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WOORD VOORAF 

De Provinciale Economische Verkenning is een jaarlijks onderzoek en bevat voor de 
economische actoren in Gelderland de nodigde basisinformatie. De verschillende statisti-
sche bronnen van uiteenlopende organisaties (o.a. CBS, KvK, RBA, Provincie), die alle-
maal een deelaspect van de economie beschrijven, zijn gecombineerd waardoor een 
redelijk compleet beeld van de Gelderse economie kan worden geschetst. Het gebruikte 
cijfermateriaal is niet altijd rechtstreeks overgenomen uit de primaire bronnen. Zo nodig is 
gecorrigeerd voor trendbreuken, definitiewijzigingen e.d. en is het materiaal beoordeeld op 
plausibiliteit en consistentie. Er is voor zorggedragen dat de gegevens van Gelderland 
vergelijkbaar zijn met de landelijke en internationale gegevens van het Centraal Planbu-
reau. Bij alle beschrijvingen en analyses staan als referentiekader zoveel mogelijk de 

Ie 	Nederlandse cijfers vermeld. 

Zoals gebruikelijk bevat de PEV een beschrijving van de arbeidsmarkt, een schets van de 
recente economische ontwikkeling van Gelderland en een vooruitblik op de komende 
periode. In dat opzicht kan de PEV worden gezien als een regionale aanvulling op het 
Centraal Economisch Plan van het CPB. 

Daarnaast wordt in de PEV altijd aandacht besteed aan één of meer bijzondere onderwer -
pen. Zo is bijvoorbeeld in 1995 een lange termijn verkenning opgenomen met arbeids-
marktprognoses tot het jaar 2015. In de PEV'96 is een extra hoofdstuk gewijd aan de 
technologische inspanningen en resultaten van het Gelderse bedrijfsleven en is een 
analyse gepresenteerd van een kwart eeuw investeren in Gelderland. 
Dit jaar is een ontwikkelingsanalyse opgenomen van de Gelderse economie. Hierin wordt 
geschetst welke macro- economische ontwikkeling Gelderland de laatste 25 jaar heeft 
door gemaakt, welke trends daaruit naar voren komen en hoe het verloop zich verhoudt 
ten opzichte van Nederland en de Europese Unie. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de economische positie en ontwikkeling van een 
zestal Gelderse steden 
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1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

1.1 DE GELDERSE ECONOMIE IN 1996-1 998 

Terugblik 

Het economische beeld van 1996 werd bepaald door de gunstige wereldconjunctuur en 
een hoge economische groei in Nederland. Internationaal begint de Nederlandse ontwik-
keling op te vallen. Het poldermodel' maakt naam. Overigens is een steeds groter deel 
van het Nederlandse succes toe te schrijven aan de ontwikkelingen in Gelderland. De bij-
drage van Gelderland aan het nationaal product is het afgelopen decennium gestegen 
met ruim 10%. In 1985 werd 9,7% van het nationaal product in Gelderland voortgebracht. 
In 1995 was dat opgelopen tot 10,8%. 

Het Gelderse bedrijfsleven presteerde vorig jaar op alle economische indicatoren even 
goed als Nederland. De omzet, de investeringen, de bedrijfsresultaten en de werkgele-
genheid ontwikkelden zich in grote lijnen volgens het Nederlandse groeitempo. 

Tabel 1. Ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1995 en 1996, groei in procenten per jaar. 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gid 	Ned 
1995 	1,9 	0,7 	2,3 	3,1 	1,9 	2,2 
1996 	2,5 	1,4 	2,2 	3,0 	2,2 	2,3 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland, Bron 
Nederland: CEP'97, CPB 

Gegeven de stand van de conjunctuur was de werkgelegenheidsontwikkeling op de 
Veluwe in 1995 minder hoog dan gebruikelijk. Ook in de Achterhoek was de groei trager 
dan verwacht mocht worden. In 1996 herstelde beide regio's zich. De Veluwe behoorde 
vorig jaar weer tot de snelst groeiende regio's en de achterstand van de Achterhoek 
verkleinde aanzienlijk. De banengroei in Arnhem/Nijmegen verloopt gemiddeld en Zuid-
west-Gelderland continueerde een hoge groei. 

In 1995 kwam een einde aan een vijf jaar durende recessie in de verkoop van bedrijfster-
reinen. In 1996 is de markt verder aangetrokken en nam de Gelderse uitgifte toe met bijna 
17% 

Vooruitblik 

De economische groeiverwachtingen voor Nederland en Gelderland zijn positief. Voor de 
jaren 1997 en 1998 wordt een stijging van het bruto nationaal product geraamd van 3% of 
meer. Dit schept de omstandigheden waaronder de werkgelegenheidsgroei zich kan 
voortzetten met ongeveer 2% per jaar. 
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Tabel 2. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 1997-1998, gemiddelde 
procentuele groei per jaar 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gid 	Ned 
199711998 	2,3 	1,5 	2,1 	2,6 	2,1 	2,0 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland, Bron 
Nederland: cEP'97, CPB 

De arbeidsmarkt 1996-1998 

De vraag naar arbeid steeg in 1996 met ruim 17.000 banen, het arbeidsaanbod nam toe 
met nog geen 12.000 personen. Hierdoor kon de Gelderse werkloosheid verder afnemen 
met ongeveer 4.500 personen. De daling in Nederland bedroeg 24.000. Bijna 20% van de 
totale Nederlandse werkloosheidsdaling werd vorig jaar dus in Gelderland gerealiseerd. 

