- encommunicatiebedr. 8.0 4.8 12.1 2.9 27.9 321 
19 Bank- enverzekeringswezen 8.0 2.1 7.8 1.2 19.1 188 
20 Andere tertiaire diensten 31.5 15.2 42.2 7.4 96.2 888 
21 Medische enveterinairediensten 14.0 8.4 19.1 2.7 44.2 360 
22 Andere kwartaire diensten 13.3 6.2 16.3 2.2 37.9 317 

15-22 DIENSTEN 108.1 55.4 131.3 28.0 322.8 3017 

2-22 BEDRIJVEN 172.8 110.1 189.5 54.4 526.7 4625 

23 OVERHEID 46.7 10.5 36.8 4.3 98.3 685 

1-23 TOTAAL 219.5 120.6 226.3 58.7 625.1 5310 

Bron: Nederlandse cijfers: CPB: Regionale cijfers:Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische 
Zaken, Provincie Gelderland 
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Werkgelegenheidsstructuur op basis van het arbeidsvolume (totaal=1 00%), 1993 

. 

1 	LANDBOUW 

2 	Voedings- en genotmiddelenindustrie 
3 	Textiel-, kleding en lederind. 
4 	Hout-en bouwmaterialenind. 
5 	Papier- en grafische industrie 
6 	Chemische- en rubber industrie 
7 	Basismetaal industrie 
8 	Metaalprod.- en optische md. 
9 	Elektro- technische industrie 
10 	Transportmiddelen industrie 
11 	Aardolie industrie 

2-11 INDUSTRIE  

12 Deifstoffenwinning 
13 Openbare nutsbedrijven 

2-13 NIJVERHEID 

14 BOUWNIJVERHEID 

15 Woningbezit 
16 Handel 
17 Zee- en luchtvaart 
18 Transport- en communicatie bedr. 
19 Bank- en verzekeringswezen 
20 Andere tertiaire diensten 
21 Medische en veterinaire diensten 
22 Andere kwartaire diensten 

15-22 DIENSTEN 

1-22 BEDRIJVEN 

23 OVERHEID 

1-23 TOTAAL 

Vel 	Ach NN 	ZWG Old 	Ned 

6.0 	12.3 	3.1 	13.3 	6.8 	4.9 

4.4 	4.5 	2.3 	1.9 	3.4 	3.0 
0.6 	2.2 	0.6 	0.9 	0.9 	0.9 
0.9 	2.7 	1.3 	6.1 	1.9 	1.4 
2.5 	5.2 	1.9 	1.5 	2.7 	2.1 
2.1 	1.3 	2.1 	2.4 	2.0 	2.3 
0.4 	0.5 	0.3 	0.0 	0.3 	0.5 
3.6 	6.9 	3.6 	5.6 	4.4 	4.0 
1.0 	1.2 	2.1 	0.7 	1.4 	1.8 
0.6 	0.3 	0.8 	0.9 	0.7 	1.1 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.2 

16.0 	24.8 	15.1 	19.9 	17.7 	17.2 

0.0 	0.0 	0.1 	0.2 	0.0 	0.2 
0.5 	0.7 	1.0 	1.2 	0.8 	0.8 

16.4 	25.5 	16.1 	21.3 	18.5 	18.2 

7.1 	7.5 	6.5 	10.4 	7.2 	7.2 

0.5 	0.4 	0.7 	0.7 	0.6 	0.6 
14.6 	15.1 	14.2 	19.1 	15.0 	16.5 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.7 
3.6 	4.0 	5.3 	4.9 	4.5 	6.0 
3.6 	1.7 	3.4 	2.0 	3.1 	3.5 

14.4 	12.6 	18.6 	12.6 	15.4 	16.7 
6.4 	7.0 	8.4 	4.6 	7.1 	6.8 
6.1 	5.1 	7.2 	3.7 	6.1 	6.0 

