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Woord vooraf 

De Provinciale Economische Verkenning is een jaarlijkse 
publicatie en bevat voor de economische acteren in 
Gelderland de nodigde basisinformatie. Zoals gebruikelijk 
bevat de PEV een beschrijving van de arbeidsmarkt, een 
schets van de recente economische ontwikkeling en een 
vooruitblik op de komende periode. Daarnaast wordt altijd 
aandacht besteed aan één of meer bijzondere onderwerpen. 

• Zo is bijvoorbeeld in 1995 een lange termijn verkenning 
opgenomen met arbeidsmarktprognoses tot het jaar 2015. In 
de PEV96 is een extra hoofdstuk gewijd aan de technologi-
sche inspanningen en resultaten van het Gelderse bedrijfs-
leven en wordt een analyse gepresenteerd van een kwart 
eeuw investeren in Gelderland. 

De verschillende statistische bronnen van uiteenlopende 
organisaties (CBS, KvK, RBA, Provincie), die allemaal een 
deelaspect van de economie beschrijven, zijn gecombi-
neerd waardoor een redelijk compleet beeld van de 
Gelderse economie kan worden geschetst. Het gebruikte cij-
fermateriaal is niet altijd rechtstreeks overgenomen uit de 
primaire bronnen. Zonodig is gecorrigeerd voor trendbreu-
ken, definiewijzigingen e.d. en is het materiaal beoordeeld 
op plausibiliteit. Er is voor zorggedragen dat de regionale 
gegevens van Gelderland consistent zijn met de landelijke 
gegevens van het Centraal Planbureau. Bij alle beschrijvin-
gen en analyses staan als referentiekader steeds de 
Nederlandse cijfers vermeld. De ontwikkelingen kunnen 
daardoor in een brede context worden geplaatst en beoor -
deeld. Zowel voor het verleden als voor de toekomstver-
wachtingen kan Gelderland gepositioneerd worden binnen 
de Nederlandse situatie. In dat opzicht kan de PEV worden 
gezien als een regionale aanvulling op het Centraal 
Economisch Plan van het CPB. 

Augustus 1996 
Bureau Economisch Onderzoek 
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1 	Samenvatting en conclusies 

1.1 De Gelderse economie 

Terugblik 

De economische ontwikkeling van het Gelderse 
bedrijfsleven in 1995 
De ontwikkeling van het bedrijfsleven is vorig jaar tamelijk 

. voorspoedig verlopen: de omzet en vooral de buitenlandse 
omzet kende een bevredigende groei en het aantal bedrij-
ven met uitbreidingsinvesteringen nam weer toe. Toch zijn 
de rendementen onder druk komen te staan. Eenderde van 
de bedrijven beoordeelde het behaalde resultaat in 1995 als 
onvoldoende. De ontwikkelingen in de verschillende 
Gelderse regio's ontlopen elkaar niet veel op het gebied van 
de omzet, winst- en redementspositie. 

De werkgelegenheidsontwikkeling in 1995 
De industriële werkgelegenheid nam in 1995 nog maar wei-
nig af, terwijl de bouwnijverheid en de dienstensector weer 
enige groei van betekenis vertoonden. Al met al heeft de 
werkgelegenheid zich in 1995 goed hersteld van de stagna-
tie uit 1994. Zuidwest-Gelderland spant met een sterke 
banengroel de kroon. Ook de ontwikkelingen in de regio 
Arnhem/Nijmegen zijn relatief gunstig. De Achterhoek kende 
echter een trage groei en de slechte- tot matige ontwikke-
ling op de Veluwe viel tegen. In vergelijking met Nederland 

Ie 	afgelopen 
de werkgelegenheidsontwikkelingen in Gelderland de 

afgelopen twee jaar teleurstellend verlopen. 
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Tabel 1. 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid, groei in procenten 
per jaar, 1994 en 1995, 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	G Id 	Ned 

1994 	0,3 	0,5 	0,9 	0,0 	0,3 	0,9 
1995 	1,1 	0,0 	1,7 	3,5 	1,3 	2,0 

Bron Gelderland: Bureau economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland. Bron Nederland: CEP96, CPB 

De uitgifte van bedrijfsterreinen in 1995 
De herstelde werkgelegenheidsgroei in 1995 wordt weer-
spiegeld in de vraag naar bedrijfsterreinen. De markt is in 
1995 weer aangetrokken. Daarmee lijkt een einde gekomen 
aan een vijf jaar durende recessie in de verkoop van be-
drijfsterreinen. 

Verwachtingen 1996-1997 

Productiegroei 
De economische groei in de Europese Unie zal in 1997 uit-
komen op ca. 2%. Hoewel de Nederlandse positie binnen 
West-Europa tamelijk goed is, leidt dit op korte termijn nog 
niet tot een hogere groeiverwachting. De Nederlandse groei 
zal niet boven het Europese gemiddelde uitstijgen. 
Gelderland volgt het Nederlandse beeld waarbij de ontwik-
keling in Zuidwest-Gelderland relatief krachtig zal zijn, terwijl 
de productiegroei in Arnhem/Nijmegen maar matig verloopt. 

Werkgelegenheid 
Na een mindere periode, trekt de groei op de Veluwe aan. 
In de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland verlopen de 
ontwikkelingen volgens het bekende patroon: een relatief 
lage groei in het oosten versus een hoge groei in het westen 
van Gelderland. In de regio Arnhem/Nijmegen ten slotte zet 
de lange termijn trend zich voort en bevindt de werkgele-
genheidsgroei zich rondom het Gelders gemiddelde. 



Tabel 2. Ontwikkeling van de werkgelegenheid 1995-1997, 
procenten per jaar 

groei in 

OESO 	EU 	Ned Gld Vel Ach AIN ZWG 

1995 1,1 	0,7 	2,0 1,3 1,1 0,0 1,7 3,5 
1996 0,8 	0,5 	1,5 1,6 1,9 0,9 1,5 2,2 
1997 1,2 	1,0 	1,8 1,8 1,8 1,3 1,9 2,7 

. 	Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland, Bron Nederland: CEP'96, CPB 

1.2 De arbeidsmarkt in 1995-1997 

De vraag naar arbeid 
Hoewel in de afgelopen twee jaar de Gelderse werkgele-
genheid achterbleef bij de landelijke ontwikkeling, wordt bij 
de huidige stand van de conjunctuur verwacht dat de groei 
in 1996 en 1997 om en nabij het Nederlandse gemiddelde 
zal uitkomen. Dit betekent dat de vraag naar arbeid in 
Gelderland zal toenemen met 12 â 15 duizend personen per 
jaar. 

Het aanbod van arbeid 
De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en de bevol-
kingsgroei hebben in 1995 geleid tot een toename van de 
beroepsbevolking van gemiddeld 1,5%. Alleen de Achter-
hoek kende een tragere groei, in Zuidwest-Gelderland was 
de toename als van ouds tamelijk krachtig. Per saldo is het 
Gelderse arbeidsaanbod in 1995 toegenomen met ca. 
12.000 personen. Voor 1996 en 1997 zal de aanwas vertra-
gen tot ongeveer 10.000 personen per jaar. 



Tabel 3. 	Ontwikkeling van de beroepsbevolking 1995-1997, groei in 
procenten per jaar 

Ned Old Vel Ach A'N ZWG 

1995 	 1,5 1,5 1,5 1,2 1,6 2,0 
1996 	 1,3 1,3 1,5 1,0 1,1 1,6 
1997 	 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,6 

Bron Beroepsbevolking 1995, EBB/CBS: Groei Nederland. CEP96, CPB, Groei Gelderland. Bureau 

Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland 

Werkloosheid 
In 1995 daalde de werkloosheid in Nederland met 22.000 
personen. Als gevolg van de trage werkgelegenheidsgroei in 
Gelderland bleef de werkloosheid in onze provincie vrijwel 
gelijk. Dit jaar zal de werkloosheid zich stabiliseren. Bij de 
geraamde ontwikkelingen van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt mag verwacht worden dat in 1997 de werk-
loosheid wel afneemt. De daling zal in Gelderland mogelijk 
zelfs wat omvangrijker zijn. Vooralsnog lijkt de Gelderse 
inzinking dus van tijdelijke aard. 

Tabel 4. Werkloosheidspercentage 1995-1997 

Ned 	Old 	Vel 	Ach AIN ZWG 

S 1995 7,0 	6,4 	5,2 	4,4 9,0 5,3 
1996 7,0 	6,4 	5,0 	4,7 8,8 5,3 
1997 6,8 	6,1 	4,6 	4,8 8,5 4,9 

Bron: 1995 EBB/CBS, 1996-1997 Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 

Gelderland, Nederland afgeleid van CEP'gB, CPB 
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De Gelderse werkloosheidsproblematiek concentreert zich 
geheel in de regio Arnhem/Nijmegen. Het werkloosheidsper -
centage behoort tot de hoogste van Nederland. In de loop 
der jaren is de afstand tot Nederland echter kleiner gewor-
den. De situatie is dus geleidelijk aan het verbeteren. In de 
andere Gelderse gebieden ligt de werkloosheid al vele jaren 
ver onder het landelijk gemiddelde, maar ook in deze regio's 
wordt het verschil met Nederland kleiner. In de jaren negen-
tig lijkt zich langzaam een convergentie te voltrekken tussen 
Nederland en de Gelderse regio's. 

01 	
1.3 Technologie, inspanningen en resultaten 

De balans van inspanningen en resultaten laat zien dat de 
aandacht voor technologie in Gelderland ongeveer even 
groot is als in Nederland. Toch wordt in de Gelderse indus-
trie veel minder menskracht voor dit doel ingezet dan in de 
rest van Nederland. De lagere R&D-intensiteit van het 
Gelderse bedrijfsleven heeft overigens nauwelijks geleid tot 
een lager innovatieresultaat. Wel ligt binnen de industrie het 
accent nog steeds sterk op de traditionele industrie, is de 
arbeidsproductiviteit relatief laag en zijn de exportresultaten 
minder. Ook zijn de Gelderse bedrijven minder geneigd 
externe kennis te verwerven en samenwerkingsverbanden 
aan te gaan. Over het algemeen worden op de Veluwe en in 
Arnhem/Nijmegen meer inspanningen verricht op het gebied 
van technologie dan in de Achterhoek en in Zuidwest 
Gelderland. In deze twee regio's wordt een substantieel deel 
van de omzet behaald uit de afzet van nieuwe, innovatieve 
producten. 

1.4 Vijfentwintig jaar investeren in Gelderland 

In vergelijking met de Europese Unie bevinden de 
Nederlandse investeringen zich al decennia lang op een vrij 
hoog niveau: structureel wordt een groter deel van de natio-
nale productie gebruikt voor investeringen. In Gelderland 
was de investeringsquote in het verleden zelfs nog groter 
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waardoor het Gelderse niveau op haar beurt boven 
Nederland uitstak. In de meer recente periode gaat de inves-
teringsneiging gelijk op met de landelijke. Hoewel de inves-
teringsquote over een lange periode bezien wat hoger was 
dan in Nederland, ligt de kapitaalintensiteit van de produc-
tie in Gelderland onder het landelijke niveau. Dit komt o.a. 
doordat de Gelderse economie sterker is georiënteerd op 
arbeidsintensieve sectoren. 

S 
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2 	De Gelderse economie in 
1995-1997 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de eco-
nomische ontwikkeling in 1995. Daarnaast wordt een voor-
uitblik gepresenteerd voor de jaren 1996 en 1997. De 
Gelderse prognoses zijn door het Bureau Economisch 
Onderzoek van de provincie Gelderland opgesteld 1 . De lan-
delijke ramingen en de gegevens over de Nederlandse situ-
atie zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 1996 

is 	 (Centraal Planbureau). 

2.1 Terugblik 

De economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in 
1995 
Tegen de verwachting in vertoonde de Europese economie 
in 1995 een terugval en vertraagde de groei van de wereld-
handel. Desondanks is de omzetgroei van het Gelderse 
bedrijfsleven voorspoedig verlopen. De afzet op de binnen-
landse en op de buitenlandse markt steeg zelfs nog iets 
meer dan in 1994. De exportgroei is intussen geheel her-
steld van de inzinking uit 1993. De uitvoer is vorig jaar twee 
maal zo snel toegenomen als de binnenlandse afzet. Dit 
positieve exportresultaat is des te opmerkelijker, omdat de 
Nederlandse concurrentiepositie als gevolg van de harde 
gulden verslechterde. De effecten daarvan zijn echter ten 
dele gecompenseerd door de gematigde kostenstijgingen in 
Nederland. 