De komende twee jaar vertraagt de bevolkingsgroei. Als gevolg van de stijgende arbeids-
participatie zal de beroepsbevolking toch nog toenemen, zij het minder snel dan in het 
verleden. De afnemende groei van het arbeidsaanbod is vooral zichtbaar op de Veluwe 
en in de Achterhoek. In Arnhem/Nijmegen stabiliseert de groei, Zuidwest-Gelderland blijft 
koploper met stijgingspercentages die zo'n 50% boven het landelijk gemiddelde liggen. 

Door de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling kon de werkloosheid in de afgelopen drie 
jaar in Gelderland belangrijk worden teruggedrongen. Voor 1997 en vooral 1998 wordt 
een voortgaande daling geraamd. De banengroei blijft de komende tijd op het hoge 
niveau van ca. 2% per jaar. De groei van de beroepsbevolking loopt terug naar gemiddeld 
1 % zodat de discrepantie tussen vraag en aanbod verder verkleint. Dat manifesteert zich 
vooral op de Veluwe. De werkloosheid in deze regio kan daardoor in 1998 al zodanig 
zakken, dat mogelijk zelfs een zekere spanning op de arbeidsmarkt optreedt. Het toch al 
lage werkloosheidsniveau in de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland zal verder afnemen 
volgens het Nederlandse ontwikkelingstempo. In de regio Arnhem/Nijmegen voltrekt zich 
langzaam maar zeker een veranderingsproces. In 1992 was Arnhem/Nijmegen nog een 
van de vier regio's met de hoogste werkloosheid van Nederland. Intussen is 
Arnhem/Nijmegen uit de top-tien weggevallen. Het verschil met het Nederlandse werk-
loosheidspercentage is niet meer zo dramatisch als een aantal jaren geleden. Bij een 
voortzetting van de huidige hoogconjunctuur bestaat bovendien het perspectief dat de 
slechte werkloosheidssituatie van Arnhem/Nijmegen binnen afzienbare tijd oplost. 

Tabel 3. Werkloosheidpercentages 1995-1998 

Vel 	Ach 	A/N ZWG Gid Ned 
1995 4,9 	4,6 	9,1 5,0 6,4 7,0 
1996 4,5 	4,5 	8,0 4,5 5,8 6,6 
1997 3,7 	4,5 	7,5 4,5 5,4 6,1 
1998 2,4 	3,9 	6,7 3,8 4,5 5,4 

Bron 1995 en 1996: berekend op basis van EBB/CBS. Bron 1997-1998: Gelderland, Bureau Economisch 
Onderzoek, provincie Gelderland. Bron 199711998: Nederland: afgeleid van cEP'97, CPB 



1.2 GELDERSE TRENDS IN DE NEDERLANDSE EN EUROPESE CONTEXT, 
een economische ontwikkelingsanalyse vanaf de jaren zeventig tot heden 

Omgevingsfactor 

Nederland kent binnen de Europese Unie een opvallende ontwikkelingsgeschiedenis. In 
de jaren zeventig werden bepaalde economische problemen internationaal aangeduid als 
de 'Hollandse ziekte' (o.a. hoog begrotings- en financieringstekort, afnemende concurren-
tiekracht van het bedrijfsleven, een lage arbeidsparticipatie en een snel stijgende werk-
loosheid). De ontwikkelingen en institutionele veranderingen nadien hebben een omslag 
bewerkstelligd. Het financieringstekort is teruggedrongen, de concurrentiekracht van het 
bedrijfsleven is versterkt, de werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt. De Neder-
landse investeringen liggen Europees gezien al decennia lang op een tamelijk hoog 
niveau. Op dit moment staat internationaal het zogenaamde. 'poldermodel' dan ook in 
hoog aanzien. 

Gelderse ontwikkelingen 

Na de eerste oliecrisis in 1973 brak een langdurige periode aan van internationale reces-
sie. De economische ontwikkeling in Gelderland bleef in deze jaren achter bij de Neder-
landse. Vanaf 1984 treedt een gestaag economisch herstel op. De Gelderse economie 
heeft daarvan naar verhouding sterk geprofiteerd. Voor Gelderland is het midden van de 
tachtiger jaren een keerpunt in de recente economische geschiedenis. Het regionaal 
product steeg meer dan gemiddeld, de werkgelegenheid nam sneller toe en de werkloos-
heid daalde harder. De ontwikkelingen in de afgelopen vijfentwintig jaar tonen aan dat de 
Gelderse economie gevoeliger is voor conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. De 
investeringen vertonen echter een tegendraads verloop. In Gelderland werd in de periode 
1974-1984 relatief meer geïnvesteerd dan in Nederland. In de meest recente jaren zijn de 
Gelderse investeringen echter tot onder het landelijke niveau gezakt. 
De gehele periode overziend kan geconcludeerd worden dat de Gelderse werkgelegen-
heidsontwikkeling sinds 1973 op vrijwel alle fronten boven gemiddeld is verlopen. In de 
bouw en de industrie bleef het verlies aan banen beperkt terwijl de groei in de diensten-
sector belangrijk hoger was. Alleen in de landbouw was de afkalving groter. 