49.2 	45.9 	58.0 	47.7 	51.6 	56.8 

78.7 	91.3 	83.7 	92.7 	84.3 	87.1 

21.3 	8.7 	16.3 	7.3 	15.7 	12.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bron; Nederlandse cijfers: CPB; Regionale cijfers:Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische 
Zaken, Provincie Gelderland 
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Totale werkgelegenheid in personen (ongeacht de arbeidsduur) 
X 1.000 personen 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 
1980 221.6 134.1 242.4 54.6 652.7 5707 
1981 221.4 128.8 241.8 54.1 646.1 5655 
1982 218.8 126.8 237.1 54.2 637.0 5552 
1983 213.7 125.3 233.3 54.4 626.7 5481 
1984 217.0 126.5 236.0 53.8 633.3 5506 
1985 220.6 128.0 241.0 54.1 643.7 5592 
1986 226.1 131.5 243.3 56.0 656.9 5719 
1987 231.8 133.0 246.8 57.1 668.6 5831 
1988 240.4 135.3 252.0 60.6 688.2 5938 
1989 245.5 138.8 259.6 64.4 708.3 6078 
1990 253.0 144.0 267.8 67.8 732.6 6242 
1991 261.8 148.0 275.0 69.7 754.5 6366 
1992 267.2 149.0 277.0 71.3 764.5 6455 
1993 267.1 147.6 278.1 71.2 764.1 6475 
1994 267.7 147.4 277.9 71.3 764.4 6467 
1995 270.5 148.5 280.3 72.4 771.7 6527 

%-mutatie t.o.v. het vorig jaar 
1981 -0.1 -4.0 -0.2 -0.9 -1.0 -0.9 
1982 -1.2 -1.6 -1.9 0.2 -1.4 -1.8 
1983 -2.3 -1.2 -1.6 0.4 -1.6 -1.3 
1984 1.5 1.0 1.2 -1.1 1.1 0.5 
1985 1.7 1.2 2.1 0.6 1.6 1.6 
1986 2.5 2.7 1.0 3.5 2.1 2.3 
1987 2.5 1.1 1.4 2.0 1.8 2.0 
1988 3.7 1.7 2.1 6.1 2.9 1.8 
1989 2.1 2.6 3.0 6.3 2.9 2.4 
1990 3.1 3.7 3.2 5.3 3.4 2.7 
1991 3.5 2.8 2.7 2.8 3.0 2.0 
1992 2.1 0.7 0.7 2.3 1.3 1.4 
1993 0.0 -0.9 0.4 -0.1 -0.1 0.3 
1994 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 
1995 1.0 0.7 0.9 1.5 1.0 0.9 

mutatie t.o.v. het vorig jaar, x 1.000 personen 
1981 -0.2 -5.3 -0.6 -0.5 -6.6 -52 
1982 -2.6 -2.0 -4.7 0.1 -9.1 -103 
1983 -5.1 -1.5 -3.8 0.2 -10.3 -71 
1984 3.3 1.2 2.7 -0.6 6.6 25 
1985 3.6 1.5 5.0 0.3 10.4 86 
1986 5.5 3.5 2.3 1.9 13.2 127 
1987 5.7 1.5 3.5 1.1 11.7 112 
1988 8.6 2.3 5.2 3.5 19.6 107 
1989 5.1 3.5 7.6 3.8 20.1 140 
1990 7.5 5.2 8.2 3.4 24.3 164 
1991 8.8 4.0 7.2 1.9 21.9 124 
1992 5.4 1.0 2.0 1.6 10.0 89 
1993 -0.1 -1.4 1.1 -0.1 -0.4 20 
1994 0.6 -0.2 -0.2 0.1 0.3 -8 
1995 2.8 1.1 2.4 1.1 7.3 60 

Bron Nederland: CPB, regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Afdeling Economische 
Zaken,, Provincie Gelderland 

. 

. 
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Totale beroepsbevolking in personen (banen van 12 uur en meer) 

X 1.000 personen 

Vel Ach AIN 	ZWG GId Ned 

1987 216.4 146.8 254.6 	72.4 690.2 5761 
1988 219.4 148.3 257.8 	73.5 699.0 5838 
1989 221.9 149.7 260.9 	74.8 707.3 5907 
1990 225.2 151.3 264.7 	76.6 717.8 6001 
1991 227.7 152.5 267.8 	78.1 726.1 6080 
1992 230.4 153.9 270.8 	79.5 734.6 6164 
1993 233.0 155.0 273.9 	80.9 742.8 6245 
1994 235.4 155.8 276.2 	82.2 749.6 6307 
1995 237.9 156.6 278.3 	83.6 756.4 6362 