Zie voor een methodebeschriiving "De werkgelegenheid in Gelderland 1973-1995, presentatie 

van schattingsmodel en resultaten' en "De Gelderse beroepsbevolking, gemeenten en regio's 

1988-1995, presentatie van schattingsmodel en resultaten", 1995/1996, Bureau Economisch 

Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Tabel 5. 	De ontwikkeling van het bedrijfsleven in 1995, per regio 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

Omzetresultaten 
Binnenlandse omzet (%- mutatie) 	3 	3 	4 	4 	3 	4 
Buitenlandse omzet (%-mutatie) 	4 	8 	7 	7 	6 	6 
Totale omzet (%-mutatie) 	3 	4 	4 	4 	4 	4 

Investeringen 
- investeringssom (%- mutatie) 	-1 	-3 	-2 	10 	0 	5 
- percentage bedrijven met: 

- investeringen 	 45 	48 	49 	54 48 	46 
- uitbreidingsinvesteringen 	30 	33 	32 	36 32 	34 

Bedrijfsresultaten 
percentage bedrijven met: 
- winst 	 86 	88 	85 	90 87 	87 
- voldoende rendement 	65 	68 	65 	71 66 	67 

Bron: ERBO'95, Kamers van Koophandel 

De economische ontwikkeling van het Gelderse bedrijfsle-
ven liep in 1995 in de pas met Nederland, met uitzondering 
van de investeringsontwikkelingen. Deze bleven vorig jaar 
achter bij de landelijke trend. Daar staat tegenover dat de 
terugval in 1993 minder groot was. Gemiddeld over de jaren 
negentig zijn de Gelderse investeringen niet bij Nederland 
achter gebleven. 

Over het algemeen is de investeringsneiging in de jaren 
negentig afgenomen. Het aandeel bedrijven dat investeert is 
ieder jaar weer wat lager dan het voorgaande jaar. Ook de 
ontwikkeling van het investeringsniveau is in de afgeopen 
periode niet positief verlopen. Ten slotte is het aandeel 
bedrijven met uitbreidingsinvesteringen in de loop der tijd 
gedaald. In 1995 is weer voor het eerst sinds 1990 een stij- 
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ging opgetreden. Ongeveer een derde van de bedrijven 
heeft in 1995 uitbreidingsinvesteringen gepleegd. 
In 1982 was bijna een kwart van de bedrijven verliesgevend. 
Vanaf dat jaar is de winstgevendheid gestaag toegenomen 
met 1990 als absoluut hoogtepunt. In Gelderland was toen 
92% van de bedrijven winstgevend. Nadien is onder invloed 
van de afzwakkende conjunctuur het aandeel winstgevende 
bedrijven teruggelopen naar 87% in 1994. Vorig jaar kon de 
winstpositie geconsolideerd worden. 
Hoewel het aantal winstgevende bedrijven sinds 1990 niet 
dramatisch is gedaald, zijn de rendementen wel duidelijk 
verslechterd. In 1990 beoordeelde driekwart van de bedrij- 

. ven het behaalde rendement als voldoende, in 1995 was dat 
nog maar tweederde. Terwijl vorig jaar de Nederlandse ren-
dementspositie niet verder afnam, was het Gelderse 
bedrijfsleven juist over 1995 minder tevreden: het aandeel 
bedrijven met voldoende rendement daalde van 70% in 
1994 naar 66% in 1995. 

De jongste economische ontwikkelingen in de verschillende 
Gelderse regio's ontlopen elkaar niet veel. Opvallend is de 
relatief trage groei van de export op de Veluwe. In de voor-
gaande jaren is niet gebleken dat de export op de Veluwe 
structureel achter blijft bij de rest van Nederland. Vooralsnog 
lijken de mindere resultaten in 1995 een incident. De posi-
tieve ontwikkelingen in Zuidwest-Gelderland dragen daaren-
tegen wel een structureel karakter. De ontwikkelingen in 
1995 onderscheiden zich opnieuw positief: een krachtige 
toename van de investeringen en een goed renderend 
bedrijfsleven. 

09 	De werkgelegenheidsontwikkeling in 1995 
De industriële werkgelegenheid nam in 1995 nog maar wei-
nig af terwijl de bouwnijverheid en de dienstensector weer 
enige groei van betekenis vertoonden. Al met al heeft de 
werkgelegenheid zich in 1995 goed hersteld van de stagna-
tie in 1994. Er trad een behoorlijke groei op waarbij - 
anders dan bij de zojuist beschouwde economische kenge-
tallen- de regionale verschillen nogal groot uitvielen. 
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Zuidwest-Gelderland spant met een sterke banengroei 
opnieuw de kroon, Afgezet tegen Gelderland zijn de ontwik-
kelingen in de regio Arnhem/Nijmegen gunstig verlopen, ligt 
de trage groei van de Achterhoek in lijn met het verleden en 
valt de slechte tot matige ontwikkeling op de Veluwe tegen. 
In vergelijking met Nederland zijn de werkgelegenheidsont-
wikkelingen in Gelderland de afgelopen twee jaar teleurstel-
lend verlopen. Daarmee zijn de zeven vette jaren ten einde 
waarin de Gelderse banengroei de landelijke steeds overtrof 
(periode 1987-1993). De omslag die zich in 1994 en 1995 
heeft voltrokken, is vooral terug te voeren op een (sterk) 
achterblijvende ontwikkeling van de tertiaire sector. 

Tabel 6. Ontwikkeling van de werkgelegenheid, periodegemiddelde 
1987/1993, 	1994 en 1995, groei in procenten per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1987/1993 2,3 	1,9 	2,0 	4,1 	2,3 	1,7 
1994 -0,3 	0,5 	0,9 	0,0 	0,3 	0,9 
1995 1,1 	0,0 	1,7 	3,5 	1,3 	2,0 

Bron Gelderland. Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland, Bron Nederland: CEP'96, CPB 

De uitgifte van bedrijfsterreinen in 1995 
De herstelde werkgelegenheidsgroei in 1995 wordt weer-
spiegeld in de vraag naar bedrijfsterreinen. Hoewel de uit-
gifte nog lang niet op het niveau ligt van de topperiode 
1987/1991, is de markt in 1995 weer aangetrokken. 
Daarmee lijkt een einde gekomen aan een vijf jaar durende 
recessie in do verkoop van bedrijfsterreinen. In verhouding 
tot de aanwezige bedrijvigheid is het uitgifteniveau op de 
Veluwe laag. In Zuidwest-Gelderland is verhoudingsgewijs 
veel uitgegeven (zie voor meer informatie bijlage 11). 

. 
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Tabel 7. Netto-uitgifte 1994 -1995 en de voorraad terstond uitgeef-
baar bedrijfsterrein per 1-1-1 996, in ha. 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 
Uitgifte:: 
1994 17 	24 	29 	16 	86 
1995 26 	29 	32 	22 	109 

voorraad 1996 125 	99 	140 	58 	422 

Bron RPD / RWG. provincie Gelderland 

Van het aanwezige bedrijfsterrein is een deel nog niet ver- 
kocht. Dit is de voorraad die onmiddellijk voor de markt 
beschikbaar is. Deze voorraad schommelt in alle regio's zo 
om en nabij de acht procent van het totale oppervlakte 
bedrijfsterrein. 	Daarnaast 	komt 	op 	termijn 	bedrijfsterrein 
beschikbaar dat nu nog in de planning zit. Voor Gelderland 
wordt op dit moment een geplande uitbreiding voorzien van 
zon 	13%. 	De 	regionale groeiverschillen 	zijn zeer groot. 
Ongeveer de helft van de nieuw te realiseren bedrijfsterrei- 
nen is gelocaliseerd in de regio Arnhem/Nijmegen. In rela 
tie tot de omvang van het bedrijfsleven -en de dynamiek 
daarin- 	lijkt 	het 	geplande 	oppervlakte 	in 	Zuidwest- 
Gelderland aan de lage kant. 
De voorraad bedrijfsterrein is over het algemeen betrekkelijk 
kleinschalig verkaveld. Aaneengesloten kavels van enige 

. omvang zijn maar beperkt voorhanden. 	Vanuit aquisi-tie 
oogpunt zou bij de belangrijkste bevolkings- en werkgele- 
genheidconcentraties ruimte moeten zijn voor grootschalige 
ontwikkelingen. Op dit moment kan 	alleen 	in 	Nijmegen 
direct 	aan 	een 	dergelijke 	vraag 	worden 	voldaan 
(Bijsterhuizen). Bij Arnhem komt op korte termijn grootscha- 
lig terrein beschikbaar (Duiven). In Apeldoorn zijn weliswaar 
uitbreidingen gepland, op welke termijn dit haar beslag gaat 
krijgen is nog niet te voorzien. Evenmin staat vast op welke 
schaal dit zal geschieden. 
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2.2 De verwachtingen 1996-1997 

Productiegroei 
De economische groei in (delen van) Azië blijft zich stor-
machtig ontwikkelen. In vergelijking daarmee zijn de ver-
wachtingen voor de OESO en de EU zeer bescheiden. In 
Europa trad in 1995 als gevolg van de hoge lange termijn-
rente, de bezuinigingspolitiek van de overheden en de 
monetaire onrust een conjunctuurverslechtering op. Deze 
zal zich pas in de loop van 1996 herstellen waardoor de 
groei dit jaar nog verder terugvalt. De vooruitzichten en 
omstandigheden voor de EU zijn echter niet ongunstig: 
redelijke winsten, lage inflatie, gematigde loonkostenontwik-
keling. Hierdoor zal de economische groei in 1997 weer toe-
nemen en uitkomen op ca. 2%. 

Tabel 8. 	Volumegroei van het Bruto Nationaal Product in procenten 
per jaar 

OESO EU Ned GId Vel Ach A/N ZWG 

1995 	2,0 	2,6 	2,4 	2,4 	2,5 	2,4 	2,1 	2,8 
1996 	2,0 	1,8 	2,0 	2,0 	2,1 	2,0 	1,7 	2,3 
1997 	2,5 	2,5 	2,5 	2,5 	2,6 	2,5 	2,2 	2,9 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland. Bron Nederland, OESO en EU: CEP 96, CPB 

De aarzelende conjunctuur in de EU heeft in Nederland 
geleid tot een groeivertraging. Hoewel de Nederlandse posi-
tie binnen West-Europa tamelijk goed is, leidt dit op korte 
termijn niet tot een hogere groeiverwachting. Mede als 
gevolg van de moeizame ontwikkeling van de Duitse econo-
mie zal de Nederlandse groei niet boven het Europese 
gemiddelde uitstijgen. Gelderland volgt het Nederlandse 
beeld waarbij de ontwikkeling in Zuidwest-Gelderland rela-
tief krachtig zal zijn terwijl de productiegroei in 
Arnhem/Nijmegen maar matig verloopt. De groeiverschillen 
hebben vooral te maken met de regionale productiestruc-
tuur. 
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Werkgelegenheid 
Internationaal gezien verloopt de Nederlandse werkgelegen-
heidsgroei zeer gunstig. De toename ligt al een groot aantal 
jaren aanzienlijk boven het OESO- en EU-gemiddelde. 
Nederland behoort binnen Europa tot de snelste groeiers. 
Deze positie is overigens niet zozeer te danken aan een bij-
zondere economische groei, doch veel meer aan een ster -
kere stijging van het aantal deeltijdbanen waardoor de tota-
le werkgelegenheid krachtig is toegenomen. 

Tabel 9. 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid 1995-1997 groei in 
procenten per jaar 

OESO EU Ned GId Vel Ach AIN ZWG 

1995 	1,1 	0,7 	2,0 	1,3 	1,1 	0,0 	1,7 	3,5 
1996 	0,8 	0,5 	1,5 	1,6 	1,9 	0,9 	1,5 	2,2 
1997 	1,2 	1,0 	1,8 	1,8 	1,8 	1,3 	1,9 	2,7 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. provincie 

Gelderland, Bron Nederland: CEP'96, CPB 

Door de bescheiden groei van de arbeidsproductiviteit leidt 
de productiegroei in de komende jaren tot een behoorlijke 
toename van de werkgelegenheid. Naar verwachting komt 
het accent nog wat sterker op deeltijdarbeid te liggen, zodat 
in verhouding tot de productiegroei een hoge banengroei 
optreedt. Het vorig jaar ingetreden werkgelegenheidsherstel 
zal zich verder voortzetten. 

Als gevolg van de aantrekkende conjunctuur zal Gelderland 
haar positie ten opzichte van Nederland enigszins kunnen 
herstellen. Na een mindere periode in de laatste twee jaar, 
trekt de groei op de Veluwe aan. In de Achterhoek en in 
Zuidwest-Gelderland verlopen de ontwikkelingen volgens 
het bekende patroon: een relatief lage groei in het oosten 
versus een hoge groei in het westen van Gelderland. In de 
regio Arnhem/Nijmegen ten slotte zet de lange termijn trend 
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Werkgelegenheidsontwikkeling 
indexcijfers 1973 - 1997 (1973= 100) 
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zich voort en bevindt de werkgelegenheidsgroei zich rondom 
het Gelders gemiddelde. 

In de landbouw moet rekening worden gehouden met een 
voortschrijdend verlies aan werkgelegenheid. Te vrezen valt 
dat met name de verliezen in de Achterhoek fors zullen zijn. 
Bij de verwachte (inter)nationale productiegroei in 1997 zal 
mogelijk de industriële werkgelegenheid toenemen. Dit zou 
na een periode van onafgebroken achteruitgang een 
belangrijk keerpunt zijn. Het zwaartepunt van deze groei 
wordt verwacht in de regio Arnhem/Nijmegen en in 
Zuidwest-Gelderland. De werkgelegenheid in de Gelderse 

. bouwnijverheid zal een bescheiden groei vertonen. De 
meeste nieuwe banen zullen wederom in de dienstensektor 
worden gerealiseerd. Daarbij zijn de handel en de zakelijke 
dienstverlening de snelst groeiende activiteiten (in bijlage 5 
is per regio een overzicht opgenomen van de werkgelegen-
heidsverwachtingen per bedrijfstak). 
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2.3 De arbeidsmarkt 1995-1997 

Vraag naar arbeid 
De Gelderse werkgelegenheid voor mannen is in 1995 
gestegen met 0,8%. Bij de vrouwen nam het aantal banen 
toe met 2%. Dit soort ontwikkelingsverschillen zijn al een 
groot aantal jaren gaande. In de periode 1991-1995 is de 
werkgelegenheid voor mannen gedaald met 1.500 perso-
nen. In de zelfde periode steeg de werkgelegenheid voor 
vrouwen met 27.000. Een steeds groter deel van de werk-
gelegenheid wordt door vrouwen ingenomen (36% in 1991 
VS. 39% in 1995). Naast deze structuurwijziging doen zich 
ook veranderingen voor in de aard van het dienstverband. Er 
treedt een verschuiving op naar deeltijdarbeid (12% In 1989 
vs. 16% in 1995). Vorig jaar was dit zelfs zo sterk dat het 
aantal volledige banen ongeveer gelijk bleef terwijl de deel-
tijdarbeid met ruim 5% toenam. Het inhuren van arbeid via 
een uitzendbureau beleefde een ware hausse. Het aantal 
uitzendkrachten nam in 1995 explosief toe met 30%. Het 
werkgelegenheidsaandeel van deze groep arbeidskrachten 
kwam daarmee op 2% . 2 

Per saldo nam vorig jaar de vraag naar arbeid In Gelderland 
toe met ruim 10.000 banen. Het grootste deel daarvan 
bestond uit deeltijdbanen voor vrouwen. Ongeveer een 
derde van de werkgelegenheidsgroei werd ingevuld met een 
tijdelijk contract via een uitzendbureau. 

Hoewel in de afgelopen twee jaar de Gelderse werkgele-
genheid achterbleef bij de landelijke ontwikkeling, wordt bij 
de huidige stand van de conjunctuur verwacht dat de groei 
in 1996 en 1997 om en nabij het Nederlandse gemiddelde 
zal uitkomen. Dit betekent dat de vraag naar arbeid in 
Gelderland zal toenemen met 12 â 15 duizend personen per 
jaar. 

2 	de cijfers in deze alinea zijn ontleend aan de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 1995. 

Bureau Econoniiscii Onderzoek. afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Tabel 10. Stand van de werkgelegenheid 1995 en de groei 1995-1997, 
X 1.000 personen 

Ned Gld Vel Ach A/N ZWG 

stand 1995 6.648 784 269 150 287 78 

groei in personen: 
- 1995 131 10,1 2,8 0,0 4,7 2,6 

. 	

- 1996 102 12,4 5,0 1,3 4,4 1,7 
- 1997 123 14,6 5,0 1,9 5,6 2,1 

Bron Nederland, CEP'96, Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 

Aanbod van arbeid 
De arbeidsparticipatie van de Gelderse bevolking is even zo 
hoog als in Nederland. Tussen de afzonderlijke regio's 
bestaan wel enige verschillen. Deze hangen in hoge mate 
samen met de regionale leeftijdsopbouw van de bevolking. 
Daarnaast spelen plaatselijke omstandigheden en/of cultu-
rele verschillen een rol (bijvoorbeeld de denominatie van de 
bevolking of het aanbod van onderwijsvoorzieningen). Op de 
Veluwe bijvoorbeeld is de arbeidsparticipatie van vrouwen 
relatief laag, in de Achterhoek nemen juist veel vrouwen deel 
aan het arbeidsproces. Dit heeft geleid tot een lagere 
respectievelijk hogere participatie dan gemiddeld. 

Ie Tabel 11. 	Participatiegraad (beroepsbevolking in % van de bevolking 
van 15-64 jaar) 

Ned 	GId 	Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 
periodegemiddelde 
1990-1995 	 61 	61 	59 	63 	61 	61 

Bron EBB 1990 Em 1995, CBS 
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Ten aanzien van de bevolkingsgroei vormen de Achterhoek 
en Zuidwest-Gelderland elkaars tegenpolen. Het lage groei-
tempo van de Achterhoek wordt veroorzaakt door een nega-
tief vestigingssaldo en een relatief sterk vergrijsde bevol-
king. In Zuidwest-Gelderland is de bevolking juist betrekke-
lijk jong en zijn de geboortencijfers hoog. Daarnaast kent 
deze regio een omvangrijk vestigingsoverschot waardoor 
het inwonertal al jaren sterk stijgt. Op de Veluwe en in 
Arnhem/Nijmegen is de groei zo goed als gemiddeld. 

Tabel 12. Bevolkingsgroei in de categorie 15-64 jaar (in %) 

Ned GId Vel Ach A/N ZWG 

1995 0,4 0,4 0,4 0,0 0,5 0,9 
1996 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 1,1 
1997 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,8 

Bron CBS/FOCUS 

De zojuist geschetste participatie en bevolkingsontwikkeling 
hebben in 1995 geleid tot een groei van de beroepsbe-
volking van gemiddeld 1,5%. Alleen de Achterhoek kende 
een tragere groei, in Zuidwest-Gelderland was de toename 
als vanouds tamelijk krachtig. Per saldo is het Gelderse 
arbeidsaanbod in 1995 toegenomen met ca. 12.000 perso-
nen. Voor 1996 en 1997 zal de aanwas vertragen tot ca. 
10.000 personen per jaar. 

. 

S 
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Tabel 13. 	Beroepsbevolking (werkend of werkzoekend voor ten minste 
12 uur per week) 

Ned 	Old 	Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 

niveau 1995, x 1.000 	6.596 791 	248 	160 	289 	94 

groei in % 
- 1995 	 1,5 	1,5 	1,5 	1,2 	1,6 	2,0 

S 	-1996 	 1,3 	1,3 	1,5 	1,0 	1.1 	1,6 
-1997 	 1,4 	1,3 	1,3 	1,1 	1,4 	1,6 

groei X 1.000 personen 
- 1995 	 99 	12,1 	3,7 	1,9 	4,6 	1,9 
- 1996 	 86 	10,0 	3,7 	1,6 	3,2 	1,5 
- 1997 	 94 	10,7 	3,3 	1,8 	4,1 	1,5 

Bron Beroepsbevolking 1995, EBB/CBS; Groei Nederland: CEP'96, CPB; Groei Gelderland: Bureau 

Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 

Werkloosheid 
In 1995 daalde de werkloosheid in Nederland met 22.000 
personen. Als gevolg van de trage werkgelegenheidsgroei in 
Gelderland bleef de werkloosheid in onze provincie vrijwel 
gelijk. Intussen zijn in Gelderland al twee jaar lang meer dan 
50.000 mensen werkloos. Sinds 1989 is dat een dieptepunt. 
Door de wat minder gunstige ontwikkelingen in de afgelopen 
twee jaar is de betere werkloosheidspositie van Gelderland 

. 	 ten opzichte van Nederland een fractie verslechterd. 
Dit jaar zal de werkloosheid zich stabiliseren. Bij de geraam-
de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
mag verwacht worden dat de werkloosheid in 1997 zal afne-
men. De daling zal in Gelderland wat omvangrijker zijn waar-
door de positie ten opzichte van Nederland verbetert. 
Vooralsnog lijkt de Gelderse inzinking dus van tijdelijke aard. 
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Tabel 14. Geregistreerde werkloosheid en de werkloosheidpercenta- 
ges 1994-1997 (werkzoekend voor ten minste 12 uur per 
week) 

geregistreerde werkloosheid, X 1.000 personen 

Ned GId 	Vel 	Ach A/N ZWG 

1994 486 52 	12 	8 28 4 
1995 464 51 	13 	7 26 5 
1996 468 51 	13 	8 26 5 
1997 459 49 	12 	8 25 5 

werkloosheidspercentage 

1994 7,5 6,7 	4,9 	5,1 9,8 4,3 
1995 7,0 6,4 	5,2 	4,4 9,0 5,3 
1996 7,0 6,4 	5,0 	4,7 8,8 5,3 
1997 6,8 6,1 	4,6 	4,8 8,5 4,9 

Bron: 1994-1995 EBB/CBS, 1996-1997 Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek. provincie 

Gelderland, Nederland afgeleid van CEP96. CPB 

De Gelderse werkloosheidsproblematiek concentreert zich 
geheel in de regio Arnhem/Nijmegen. In de overige Gelderse 
gebieden ligt de werkloosheid ver onder het landelijk gemid-
delde. Sinds de beginjaren negentig zijn er positieve en 
negatieve tendenties gaande. Zo is de werkloosheidsposi-
tie van Arnhem/Nijmegen geleidelijk aan het verbeteren. In 
1990 lag de werkloosheid nog ruim 60% boven het landelij-
ke percentage. Dit verschil is intussen teruggelopen tot min-
der dan éénderde. In de andere Gelderse regio's is de ont-
wikkeling juist andersom. Weliswaar is de situatie nog 
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steeds rooskleurig, het verschil met Nederland wordt kleiner. 
In 1990 lag de werkloosheid in de drie landelijke regio's van 
Gelderland gemiddeld een kleine 40% onder het 
Nederlandse niveau. Thans is dit nog 30%. In de jaren 
negentig lijkt zich langzaam een convergentie te voltrekken 
tussen de Nederlandse werkloosheidssituatie en die in de 
Gelderse regio's. 

De werkloosheid naar kenmerk3  
De arbeidsmarktpositie van vrouwen is tussen 1990 en 1995 
niet of nauwelijks verbeterd. Ondanks de groeiende werkge-
legenheid voor vrouwen neemt het aandeel in de werkloos-
heid verder toe. Deze ontwikkeling is voornamelijk 
toe te schrijven aan de snelle groei van de vrouwelijke 
beroepsbevolking. Intussen bestaat ruim een derde van de 
beroepsbevolking uit vrouwen. Bij de werkloosheid maken 
vrouwen bijna de helft uit van het totaal. 
De langdurige werkloosheid vormt al lange tijd de meest 
hardnekkige problematiek. Ruim de helft van de werklozen 
is al een jaar of langer werkloos. In Nederland is het aan-
deel langdurig werklozen iets afgenomen. In Gelderland is 
de problematiek juist verscherpt. De toename is vooral te 
wijten aan de ontwikkelingen in de landelijke regio's. 
Binnen de groep werklozen treedt -evenals bij de rest van de 
bevolking- een langzaam voortschrijdende vergrijzing op. 
Bovendien zijn het vooral jongeren die uitstromen. De 
gemiddelde leeftijd van het bestand loopt op en de jeugd-
werkloosheid neemt af. 
Het opleidingsniveau van de werklozen is de laatste jaren 
sterk gestegen. Nog maar éénvijfde deel is niet of nauwelijks 
geschoold, ongeveer 40% heeft VBO/MAVO-niveau, terwijl 

•  een even groot aandeel goed tot zeer goed is geschoold. 
Één op de zes werklozen heeft zelfs hoger- of universitair 
onderwijs genoten. 