%-mutatie t.o.v. het vorig jaar 

1988 1.4 1.0 1.3 	1.5 1.3 1.3 
1989 1.1 0.9 1.2 	1.8 1.2 1.2 
1990 1.5 1.1 1.5 	2.4 1.5 1.6 
1991 1.1 0.8 1.2 	2.0 1.2 1.3 
1992 1.2 0.9 1.1 	1.8 1.2 1.4 
1993 1.1 0.7 1.1 	1.8 1.1 1.3 
1994 1.0 0.5 0.8 	1.6 0.9 1.0 
1995 1.1 0.5 0.8 	1.7 0.9 0.9 

mutatie t.o.v. het vorig jaar, x 1.000 personen 

1988 3.0 	1.5 	3.2 1.1 8.8 	77 
1989 
1990 

	

2.5 	1.4 	3.1 

	

3.3 	1.6 	3.8 
1.3 
1.8 

	

8.3 	69 

	

10.5 	94 
1991 2.5 	1.2 	3.1 1.5 8.3 	79 
1992 2.7 	1.4 	3.0 1.4 8.5 	84 
1993 2.6 	1.1 	3.1 1.4 8.2 	81 
1994 2.4 	0.8 	2.3 1.3 6.8 	62 
1995 2.5 	0.8 	2.1 1.4 6.8 	55 

Bron. Nederland: CPB, regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Afdeling Economische Zaken, 
Provincie Gelderland. 
De niveua 5 voor 1993 zijn gebaseerd op de EBB. CBS 
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Bijlage 5 	DEFINITIES 

Werkloosheid 
Geregistreerde Werkloosheid1 2) 
Tot de geregistreerde werklozen worden gerekend de bij een arbeidsbureau inge-
schreven personen in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar, die: 
- 	geen werkkring hebben (van minimaal 12 uur per week) en 
- 	12 uur per week of meer in loondienst willen werken en 
- 	daarvoor beschikbaar zijn. 

De cijfers over de werkloosheid in de PEV hebben alle betrekking op het jaargemid-
delde. 

Beroepsbevolking1 3) 
De beroepsbevolking bestaat uit de werkzame-beroepsbevolking en de niet-werk-
zame beroepsbevolking. De cijfers betreffen het jaargemiddelde. 

werkzame beroepsbevolking: 
personen die minimaal 12 uur per week arbeid verrichten in loondienst, als zelfstan-
dige of als meewerkend gezinslid, inclusief personen op aanvullende werken, sta-
giaires, personen in opleiding die loon ontvangen en militairen op eerste oefening. 

niet-werkzame beroepsbevolking: 
personen die een werkloosheidsuitkering hebben, of die actief werk zoeken, al of 
niet via een arbeidsbureau. Hef moet gaan om een baan van minimaal 12 uur. 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren1 4) 
Het arbeidvolume van een regio wordt berekend op basis van alle werkzame per-
sonen die -ongeacht hun woonplaats- is de regio werkzaam zijn geweest. Het 
arbeidsvolume heeft betrekking op arbeid in loondienst, van zelfstandigen en van 
meewerkende gezinsleden ongeacht het aantal gewerkte uren. Het arbeidsvolume 
is een jaargemiddelde herleid tot arbeidsjaren. Dit houdt in dat personen die niet 
het hele jaar een volledige werkkring hadden slechts meetellen voor het aantal 
dagen of delen van dagen dat zij werkten. 
Het arbeidsvolume is inclusief de militaire werkgelegenheid (beroeps plus dienst-
plichtigen) en exclusief sociale werkvoorziening. 

Werkgelegenheid in personen 
Het arbeidsvolume is uitgedrukt in full-time banen. de werkgelegenheid in perso-
nen geeft aan hoeveel personen daarbij betrokken zijn. Doordat een deel van de 
banen in deeltijdarbeid wordt verricht, is de werkgelegenheid in personen hoger 
dan hef arbeidsvolume. 	 49 
Alle banen worden meegeteld, ongeacht het aantal uren per week. 
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EBB '91, pagina 33, CBS 
zie EBB 90 pagina 30 en 31, CBS 
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