3 Omdat op regionaal niveau geen (of onvoldoende) kwalitatieve gegevens bekend zijn van de 

Geregistreerde Werkloosheid, worden in deze paragraaf de kenmerken van de werkloosheid 

beschreven aan de hand van het bestand "niet-werkenden werkzoekenden" van de 

Arbeidsbureaus. Aangenomen mag worden dat - ondanks de hoge vervuiling van dit bestand - 

de structuur naar kenmerk een redelijke weergave vormt van de structuur in de werkloosheid 
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Tabel 15. 	Structuur van de werkloosheid naar kenmerk, totaal = 100%, 
1996 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 
geslacht 
mannen 54 	52 	54 	57 	54 	55 
vrouwen 46 	48 	46 	43 	46 	45 

leeftijd 
jongerdan 25 jaar 23 	23 	19 	20 	20 	20 
25 jaar of ouder 77 	77 	81 	80 	80 	80 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 48 	49 	41 	48 	45 	51 
1 jaar of langer 52 	51 	59 	52 	55 	49 

opleiding 
Basis & onvoltooid 	20 	18 	20 	22 	20 	21 
VBO / MAVO 35 	42 	35 	45 	37 	39 
MBO / VWO 27 	28 	23 	22 	25 	24 
HBO WO 18 	12 	22 	11 	18 	16 

Bron: Bestand niet-werkende werkzoekenden, RBA's in Gelderland / SOZA. bewerking Bureau 

Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland. 

Binnen Gelderland doen zich enkele accentverschillen voor. 
Zo is het opleidingsniveau van de werklozen relatief laag in 
de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland en hoog 
op de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen. De concentratie HBO 
en WO-opleidingen in Arnhem/Nijmegen heeft bijgedragen 
aan 	het grote aandeel hoger opgeleiden 	in deze regio. 
Voorts manifesteert de langdurige werkloosheid zich het 
sterkste in de regio Arnhem/Nijmegen. Het aandeel werklo- 
ze vrouwen in Zuidwest-Gelderland is naar verhouding laag 
(zie voor de werkloosheidsstructuur 1990-1996 bijlage 12). 
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3 	Technologie, inspanningen en 
resultaten 

3.1 Inleiding 

In Nederland bestaat consensus over de noodzaak de pro-
ductiestructuur van het bedrijfsleven om te vormen naar 
meer technologisch hoogwaardige producten. In vrijwel alle 
economische analyses, onderzoeken en toekomstvisies 
wordt deze transformatie als de belangrijkste uitdaging 

S  gezien. Als gevolg van de gewijzigde concurrentie-verhou-
dingen in de wereld en de globalisering is een upgrading van 
de Nederlandse industrie een absolute voorwaarde om de 
werkgelegenheid, de welvaart en de sociale voorzieningen 
voor de toekomst veilig te stellen. De innovatie van het 
Gelderse bedrijfsleven neemt binnen het economische 
beleid van de provincie Gelderland dan ook een belangrijke 
plaats in. In dat licht is het interessant te weten hoe de 
Gelderse innovatie-inspanningen en -resultaten zich verhou-
den ten opzichte van Nederland. In dit hoofdstuk wordt daar-
toe een poging ondernomen door een regionale vergelijking 
van een aantal indicatoren. Daarbij wordt eerst de balans 
opgemaakt van de mate waarin het Gelderse bedrijfsleven 
zich inspanningen getroost en vervolgens is gekeken naar 
de resultaten daarvan. Over e.e.a. is slechts weinig informa-
tie beschikbaar, zodat de analyses een beperkt karakter dra-
gen, waardoor de uitkomsten indicatief zijn. Bij wijze van 
algemeen kader wordt de beschrijving voorafgegaan door 
een opsomming van enkele relevante karakteristieken van 
de Gelderse economie. 

Enkele relevante karakteristieken 4  
De arbeidsproductiviteit in Gelderland is ruim 10% lager dan 
het landelijke gemiddelde. Alleen in Zuidwest Gelderland ligt 

4 ontleend aan de Provinciaal Economische Verkenning 1995 
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de productiviteit boven het Nederlandse gemiddelde. De 
overige drie Gelderse regio's kennen een lagere productivi-
teit. Dit komt doordat grote delen van de Gelderse bedrijvig-
heïd arbeidsintensief zijn. 

Het Gelderse bedrijfsleven exporteert minder dan het 
Nederlandse bedrijfsleven. Gemiddeld over de afgelopen 
jaren lag de Gelderse exportquote 10- tot 20% onder de lan-
delijke quote. Binnen Gelderland is de exportquote van de 
Veluwe en vooral Zuidwest-Gelderland relatief laag, de 
andere regio's bevinden zich rondom het landelijk gemiddel-
de. 

Ongeveer 60% van het Gelderse bedrijfsleven valt onder 
sectoren die op lange termijn gezien over een zekere groei- 
potentie beschikken. Ongeveer 30% van de economische 
activiteiten kan gerangschikt worden onder de stabiele sec- 
toren. Bij lO% moet rekening worden gehouden met een 
dalende werkgelegenheid. 
Arnhem/Nijmegen beschikt over een relatief gunstige pro- 
ductiestructuur. Sectoren met in beginsel positieve vooruit- 
zichten zijn sterk vertegenwoordigd, terwijl activiteiten met 
slechte werkgelegenheidsperspectieven weinig voorkomen. 
In de Achterhoek is de structuur minder gunstig en ligt de 
situatie precies andersom. Vooral de omvangrijke landbouw 
zorgt voor een structuur waarin ruim 1/5 van de regionale 
werkgelegenheid zich in 	bedreigde sectoren 	bevindt. In 
Zuidwest-Gelderland zijn de perspectiefvolle handels- en 
landbouwactiviteiten 	dominant. Afgezien 	van 	een 	sterk 
accent op de overheid, wijkt de productiestructuur op de 
Veluwe weinig af van de Nederlandse. 

In Gelderland is het opleidingsniveau van de beroepsbevol- 
king ongeveer een afspiegeling van het Nederlandse beeld. 
Dit geldt eveneens voor de Veluwe. In de Achterhoek ligt 
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de nadruk op het Voorbereidend- en middelbaar beroepson-
derwijs en is het aandeel HBOers en universitair geschool-
den laag. Hetzelfde geldt voor Zuidwest-Gelderland: relatief 
veel VBOers en weinig hooggeschoolden. In Arnhem/Nij-
megen is het aandeel hooggeschoolden juist hoog (bijna 
29% heeft HBO of WO). 

In vergelijking met Nederland zijn de industriële bedrijven in 
Gelderland klein, ligt de arbeidsproductiviteit onder het 
gemiddelde en wordt er minder geëxporteerd. De Gelderse 
industrie is tamelijk arbeidsintensief. De Nederlandse indus-
trie bestaat voor bijna tweederde deel uit traditionele indus-
trie. In Gelderland is dit aandeel nog hoger. Ongeveer drie-
kwart van de bedrijfstak kan gerekend worden tot de tradi-
tionele industrie. Het aandeel high tech bedrijven in 
Gelderland is daarentegen aan de lage kant. In de regio 
Arnhem/Nijmegen ligt het Gelderse zwaartepunt van de 
high-tech bedrijven. In de andere Gelderse regio's ligt het 
accent sterk op de traditionele industrie 5 . Afgemeten aan 
het investeringsniveau van de afgelopen twintig laar ligt de 
kapitaalintensiteit in de Achterhoek, Zuidwest-Gelderland en 
op de Veluwe 30 â 40 procent onder het Nederlandse 
niveau, In de regio Arnhem/Nijmegen is de kapitaalintensiteit 
sterk toegenomen. Begin tachtiger jaren lagen de investe-
ringen per arbeidsplaats ruim onder het landelijke gemiddel-
de. Na een aanhoudende periode van hoge investeringen 
ligt het niveau thans op het Nederlandse gemiddelde. 

5 zie De industrie in Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 

provincie Gelderland, 1993 

. 
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3.2 Regionale innovatie-inspanningen 6  

Research en Development activiteiten industrie 
De Research en Development activiteiten van het bedrijfsle-
ven lopen uiteen van permanent ontwikkelingswerk in een 
eigen R&D-afdeling tot het incidenteel uitbesteden van 
betrekkelijk kleine werkzaamheden. Een kwart van de 
Nederlandse industrie doet wel iets aan Research en 
Development. Ten opzichte van Nederland zijn de R&D-acti-
viteiten in Gelderland als volgt vertegenwoordigd (=,+ en - 
betekent respectievelijk gelijk, meer en minder dan in 
Nederland): 

Bedrijven met: 	Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 

R&D  
eigen R&D-afdeling 	= 	= 	+ 	- 	= 

Hoewel evenveel bedrijven iets aan R&D doen en de aan-
wezigheid van eigen R&D-afdelingen in Gelderland net zo 
vaak voorkomt als in Nederland, zijn de Gelderse inspan-
ningen in arbeidsjaren gemeten (de R&D-intensiteit) veel 
lager. In Nederland wordt door de bedrijven ruim drie keer 
zoveel arbeid ingezet voor R&D als in Gelderland. 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 

R&D-intensiteit: 	- 	- 	- 	- 	- 

1 

6 	Zie voor data-materiaal bijlage 8 
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In Gelderland is de bijscholingsgraad ten opzichte van 
Nederland tamelijk hoog. Bij meer bedrijven hebben de 
werknemers recentelijk een cursus gevolgd en een groter 
deel van het personeelsbestand heeft aan de cursussen 
deelgenomen. 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gld 

Scholingsinspanning 	+ 	+ 	+ 	 + 

Research en Development activiteiten dienstverlening 
In de dienstverlening speelt R&D een minder prominente rol 
dan in de industrie. Gemiddeld doet nog geen 10% van de 
bedrijven iets aan R&D en slechts 4% van de bedrijven 
beschikt over een eigen R&D-afdeling. Ten opzichte van 
Nederland is de situatie in Gelderland als volgt: 

Bedrijven met: 	Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 

R&D 	 = 	+ 	= 	= 	= 
eigen R&D-afdeling 	= 	- 	= 	+ 	= 

De geringe aandacht voor vernieuwing blijkt ook uit de R&D-
intensiteit. Deze bedraagt voor de industrie 3,3%, in de dien-
sten wordt gemiddeld echter niet meer dan 0,7% van het 
personeel ingezet voor R&D. 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gld 

R&D-intensiteit: 	= 	= 	+ 	- 	= 
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De scholingsinspanningen van de diensten doen niet onder 
voor die van de industrie. Bijna tweederde van de dienstver-
lenende bedrijven hebben een deel van het personeel 
recentelijk bijgeschoold. In één op de acht gevallen had de 
bijscholing zelfs betrekking op meer dan 25% van het per -
soneelsbestand. 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 

Scholingsinspanning 	+ 	- 	 + 	= 	= 

Organisatie en samenwerking 
Innovatieve activiteiten worden vaak tot stand gebracht door 
participatie in een gemeenschappelijk R&D-project met 
andere organisaties. Daarbij staan samenwerking en ken-
nisuitwisseling centraal. Zowel in de dienstverlening als in 
de industrie participeert het Gelderse bedrijfsleven minder 
dan gemiddeld in samenwerkingsverbanden. Het Gelderse 
aandeel industriële bedrijven met een R&D-samenwerkings-
verband is zelfs het laagste van Nederland. Over alle secto-
ren bezien is de wisselwerking met klanten en leveranciers 
minder intensief dan elders. Ook de samenwerking met ken-
nisinstituten blijft in Gelderland achter bij het algemene 
Nederlandse beeld. 

Conclusie Gelderse innovatie-inspanningen 
In de Gelderse industrie wordt naar verhouding veel aan-
dacht besteed aan bijscholing. De R&D-intensiteit ligt in alle 
regio's ver onder de landelijke. In de Nederlandse industrie 
wordt ongeveer driemaal zoveel arbeid besteedt aan R&D 
als in Gelderland. De Gelderse bedrijven lijken daarnaast 
minder geneigd externe kennis te verwerven. De algehele 
teneur in de samenwerking en kennisverwerving wijst er op 
dat het Gelderse bedrijfsleven in dit opzicht tamelijk introvert 
is. Op de meeste andere inspanningsindicatoren scoort 
Gelderland overeenkomstig het Nederlandse gemiddelde. 
Wel zijn binnen Gelderland de regionale verschillen vrij 
groot. In Arnhem/Nijmegen worden relatief de meeste inno- 
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vatie-inspanningen geleverd, de Achterhoek en Zuidwest-
Gelderland blijven op een aantal punten achter. De Veluwe 
wijkt weinig af van het gemiddelde gedrag. 

3.4 Regionale innovatie-resultaten 7  

Octrooi-aanvragen 
In het begin van de jaren tachtig en negentig zijn tellingen 
verricht over het aantal octrooiaanvragen van de industrie 8 . 
Gerelateerd aan het aantal arbeidsplaatsen beweegt 
Gelderland zich in beide perioden ongeveer op het 

. Nederlandse gemiddelde (in 1992: ca. 1,3 octrooiaanvragen 
per 1.000 industriële arbeidsplaatsen. Voorzover het aantal 
octrooi-aanvragen een indicator is voor de innovatie-output, 
kan geconcludeerd worden dat de Gelderse prestaties gelijk 
zijn aan het landelijk gemiddelde. 

Innovatiegeneigdheid 
De innovatiegeneigdheid van het Nederlandse bedrijfsleven 
is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 1983 had 1/3 
van de bedrijven vernieuwingen doorgevoerd. In 1993 was 
dit aandeel opgelopen tot 2/3e. De invoering van hoogwaar-
dige innovaties nam sterk toe (van ruim 10% in 1983 tot 
bijna een kwart in 1993). De regionale verschillen in de mate 
waarin de bedrijven innovaties doorvoeren zijn in de loop der 
jaren vervaagd. Blijkens de jongste enquête-resultaten ligt 
de innovatiegeneigdheid van het Gelderse bedrijfsleven op 
het landelijk gemiddelde. 

. 

7 	zie voor data-materiaal bijlage 9 

8 	respectievelijk Kok ei al (1984) en Brouwer en Budil-Nadvornikova (1994), innovatie in 

Nederland, de regio voorbij?. AWT, Den Haag 

Van de Weij (1994), in innovatie in Nederland, de regio voorbij?, AWT, Den Haag 
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Aantal innovaties per 1.000 bedrijfsvestigingen 
Het aantal gepubliceerde innovaties in vaktijdschriften per 
1.000 bedrijfsvestigingen wordt wel gebruikt als graadmeter 
voor de innovatie-output van een regio. Blijkens dit kengetal 
worden verreweg de meeste innovaties gerealiseerd in de 
moderne industrie. In vergelijking daarmee is de vernieu-
wing in de traditionele industrie een factor 10 lager. In de 
niet-industriële sectoren worden naar verhouding weinig 
innovaties ontwikkeld. 
Het Veluwse bedrijfsleven is het meest innovatief, de Achter-
hoek en Arnhem/Nijmegen liggen onder het Nederlandse 
gemiddelde, Zuidwest-Gelderland blijft ver achter. Vooral de 
lage prestaties van de moderne industrie zijn opvallend. 
Voor Gelderland als geheel kan worden geconcludeerd dat 
de innovatie-output iets lager is. 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG GId 

Gepubliceerde innovaties 	+ 
in vaktijdschriften 

Omzet en het belang van innovatieve producten 
Vrijwel alle industriële en dienstverlenende bedrijven voeren 
innovatieve producten in hun pakket die nieuw zijn voor de 
onderneming. Gemiddeld wordt zo rond de 40% van de 
omzet gerealiseerd uit deze productcategorie. Innovatieve 
producten die niet alleen nieuw zijn voor het eigen bedrijf, 
maar voor de gehele bedrijfstak zorgen voor 15 â 20% van 
de omzet. 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG Gld 

Belang van innovatieve 	+ 	- 	+  
producten voor de omzet 

Naast de reeds doorgevoerde innovaties is een groot deel 
van de bedrijven bezig met de ontwikkeling of implementa- 



tie van vernieuwingen. Ongeveer 40% van de industrile 
bedrijven is bezig met nieuwe productinnovaties. Een even 
groot aandeel is doende met procesinnovaties. In de dien-
stensector liggen deze aandelen een stuk lager. Vooral met 
betrekking tot de procesinnovaties. 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG GId 

Ontwikkeling / implementatie 	= 	4+ 	= 	= 	= 
van vernieuwingen 

. 	 Conclusie Gelderse innovatie-resultaten 
Nieuwe innovatieve producten spelen een prominente rol in 
de bedrijfsvoering. Een substantieel deel van de omzet 
wordt gehaald uit nieuwe innovatieve producten. De 
Gelderse resultaten wijken op bijna alle beschouwdeindi-
catoren weinig af van de Nederlandse. Alleen het aantal 
gepubliceerde innovaties ligt wat lager en vormt in feite de 
enige aanwijzing voor een minder goede innovatie-output. 
Ten opzichte van het algemene beeld doen zich per regio 
maar een beperkt aantal afwijkingen voor. De meest in het 
oog lopende zijn: 

- Op de Veluwe zijn de innovatie-inspanningen relatief 
hoog en succesvol geweest hetgeen tot uiting komt in 
o.a. het hoge aantal introducties van innovatieve pri-
meurs in de bedrijfstak. Dp hierdoor gegenereerde 
omzet is een belangrijke inkomstencomponent. 

- In de Achterhoek is een groot deel van de industriële 
bedrijven bezig met de ontwikkeling en invoering van 

• 	 innovaties. 
- In de regio Arnhem/Nijmegen wordt relatief veel omzet 

behaald uit voor de onderneming nieuwe innovatieve 
producten (50% of meer). 

- 	Het regionale bedrijfsleven in Zuidwest-Gelderland lijkt 
weinig productief als het om eigen innovatieve vindingen 
gaat. 
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3.5 Eindconclusie 
In vergelijking met Nederland zijn de bedrijven in Gelderland 
klein, ligt de arbeidsproductiviteit onder het gemiddelde en 
wordt er minder geëxporteerd. De Gelderse bedrijvigheid is 
tamelijk arbeidsintensief. Het accent ligt sterk op de traditio-
nele industrie. De high-tech industrie is ondervertegenwoor-
digd. Het opleidingsniveau van de Gelderse beroepsbevol-
king is ongeveer een afspiegeling van het Nederlandse 
beeld en de groeipotentie van de Gelderse productiestruc-
tuur is gelijkwaardig aan de Nederlandse. 

De balans van inspanningen en resultaten laat zien dat de 
aandacht voor technologie in Gelderland even groot is als in 
Nederland. Toch wordt in de Gelderse industrie veel minder 
menskracht voor dit doel ingezet dan in de rest van 
Nederland. De lagere R&D-intensiteit van het Gelderse 
bedrijfsleven heeft overigens nauwelijks geleid tot een lager 
innovatieresultaat. Wel ligt binnen de industrie het accent 
nog steeds sterk op de traditionele industrie. Ook zijn de 
Gelderse bedrijven minder geneigd externe kennis te ver-
werven en samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Zowel de inspannings- als de resultaatindicatoren vertonen 
over het algemeen voor de Veluwe en Arnhem/Nijmegen 
een positiever beeld dan voor de Achterhoek en Zuidwest-
Gelderland. 

. 
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4 	Vijfentwintig jaar investeren in 
Gelderlandlo 

Inleiding 
De kapitaalgoederenvoorraad in een land of regio wordt 
stukje bij beetje opgebouwd door de jaarlijkse investeringen. 
De investeringen uit het verleden vormen de basis voor de 
huidige werkgelegenheid en welvaart. Tezamen met de nog 
te plegen investeringen bepalen zij tevens de regionale toe-
komstperspectieven. De omvang en het verloop van de 

.  investeringen zeggen iets over het investeringsklimaat en de 
potenties van de regio. Met het oog op de (inter)nationale 
herschikking van economische activiteiten zijn deze aspec-
ten van toenemend belang. Kennis over het regionale inves-
teringsniveau en een beoordeling daarvan in (inter)nationaal 
verband biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van 
regionaal-economisch beleid, aquisitiedoeleinden en kan 
ondersteunende argumentatie opleveren bij het verwerven 
van Nederlandse en Europese subsidies. 
Voor een juist begrip van de investeringsontwikkelingen is 
inzicht vereist in de economische groei en positie van de 
regio's. Daarom wordt in dit hoofdstuk over investeringen 
eerst aandacht geschonken aan de omvang en ontwikkeling 
van het regionaal product. Daarna wordt de relatie gelegd 
met de regionale investeringen. Ten slotte wordt dieper inge-
gaan op de aard en herkomst van de investeringen. 

Ontwikkeling van het bruto regionaal product 11 , 
(inter)nationaal vergeleken 

• 	 Reeds vanaf de jaren zeventig loopt de economische groei 
in Nederland vrijwel in de pas met de gemiddelde ontwikke- 

1 0 zie voor een data-overzicht bijlage 10 

11 in termen van toegevoegde waarde 
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ling in de Europese Unie. Voor Gelderland is 1982 een keer-
punt in de recente economische geschiedenis. Na een lang-
durige crisis manifesteert zich vanaf die tijd vrijwel onafge-
broken een economisch herstel en verloopt de ontwikkeling 
ten opzichte van Nederland voorspoedig. Over een langere 
periode bezien zijn in de diverse Gelderse regio's verschil-
lende trends zichtbaar. 

In de Achterhoek is de economische groei de afgelopen 
vijfentwintig jaar conform de Nederlandse ontwikkeling 
verlopen. 
De regio Arnhem/Nijmegen heeft in de economische 
recessie van de jaren zeventig een zeer moeilijke perio-
de doorgemaakt met afwisselend jaren van zwakke groei 
tot aanzienlijke productieverminderingen. Na het con-
junctuurherstel in de begin jaren tachtig is de ontwikke-
ling van het regionaal product gelijk op gegaan met de 
nationale groei. De groei-achterstand opgelopen in de 
periode 1970-1982, is echter nooit meer ingehaald. 
De Veluwe wordt gekenmerkt door een structureel hoge-
re groei. Na de conjunctuuromslag in 1982 is deze ten-
dens nog versterkt en nemen de verschillen met 
Nederland toe. 
In de jaren zeventig blijft de economische groei in 
Zuidwest-Gelderland achter bij Nederland. Ook in deze 
regio treedt halverwege de jaren tachtig een keerpunt 
op. Vanaf dat moment zet een versnelde economische 
groei in. De aanvankelijk lagere groei-index ligt thans 
ruim boven de Nederlandse groeivoet. 

In 1993 bedroeg de bijdrage van Gelderland aan het natio-
naal product 10,7%. Meer dan 12% van de Nederlandse 
bevolking woont in Gelderland. Het bevolkingsaandeel is 
dus ruim éénachtste hoger dan het aandeel in de nationa 
Ie productie. Reden om in de volgende paragraaf de econo-
mische prestaties van de regio's nader te analyseren. 
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Volume-ontwikkeling bruto regionaal produkt 
indexcijfers 1970-1996. 1970=100 
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Het bruto regionaal product per inwoner, (inter)natio-
naal vergeleken 
De economische prestatie van een land of regio wordt veel-
al uitgedrukt in het kengetal bruto nationaal product per 
hoofd van de bevolking. In de Europese Unie bestaan in dat 
opzicht grote verschillen. Zo is de productie per inwoner in 
Luxemburg vijfmaal zo hoog als in Griekenland. Nederland 
bekleedt een middenpositie. Het niveau per inwoner ligt ruim 
10% boven het EU-gemiddelde. Ons land bevindt zich daar-
mee in de modale categorie, ook al behoort de arbeidspro-
ductiviteit in Nederland tot de hoogste ter wereld. Deze 
bescheiden klassering is te wijten aan de relatief lage 
arbeidsparticipatie en industrialisatiegraad van Nederland. 

Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking, 1993 
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In Gelderland is de productie per inwoner nog lager en ligt 
ca. 10% onder het Nederlandse niveau. Daarmee is de pro-
ductie per inwoner in Gelderland ongeveer even hoog als 
het gemiddelde van de Europese Unie. Dit geldt eveneens 
voor de Veluwe en de regio Arnhem/Nijmegen. In de 
Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland bedraagt de achters-
tand ten opzichte van Nederland meer dan 15%. 
De regionale verschillen ten op zichte van Nederland wor-
den voor een belangrijk deel verklaard door een tweetal 
omstandigheden: 

De economische bedrijvigheid in de Gelderse regio's is 
. 	 sterker georiënteerd op sectoren met een relatief lage 

arbeidsproductiviteit: 
- Landbouw en bouwnijverheid: Achterhoek, Zuidwest-

Gelderland; 
- Arbeidsintensieve industrie: Veluwe, Achterhoek, 

Zuidwest-Gelderland 
- Kwartaire sector: Veluwe, Arnhem/Nijmegen 

In drie van de vier Gelderse regio's is het aantal beschik-
bare banen per 1.000 inwoners lager dan in Nederland: 

Nederland 423 
Gelderland 416 
Veluwe 436 
Achterhoek 405 
Arnhem/Nijmegen 421 
Zuidwest-Gelderland 297 

Behalve Arnhem/Nijmegen kennen alle Gelderse regio's een 
•  negatief pendelsaldo. Vooral in Zuidwest-Gelderland is het 

pendelsaldo sterk negatief. Veel mensen verdienen hun 
inkomen dus in een andere regio. Dit heeft een neerwaarts 
effect op het verhoudingsgetal 'regionaal product / aantal 
inwoners' in Zuidwest-Gelderland. 
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Bruto regionaal produkt per hoofd van de bevolking 
1975 - 1994, in constante prijzen van 1992, x 1.000 gulden 
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De investeringen (inter)nationaal vergeleken 
Kenmerkend voor investeringen is dat het niveau van jaar tot 
jaar sterk kan fluctueren. Om een indruk te krijgen van de 
situatie en ontwikkeling is het dus nodig een langere perio-
de in beschouwing te nemen in plaats van de individuele 
jaren. Daarnaast kan de omvang van de investeringen niet 
los worden gezien van de economische prestatie. M.a.w. of 
een regio veel of weinig investeert, moet beoordeeld worden 
aan de hand van de investeringsquote (investeringen in pro-
centen van het regionaal product). Sinds 1970 is er in totaal 
zon 240 miljard gulden in Gelderland geïnvesteerd (prijspeil 
1992). Dit komt neer op gemiddeld bijna een kwart van het 
regionaal product. 

Sinds 1970 worden in de investeringsontwikkelingen twee 
tendenties zichtbaar, die zich regionaal, nationaal en 
Europees voordoen: 

- over een lange termijn bezien is de investeringsquote 
structureel gedaald; 

- op korte termijn volgt de investeringsquote de stand van 
de economische conjunctuur. 

De Nederlandse investeringsquote ligt Europees gezien al 
decennia lang op een tamelijk hoog niveau. In Gelderland 
was de investeringsneiging in de periode 1974-1984 zelfs 
nog groter, waardoor het Gelderse investeringsniveau op 
haar beurt boven Nederland uitstak. In de latere periode 
gaan de investeringen in Nederland en Gelderland ongeveer 
gelijk op, in de meest recente jaren is de Gelderse investe-
ringsquote echter gezakt tot onder het landelijke niveau. Per 
regio zijn de volgende trends waarneembaar: 

De investeringsquote op de Veluwe kent een sterk nega-
tief verloop. Sinds het midden van de jaren tachtig liggen 
de investeringen onder het landelijk gemiddelde, terwijl 
in de jaren daarvoor de investeringsquote juist ver boven 
het Nederlandse gemiddelde lag. Over de gehele perio-
de waren de investeringen hoog, de ontwikkelingsrich-
ting is echter negatief. 
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Investeringen in % van het bruto regionaal produkt 

1974 - 1996, voortschrijdend-vijfjaarsgemiddelde 
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Ook in de Achterhoek lagen de investeringen in het ver-
leden op een relatief hoog niveau en is in de loop der 
jaren het verschil met Nederland kleiner geworden. 
Vanaf de begin jaren negentig is de investeringsquote 
ongeveer gelijk aan de Nederlandse. 
In Arnhem/Nijmegen is het investeringsniveau structu-
reel laag en zeer gevoelig voor de economische con-
junctuur. 
Zuidwest-Gelderland maakt een dynamische ontwikke-
ling door en heeft al decennia lang een uitzonderlijk hoog 
investeringsniveau. De laatste jaren tendeert de investe-
ringsquote wat meer naar de Nederlandse omvang. 

De kapitaalintensiteit van de regionale productie 
Over de kapitaalgoederenvoorraad en de kapitaalintensiteit 
van de productie zijn geen statistische gegevens beschik-
baar. Via een aantal indirecte kengetallen kan de situatie 
toch enigszins inzichtelijk worden gemaakt. De geaccumu-
leerde investeringen over een lange termijn geven namelijk 
een indicatie over de omvang van de kapitaalgoederenvoor-
raad. De verhouding tussen kapitaalgoederenvoorraad en 
arbeidsvolume kan als maat voor de kapitaalintensiteit van 
de produktie worden gebruikt. Voor de periode 1970-1992 
zijn deze kengetallen per bedrijfstak berekend en vergele-
ken met Nederland. Aldus kan worden bepaald hoe kapi-
taalintensief de regionale productie wordt voortgebracht in 
vergelijking met Nederland. 

Tabel 16. 	Geaccumuleerde Investeringen (1970-1992) per arbeidsjaar 
(1992), indexcijfers, Nederland = 100% 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gid 	Ned 

Landbouw 	139 	101 	83 	118 	112 	100 
Nijverheid 	64 	70 	100 	70 	78 	100 
Dienstverlening 84 	79 	82 	100 	84 	100 

Totaal 	 88 	89 	97 	105 	93 	100 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, berekend op basis van o.a. Regionaal 

Economische Jaarcijfers, CBS 

E 
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Over het algemeen ligt de kapitaalintensiteit van de produc-
tie in Gelderland (ver) onder het landelijke niveau. De dien-
sten en vooral de nijverheid zijn arbeidsintensief. Alleen de 
landbouw op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland is naar 
verhouding kapitaalintensief. 

Wie investeert 
Bijna 30% van de totale investeringen komt voor rekening 
van de sector exploitatie van woningen. Daarmee is de 
woningsector de grootste investeerder. De overheidsinves-
teringen beslaan ongeveer 12% van het totaal. De resteren-
de 60% wordt door het bedrijfsleven besteed aan duurzame 
productiegoederen. 
De investeringen van de vervoerssector maken in alle 
Gelderse regio's ca. 7% uit van het totaal. In vergelijking met 
Nederland lijkt dit weinig. De Nederlandse totalen worden 
nogal opgestuwd door de hoge investeringen als gevolg 
van de zee- en luchthavens van Amsterdam en Rotterdam. 
Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten dan 
daalt het landelijke aandeel van de vervoerssector even-
eens naar 7%. De investeringen ten behoeve 
van de exploitatie van woningen vormen een tamelijk con-
stante factor, zowel in de tijd als naar regio. Voor het overi-
ge levert de investeringsstructuur weinig verrassends op. De 
regionale verschillen vormen in grote lijnen een weerspiege-
ling van de economische structuur: veel landbouw en weinig 
diensten in de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland, rela-
tief veel overheid op de Veluwe en een kleine rol van de 
landbouw in Arnhem/Nijmegen. 
De meest opvallende verschuivingen in de tijd zijn de afna-
me van het overheidsaandeel en het geleidelijk toenemende 
belang van de overige dienstverlening. 

Waarin wordt geïnvesteerd 
Gemiddeld wordt ongeveer 45% van de investeringssom 
besteed aan onroerend goed (woningen en bedrijfsgebou-
wen). Een zelfde bedrag gaat naar duurzame productiemid-
delen (machines e.d.). Een kleine lO% wordt besteed aan 
grond-, water- en wegenbouwkundige werken. In de loop 
der jaren heeft zich in de verdeling een structuurverschui- 
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lnvesteringsstructuur naar type, totaal = 100% 
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Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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ving voor gedaan, waarbij het accent van woningen en 
GWW-werken steeds meer is verschoven naar vervoermid-
delen en machines. Het aandeel GWW-werken is in twintig 
jaar tijd ongeveer gehalveerd. 
De verdeling van de investeringen naar type volgen in alle 
regio's ongeveer hetzelfde patroon. Alleen op de Veluwe 
wordt al geruime tijd relatief veel in gebouwen geïnvesteerd. 
In de regio Arnhem/Nijmegen daarentegen zijn tot het mid-
den van de jaren tachtig de investeringen in gebouwen naar 
verhouding juist laag. 

Pas sinds enige jaren ligt het aandeel op het landelijke 
•  gemiddelde. Gezien de positie van de regio een opmerkelij-

ke situatie. De regio herbergt veel hoogwaardige dienstver-
lening, zowel Arnhem als Nijmegen bezitten een binnenstad 
met een boven-regionale uitstraling, Arnhem is de vijfde kan-
torenstad van Nederland. Al deze omstandigheden zouden 
juist een meer 
dan evenredig investeringsniveau in gebouwen moeten uit-
lokken. Niettemin is het aandeel in het verleden juist laag 
gebleken. 

De investeringen in gebouwen, toegespitst op de stede-
lijke knooppunten 
Hiervoor is gebleken dat in de regio Arnhem/Nijmegen het 
investeringsaandeel in gebouwen tot het midden van de 
jaren tachtig verrassend laag is geweest, althans in vergelij-
king met de overige Gelderse regio's en Nederland. 
Teneinde dit gegeven beter te kunnen interpreteren is de 
regio Arnhem/Nijmegen daarom vergeleken met andere 
Nederlandse regio's waarin stedelijke knooppunten liggen. 

Hieruit blijkt dat het aandeel inderdaad opvallend laag is. 
Behalve in Arnhem/Nijmegen en Rotterdam is het investe-
ringsaandeel van gebouwen in de stedelijke knooppunten 
(veel) groter dan gemiddeld in Nederland. 
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Aandeel investeringen in gebouwen in de totale investeringen 
gemiddeld 1970-1992, etedelijke knooppunten (COROP-gebieden) 
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Bron: berekend m.bv Regionaal Economische Jaarcijfers, CBS 

Overigens behoeft een laag aandeel niet noodzakelijkerwijs 
te duiden op een laag investeringsniveau. Wanneer de tota-
le regionale investeringen bijvoorbeeld extreem hoog zijn, 
dan kan een laag aandeel van een bepaalde categorie 
gepaard gaan met een hoog absoluut niveau. Om dit beter 
te kunnen beoordelen zijn de investeringen in gebouwen 
daarom nogmaals in kaart gebracht, nu gerelateerd aan de 
omvang van het gebied. De vergelijking is opgesteld aan de 
hand van het kengetal "investeringen in gebouwen per inwo-
ner". Door de investeringen te koppelen aan de bevolking 
kan inzicht worden verkregen in het investeringsniveau in 
vergelijking met andere stedelijke regio's. De sprei d i n g 
van aan gebouwen gerelateerde activiteiten, zoals werkge-
legenheid, sociaal-, culturele- en maatschappelijke voorzie-
ningen, hangt over het algemeen nauw samen met de sprei-
ding van de bevolking. Het kengetal is aldus een goede ver -
gelijkingsmaatstaf over het investeringsniveau. 
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Investeringen in gebouwen per inwoner, index Nederland • 100 
gemiddeld 1970-1992, etedelljke knooppunten (COROP-gebieden) 
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Bron, berekend m.b.v. Regionaal Economleche Jaarcijfere, CBS 

In deze opstelling verandert de lage classering van 
Rotterdam in een bijna gemiddelde score. Ondanks het lage 
aandeel in Rotterdam bevinden de investeringen zich op 
een 'normaal niveau. De uitzonderlijke positie van 
Arnhem/Nijmegen wordt echter bevestigd. Al meer dan twin-
tig jaar liggen de jaarlijkse "investeringen in gebouwen per 
hoofd van de bevolking' op nog geen tweederde van het lan-
delijke cijfer. 
Uit recent onderzoek blijkt dat het kwaliteitsniveau van de 
kantoorgebouwen in Arnhem/Nijmegen laag is 12 . Het lage 
investeringsniveau gaat kennelijk gepaard met een laag 
kwaliteitsniveau. Een en ander komt tot uiting in gebrek aa 

• 

	

	 allure van de na-oorlogse bebouwing in zowel Arnhem als 
Nijmegen. De laatste jaren lijkt hierin overigens verbe 
tering te komen. Sinds 1987 is de index sterk verbeterd en 
ligt gemiddeld zo rond de 85%. Vanaf die tijd is ook het 
investeringsaandeel van gebouwen in de totale regionale 
investeringen opgelopen tot het Nederlandse gemiddelde. 

12 Investeringsklimaat, Kolpron Consu)tants Bv., Rotterdam, 1995 

Visie achter de feiten, DTZ Zadelhoif, 1995 
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Bijlage 1 

GEBIEDSINDELING 

In de PEV zijn naast de provinciale en Nederlandse cijfers 
ook de cijfers voor de vier Gelderse Corop-gebieden ver -
meld. De Coropgebieden zijn vrijwel identiek aan de streek-
plangebieden zodat de regiobeschrijvingen en de cijfers ook 
op de streekplangebieden van toepassing zijn. Gezien de 

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

Gebruikte afkortingen gebiedsindeling: 

Vel 	= Corop-gebied Veluwe 
Ach 	= Corop-gebied Achterhoek 
A/N 	= Corop-gebied Arnhem/Nijmegen 
ZWG = Corop-gebied Zuidwest-Gelderland 
GId 	= Provincie Gelderland 
Ned 	= Nederland 

DEFINITIES 

Werkloosheid (Geregistreerde Werkloosheid definitie 
CCS91, CBS 13 ): 
Tot de geregistreerde werklozen worden gerekend de bij een 
arbeidsbureau ingeschreven 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 hebben steeds betrekking 
op het jaargemiddelde. 

13 EBB'91, pagina 33, CBS 
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Beroepsbevolking (definitie CCS91, CBS 14 ) 
De beroepsbevolking bestaat uit de werkzame-beroepsbe-
volking en de niet-werkzame beroepsbevolking. De cijfers 
betreffen het jaargemiddelde. 

werkzame beroepsbevolking: 
personen die minimaal 12 uur per week arbeid verrichten in 
loondienst, als zelfstandige of als meewerkend gezinslid, 
inclusief personen op aanvullende werken, stagiaires, per-
sonen in opleiding die loon ontvangen en militairen op eer-
ste oefening. 

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

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid van een regio is berekend op basis van 
alle werkzame personen die -ongeacht hun woonplaats- is 
de regio werkzaam zijn geweest. De werkgelegenheid heeft 
betrekking op alle arbeid in loondienst (inclusief uitzend-
krachten), van zelfstandigen en van meewerkende gezinsle-
den ongeacht voor hoeveel uur per week, inclusief de mili-
taire werkgelegenheid (beroeps plus dienstplichtigen) en 
exclusief sociale werkvoorziening. De cijfers zijn jaargemid-
delden. 

Gelderland als som der regio's 
In deze publicatie is Gelderland steeds de som van de vier 
Gelderse COROP-gebieden. Wanneer afgeronde getallen 
zijn gepresenteerd is Gelderland dus de som van deze afge-
ronde getallen. Daardoor ontstaan soms kleine afrondings-
verschillen met de primaire bronnen. 

14 EBB'90, pagina 30-31, CBS 



Bijlage 2 

Geregistreerde werkloosheid en het werkloosheidspercentage 1988-1997 
(werkzoekend voor ten minste 12 uur per week), Gelderland, Nederland, 
COROP-gebieden 

geregistreerde werkloosheid, X 1.000 personen 

Ned GId Vel 	Ach A/N ZWG 

1988 453 53 11 	8 29 5 
1989 407 49 11 	8 26 4 
1990 358 42 9 	5 25 3 
1991 334 37 8 	5 21 3 
1992 336 38 8 	5 22 3 
1993 415 46 11 	7 24 4 
1994 486 52 12 	8 28 4 
1995 464 51 13 	7 26 5 
1996 468 51 13 	8 26 5 
1997 459 49 12 	8 25 5 

werkloosheidspercentage 

S 	1988 7,6 7,3 4,8 	5,3 11,1 6,1 
1989 6,7 6,7 4,8 	5,3 9,8 4,8 
1990 5,8 5,7 3,9 	3,3 9,3 3,5 
1991 5,4 4,9 3,4 	3,3 7,7 3,4 
1992 5,3 5,0 3,3 	3,2 7,9 3,4 
1993 6,5 6,0 4,5 	4,5 8,6 4,4 
1994 7,5 6,7 4,9 	5,1 9,8 4,3 
1995 7,0 6,4 5,2 	4,4 9,0 5,3 
1996 7,0 6,4 5,0 	4,7 8,8 5,3 
1997 6,8 6,1 4,6 	4,8 8,5 4,9 

Bron Geregistreerde 	Werkloosheid 1988-1995 EBB/CBS, 	1996-1997 Gelderland: Bureau 

Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, Nederland afgeleid van CEP'96, CPB 
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Bijlage 3 

Beroepsbevolking 1987-1997 (werkend of werkzoekend voor ten minste 12 
uur per week), Nederland, Gelderland, COROP-gebieden 

X 1.000 personen 

Ned Gid Vel 	Ach AIN ZWG 

1987 5904 713 224 	148 259 81 
1988 5988 722 227 	150 262 82 
1989 6055 731 230 	151 266 84 
1990 6153 742 233 	152 270 85 
1991 6228 750 236 	154 273 87 
1992 6348 763 240 	156 278 89 
1993 6413 769 242 	156 280 90 
1994 6497 779 244 	158 284 92 
1995 6596 791 248 	160 289 94 
1996 6682 801 252 	162 292 96 
1997 6775 812 255 	163 296 97 

procentuele mutatie 

1988 1,4 1,2 1,4 0,9 1,3 1,4 
1989 1,1 1,2 1,1 0,8 1,3 1,5 
1990 1,6 1,5 1,5 1,1 1,5 2,4 
1991 1,2 1,1 1,0 0,7 1,1 1,8 
1992 1,9 1,7 1,8 1,3 1,7 2,1 
1993 1,0 0,8 0,8 0,5 0,9 1,4 
1994 1,3 1,3 1,0 1,1 1,5 2,1 
1995 1,5 1,5 1,5 1,2 1,6 2,0 
1996 1,3 1,3 1,5 1,0 1,1 1,6 
1997 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,6 

Bron 1995, EBB/CBS, Nederland 1996 en 1997 afgeleid van CEP'96, CPB. overige cijfers: Bureau 

Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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Bijlage 4 

Werkgelegenheid 1987-1997 (ongeacht voor hoeveel uur per week), 
Nederland, Gelderland, COROP-gebieden 

X 1.000 personen 

Ned GId Vel Ach AIN ZWG 

1987 5829 674 233 133 249 59 
1988 5936 688 240 134 253 61 
1989 6075 712 245 139 263 65 
1990 6239 733 252 144 269 68 
1991 6359 753 258 148 276 71 
1992 6450 766 265 150 277 74 
1993 6456 771 267 149 280 75 
1994 6517 773 266 150 282 75 
1995 6648 784 269 150 287 78 
1996 6750 795 274 151 291 79 
1997 6873 810 279 153 297 81 

procentuele mutatie 

S 	1988 1,8 2,0 3,0 0,7 1,4 3,4 
1989 2,3 3,4 2,0 3,3 4,0 6,4 
1990 2,7 3,0 2,9 3,3 2,4 5,4 
1991 1,9 2,7 2,5 2,8 2,5 4,1 
1992 1,4 1,9 2,6 1,7 0,7 4,2 
1993 0,1 0,6 0,9 -0,6 0,9 1,2 
1994 0,9 0,3 -0,3 0,5 0,9 0,0 
1995 2,0 1,3 1,1 0,0 1,7 3,5 
1996 1,5 1,6 1,9 0,9 1,5 2,2 
1997 1,8 1,8 1,8 1,3 1,9 2,7 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nederlandse cijfers CEP'96, CPB 
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Bijlage 5 

Procentuele mutatie totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoe-
veel uur per week), Nederland, Gelderland en COROP-gebeden-1 997 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 
Nederland 
1994 0,0 -3,7 0,5 2,6 -0,3 0,9 
1995 -2,2 -0,6 0,5 3,9 -1,4 2,0 
1996 -1,3 -0,1 0,0 2,6 -0,1 1,5 
1997 -1,0 1,5 0,5 2,7 -0,5 1,8 

Gelderland 
1994 -1,2 -3,3 -1,2 1,7 0,5 0,3 
1995 -1,8 -0,9 1,6 2,5 0,6 1,3 
1996 -1,6 -0,1 0,6 3,0 -0,3 1,6 
1997 -1,8 1,6 0,8 3,0 -0.6 1,8 

Veluwe 
1994 -2,0 -4,4 0,0 1,3 -1,2 -0,3 
1995 -2,0 -1,0 0,6 2,1 0,6 1,1 
1996 0,0 0,0 1,2 3,4 -0,6 1,9 
1997 -2,8 1,0 1,7 3,4 -1,0 1,8 

Achterhoek 
1994 0,0 -0,3 1,0 0,8 0,8 0,5 
1995 -2,9 -3,5 2,9 1,9 0,8 0,0 
1996 -3,6 0,0 0,0 2,5 0,0 0,9 
1997 -2,5 0,8 0,0 2,6 0,0 1,3 

Arnhem/Nijmegen 
1994 -1,2 -3,2 -3,1 2,0 2,3 0,9 
1995 -2,4 -0,3 0,6 2,8 0,0 1,7 
1996 -1,2 -0,3 -0,6 2,6 0,0 1,5 
1997 -1,2 2,5 0,0 2,7 -0,5 1,9 

Zuidwest-Gelderland 
1994 -2,0 -8,0 -2,9 4,0 2,0 0,0 

1995 1,0 4,3 4,5 3,3 5,9 3,5 
1996 -1,0 0,0 2,9 3,9 0,0 2,2 
1997 0,0 2,1 1,4 4,0 0,0 2,7 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nederlandse cijfers CEP 96. CPB 
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Bijlage 6 

Werkgelegenheid (alle banen ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 personen, 1995 

Vel Ach AIN ZWG GId Ned 

1 LANDBOUW 14.5 16,9 8,2 10,1 49,7 312 

2 Voedingsmid.ind. veehouderij prod. 	1 
3 Voedingsmid.ind. overige prod. 	> 9,8 5,6 6,0 1,2 22,6 176 
4 . 	
5 

Dranken en tabaksproducten 	1 
Textiel-, kleding en lederind. 1,6 2,8 1,3 0,9 6,6 60 

6 Hout-en bouwmaterialenind. 2,7 4,2 4,1 4,5 15,5 96 
7 Papier- en grafische industrie 6,5 8,1 5,2 0,9 20,7 140 
8 Chemische- en rubber industrie 4,7 1,7 4,9 1,7 13,0 121 
9 Basismetaal industrie 0,8 0,7 0,4 0,0 1,9 25 

10 Mefaalprod. en optische md. 8,3 9.0 8,8 3,4 29,5 215 
11 Elektro- technische industrie 2,2 2,0 5,2 0,6 10,0 96 
12 Transportmiddelen industrie 1,0 0,5 1,8 0,5 3,8 56 
13 Aardolie industrie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 

2-13 INDUSTRIE 37,6 34,6 37,7 13,7 123,6 993 

14 Delfstoffenwinning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 
15 Openbare nutsbedrijven 1,0 0,9 1,8 0,7 4,4 44 

2-15 NIJVERHEID 38,6 35.5 39,5 14.4 128,0 1047 

16 BOUWNIJVERHEID 17,1 10,5 15,9 7,0 50,5 409 

17 Woningbezit 1.5 0,7 2,1 0,3 4,6 32 
18 Handel 42,1 22,7 41,2 16,7 122,7 1138 
19 Zee- en luchtvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 
20 Transport- en 

communicatiebedr. 10,7 6,4 15,2 3,4 35,7 353 
21 . Bank- en verzekeringswezen 8,7 1,9 8,0 1,2 19,8 207 
22 Andere tertiaire diensten 44,2 21,6 58,2 11,6 135,6 1312 
23 Medische en veterinaire diensten 21,4 11,6 30.6 3,9 67,5 538 
24 Andere kwartaire diensten 19,9 10,0 23,7 3,5 57,1 480 

17-24 DIENSTEN 148,5 74,9 179,0 40,6 443,0 4099 

1-24 BEDRIJVEN 218,7 137,8 242,6 72,1 671,2 5867 

25 OVERHEID 50,5 12,0 44,4 5,4 112,3 781 

1-25 TOTAAL 269,2 149.8 287,0 77,5 783,5 6648 

Bron Gelderland. Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Bron Nederland: Nationale Rekeningen 1995, CBS 
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Bijlage 7 

Werkgelegenheidsstructuur (alle banen ongeacht voor hoeveel uur per week), totaal = 100%, 1995 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG Old 	Ned 

1 LANDBOUW 	 5,4 	11,3 	2,9 	13,0 	6,3 	4,7 

2 Voedingsmid.ind. veehouderij prod. t 
3 Voedingsmid.ind. overige prod. > 	3,6 3,7 2,1 1,5 2,9 2,6 
4 Dranken en tabaksproducten 
5 Textiel-, kleding en lederind. 0,6 1,9 0,5 1,2 0.8 0,9 
6 Hout-en bouwmaterialenind. 1,0 2,8 1,4 5,8 2,0 1,4 
7 Papier- en grafische industrie 2,4 5,4 1,8 1,2 2,6 2,1 
8 Chemische- en rubber industrie 1,7 1,1 1,7 2,2 1,7 1,8 
9 Basismetaal industrie 0,3 0,5 0,1 0,0 0,2 0,4 

10 MetaaIprod 	en optische md. 3,1 6,0 3,1 4,4 3,8 3,2 
11 Elektro- technische industrie 0,8 1,3 1,8 0,8 1,3 1,4 
12 Transportmiddelen industrie 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 
13 Aardolie industrie 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,1 

2-13 INDUSTRIE 14,0 23,1 13,1 17,7 15,8 14,9 

14 DelfstoHenwinning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
15 Openbare nutsbedrijven 0,4 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 

2-15 NIJVERHEID 14,3 23,7 13,8 18,6 16,3 15,7 

16 BOUWNIJVERHEID 6,4 7,0 5,5 9.0 6,4 6,2 

17 Woningbezit 0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0.5 
18 Handel 15,6 15,2 14,4 21,5 15,7 17,1 
19 Zee- en luchtvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
20 Transport- en communicatiebedr. 4,0 4,3 5,3 4,4 4,6 5,3 
21 Bank- en verzekeringswezen 3,2 1,3 2,8 1,5 2,5 3,1 
22 Andere tertiaire diensten 16,4 14,4 20.3 15,0 17,3 19,7 
23 Medische en veterinaire diensten 7,9 7,7 10,7 5,0 8,6 8.1 
24 Andere kwartaire diensten 7,4 6,7 8,3 4,5 7.3 7.2 

17-24 DIENSTEN 55,2 50,0 62,4 52,4 56,5 61,7 

1-24 BEDRIJVEN 81,2 92,0 84,5 93,0 85,7 88.3 

25 OVERHEID 18.8 8,0 15,5 7,0 14,3 11,7 

1-25 TOTAAL 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 

Bron 0e/der/and: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. provincie 

Ge/der/and; Bron Nederland: Nationale Rekeningen 1995, CBS 
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Inspanningen op het gebied van Research en Development, industrie en dienstverlening per regio 

INDUSTRIE Vel Ach AIN ZWG GId Ned 

~-activiteiten 
- 	%-bedrijven met (eigen en/of uitbestede) 
R&D 27 27 28 15 26 25 
- 	%-bedrijven met eigen R&D-afdeling 19 17 25 10 18 16 

%-bedrijven naar scholingsinspanning 
- 	 personeel is recentelijk niet bijgeschoold 22 27 11 28 22 30 
- 	 personeel is recentelijk bijgeschoold 72 73 87 62 74 65 

bereik van de bijscholing; 
- tot 10% van het personeel 51 38 57 33 46 40 
-10 tot 25% van het personeel 16 23 22 16 19 18 
- meer dan 25% van het personeel 5 12 8 13 9 7 

R&D-intensiteit 
aandeel R&D-arbeidsplaatsen in totale 
werkgelegenheid van de industrie (in %) - 1,0 0,9 1,2 0,8 1,0 3,3 

DIENSTEN 

R&D-activiteiten en Organisatie 
- 	%-bedrijven met (eigen en/of uitbestede) 
R&D 7 12 10 9 9 8 
- 	%-bedrijven met eigen R&D-afdeling 5 0 3 7 4 4 

%-bedrijven naar scholingsinspanning 
- 	 personeel is recentelijk niet bijgeschoold 31 50 28 37 33 35 
- 	 personeel is recentelijk bijgeschoold 69 37 70 63 64 61 

. bereik van de bijscholing; 
- tot 10% van het personeel 31 21 20 36 26 29 
- 10 tot 25% van het personeel 25 8 29 12 22 18 
- meer dan 25% van het personeel 13 8 21 15 16 14 

~-intensiteit 
aandeel R&D-arbeidsplaatsen in 
totale werkge- 0,7 0,8 1,2 0,4 0,9 0,7 
Iegenheid van de dienstensector (in %) 

Bron De regionale dimensie van innovatie in de Nederlandse industrie en dienstverlening, 1992, 

SEO-Amsterdam, juni 1994 
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vervolg bijlage 8 

Enige organisatorische aspecten van R&D 

Gelderland Nederland 

Percentage bedrijven met samenwerkingsverbanden 
op het gebied van R&D 34 3 

Percentage bedrijven met samenwerkingsverbanden naar type partner: 
Actoren op (dezelfde) markt: 
- binnen eigen concern 17 16 
- klanten 17 20 
- leveranciers 15 19 
- concurenten 
Kennisinstituten: 9 12 
- Universiteiten / HBO 11 15 
-TNO 17 16 
- Particuliere ondernemingen 6 5 

Percentage bedrijven dat externe kennis heeft verworven 	 42 	46 

DIENSTVERLENING 

Percentage bedrijven met samenwerkingsverbanden 

naar type partner: 44 51 

Percentage bedrijven met samenwerkingsverbanden naar type partner: 

Actoren op 	(dezelfde) markt: 

- binnen eigen concern 3 11 

- klanten 9 19 

- leveranciers 11 16 

- concurrenten 15 12 

Kennisinstituten: 

-Adviesbureaus 9 18 

- Universiteiten / HBO 8 18 

-TNO 27 11 

- Particuliere ondernemingen 6 6 

Percentage bedrijven dat externe kennis heeft verworven 29 39 

Bron De regionale spreiding van produktinnovaties in Nederland, SEO-Amsterdam, 

september 1993 
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Bijlage 9 

Gepubliceerde innovaties in vaktijdschriften per 1.000 bedrijfsvestigingen 

Vel Ach A/N 	ZWG GId Ned 

'moderne' industriebranches 33,3 21,7 28,3 	5,6 25,3 28,4 
'traditionele industriebranches 4,8 4,3 0,9 	0 3,2 2,5 
dienstverlening en overig (w.o landbouw) 0,5 0 0,5 	0,7 0,5 0,6 

Alle branches 2,2 1,4 1,5 	0,9 1,6 1,8 

Bron De regionale spreiding van produktinnovaties in Nederland, SEO-Amsterdam, 

september 1993 

Resultaten op het gebied van Research en Development, industrie en dienstverlening per regio 

INDUSTRIE Vel Ach AJN 	ZWG DId Ned 

%-bedrijven met innovatieve 
producten in de omzet 
- nieuw voor het bedrijf 100 100 94 	100 99 95 
- nieuw voor de bedrijfstak 41 29 28 	- 30 29 

Aandeel in de omzet van 
innovatieve producten 
- nieuw voor het bedrijf 35 32 50 	55 39 40 
- nieuw voor de bedrijfstak 37 10 - 	- 22 15 

%-bedrijven bezig met 
ontwikkelen/invoeren van 
- 

 
productinnovaties 33 55 39 	38 41 39 

- procesinnovaties 32 54 36 	23 38 38 

S DIENSTEN 

%-bedrijven met innovatieve producten 
- nieuw voor het bedrijf 100 100 100 	65 91 94 
- nieuw voor de bedrijfstak - - - 	- 26 22 

Aandeel in de omzet van 
innovatieve producten 
- nieuw voor het bedrijf 30 - 54 	- 41 41 
- nieuw voor de bedrijfstak - - - 	- 14 13 

%-bedrijven bezig met 
ontwikkelen/invoeren van 
- 

 
productinnovaties 22 9 20 	34 21 22 

- procesinnovaties 12 15 8 	18 12 13 

- = enquêteresultaat wegens te weinig waarnemingen onvoldoende betrouwbaar 

Bron De regionale dimensie van innovatie in de Nederlandse industrie en dienstverlening, 1992, 

SEO-Amsterdam, juni 1994 
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Bijlage 10 

Enige kengetallen over het bruto regionaal product 

Bruto regionaal product, in 
miljarden guldens, 1993 

Regionaal aandeel in Neder-
land, in procenten, 1993 

Gemiddelde jaarlijkse groei, 
in volume-procenten 
- 1973/1983 
- 1983/1993  

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

20 	12 	23 	7 	62 579 

3,5 	2,1 	4,0 	1,2 	10,7 	100 

0,8 	0,9 	0,7 	0,9 	0,8 	1,6 
3,3 	3,1 	2,8 	4,2 	3,2 	2,3 

Bron: Regionaal Economische Jaarcijfers. CBS, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, 

provincie Gelderland 

Enige kengetallen over de bruto investeringen per regio 

Bruto investeringen, in miljar--
den guldens, 1992 

Regionaal aandeel in Neder--
land, in procenten, 1992 

investeringen in procenten van 
het regionaal product, periode 
gemiddelde 1970 / 1992 

gecumuleerde bruto iriveste--
ringen, 1970 -1992, in miljar-
den guldens, prijspeil 1992 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

	

3,9 	2,3 	4,2 	1,5 	12,0 115,3 

	

3,4 	2,0 	3,6 	1,3 	10,4 	100 . 

24 	23 	21 	27 	23 	22 

81 	47 	86 	27 	240 2.239 

Bron: Regionaal Economische Jaarcijfers. CBS, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, 

provincie Gelderland 
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vervolg bijlage 10 

lnvesteringsstructuur naar bestemming, totaal=1 00%, gemiddeld 1988-1992 

Vel Ach AIN ZWG Gid Ned 

Landbouw 6 11 3 14 7 5 

Ie 	Nijverheid 19 26 23 21 22 21 
Vervoer 6 6 8 6 7 11 
Exploitatie woningen 27 27 29 30 28 27 
Overige diensten 27 20 26 19 24 23 
Overheid 15 10 11 11 12 12 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

Bron: Regionaal Economische Jaarcijfers, CBS, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, 

provincie Gelderland 

Investeringsstructuur naar type, totaal=100%, gemiddeld 1988-1992 

Vel Ach A!N ZWG Old Ned 

Vervoermiddelen 10 10 9 11 10 12 
Gebouwen 23 17 17 18 19 17 
woningen 27 27 29 30 28 27 
GWW 8 10 8 10 9 10 
Machines 32 36 37 31 34 33 
Mutatie veestapel 0 0 0 0 0 0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

Bron: Regionaal Economische Jaarcijfers, CBS, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, provin- 

cie Gelderland 

67 



Bijlage 11 

Totaal oppervlakte bedrijfsterrein 1-1-1996 (reeds uitgegeven en nog beschik-
baar), de geplande uitbreiding en de netto-uitgifte in 1994 en 1995, 
in ha. 

Uitgifte bedrijfsterrein in ha 
1994 
1995 

Totaal aanwezig oppervlakte 
terrein in ha. 
waarvan: 
-reeds uitgegeven 
-in voorraad (terstond uitgeefbaar) 

Oppervlakte in plannings-
fase, in ha. 

Voorraad bedrijfsterrein in % 
van totaal aanwezig bedrijfs-
terrein 

Geplande bedrijfsterreinen in 
% van totaal aanwezige be-
drijfsterrein 

Bron RPD / RWG, provincie Gelderland 

Vel Ach NN ZWG GId 

17 24 29 16 86 
26 29 32 22 109 

1503 1134 1625 874 5136 

1378 1035 1485 816 4714 
125 99 140 58 422 

170 113 345 45 673 

8 9 9 7 8 

11 	10 	21 	5 	13 

. 

MI 



Bijlage 12 

Structuur van de werkloosheid naar kenmerk, totaal = 100%, 1990 en 1996 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gid 	Ned 

1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 

geslacht 

S 	mannen 	56 54 55 52 	57 54 	57 57 	57 54 59 55 
vrouwen 	44 	46 	45 	48 	43 46 	43 43 	43 	46 	41 	45 

leeftijd 
jonger dan 25 jaar 33 	23 	33 	23 	28 	19 	28 	20 	30 	20 	28 	20 
25 jaar of ouder 	67 	77 	67 	77 	72 	81 	72 	80 	70 	80 	72 	80 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 	55 	48 	54 	49 	43 	41 	58 	48 	48 	45 	48 	51 
1 jaar of langer 	45 	52 	46 	51 	57 	59 	42 	52 	52 	55 	52 	49 

opleiding 
Basis & onvoltooid 33 	20 	32 	18 	32 	20 	44 	22 	33 	20 	38 	21 
VBO / MAVO 	33 35 	36 42 	30 35 	34 45 	32 37 	31 	39 
MBO vwo 	20 27 	22 28 	19 23 	14 22 	19 25 	18 	24 
HBO WO 	14 	18 	9 	12 	19 	22 	7 	11 	16 	18 	13 	16 

Bron 1990 (jaargemiddelde): Bemiddelingsbestand Zonder Baan, RBA 's in Gelderland / SOZA, 

bewerking Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland. 

Bron 1996 (ultimo maart): Niet-werkende werkzoekenden, RBA's in Gelderland/ SOZA, bewerking 

Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland. 
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