De arbeidsparticipatie van de Gelderse bevolking -en de ontwikkeling daarvan- is vrijwel 
gelijk aan de Nederlandse. Ook de verschillen tussen de Gelderse regio's zijn gering. In 
het verleden was de arbeidsparticipatie in vergelijking met andere EU-landen laag. In de 
afgelopen tien â vijftien jaar is de achterstand volledig ingelopen. Het relatieve aantal 
mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces ligt intussen boven het Europese gemiddel-
de. Dit is vooral te danken aan de groei van de deeltijdbanen. In geen enkel ander land 
heeft deeltijdarbeid zo'n hoge vlucht genomen. Zowel in Nederland als in Gelderland 
bestaat 37% van de werkgelegenheid uit deeltijdbanen. Daarmee is dit aandeel ruim 
tweemaal zo hoog geworden als in de EU. De keerzijde is echter dat de participatie in 
arbeidsuren gemeten in vergelijking met andere landen nog steeds laag is. 

Gerekend vanaf 1975 is de bevolkingsaanwas in Gelderland tweemaal zo snel verlopen 
als in de Europese Unie. De grootste stijgingen vonden plaats in Zuidwest-Gelderland en 
op de Veluwe. Met name in Zuidwest-Gelderland verloopt de bevolkingsaanwas stor-
machtig (vier maal het EU-gemiddelde). In Arnhem/Nijmegen en vooral in de Achterhoek 
is de groei naar verhouding traag. 
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De Nederlandse beroepsbevolking ontwikkeld zich conform de gemiddelde Europese 
trend. De Gelderse groei lag een fractie boven de Nederlandse. De regionale verschillen 
in Gelderland lopen parallel aan de bevolkingsontwikkeling, d.w.z. op de Veluwe en in 
Arnhem/Nijmegen een iets hogere groei, in de Achterhoek een bescheiden toename en in 
Zuidwest-Gelderland een sterke aanwas. 

Zoals reeds opgemerkt volgt het arbeidsaanbod in Nederland en Gelderland ongeveer het 
Europese groeitempo. De werkgelegenheid heeft zich echter fundamenteel beter ontwik-
keld. Tot aan het midden van de jaren tachtig zit er (inter)nationaal weinig beweging in de 
vraag naar arbeid. Afgezien van de korte termijn fluctuaties is er geen structurele groei 
waar te nemen. Het arbeidsaanbod daarentegen stijgt gestaag. Naarmate deze situatie 
zich langer handhaaft, stapelt het jaarlijkse tekort aan banen zich hoger en hoger op. 
Begin jaren tachtig wordt de Europese economie ook nog op grote schaal geconfronteerd 
met faillissementen en bedrijfssluitingen. Bijna overal daalt de werkgelegenheid. Als 
gevolg daarvan stijgt de werkloosheid ook in Gelderland tot een naoorlogs record. Vanaf 
1984 treedt een kentering op en trekt de internationale conjunctuur weer aan. Nederland 
en Gelderland kenden vanaf die tijd een sterke banengroel terwijl in de Europese Unie als 
geheel de werkgelegenheid maar weinig toenam. Het gevolg van deze divergerende 
ontwikkeling is dat hier de werkloosheid -met korte onderbrekingen- al een jaar of tien 
afneemt terwijl in de Europese Unie het gat tussen vraag en aanbod onverminderd groot 
blijft. In Nederland en Gelderland is de groeiende beroepsbevolking gepaard gegaan met 
een hogere netto arbeidsparticipatie van de bevolking en is de structurele werkloosheid 
belangrijk teruggedrongen. Dit heeft geleid tot een halvering van het werkloosheidsper-
centage. Intussen behoort Nederland tot de landen met de laagste werkloosheid. In de EU 
heeft de stijging van de beroepsbevolking zich voornamelijk gemanifesteerd in een toene-
mende werkloosheid. 

Regionale ontwikkelingen 

Het beeld op de Veluwe wordt beheerst door een structureel hogere economische groei. 
De investeringen blijven echter de laatste jaren wat achter bij de groei van het regionaal 
product. De banengroei ligt vrijwel onafgebroken boven het landelijke groeitempo waar-
door de werkloosheid laag is. 

De Achterhoek is voor Nederlandse en Gelderse begrippen tamelijk vergrijst, heeft een 
lage bevolkingsaanwas en een trage werkgelegenheidsgroei. Afgezet tegen de EU 
verkrijgt dit weinig dynamische beeld een geheel andere dimensie. Dan blijkt dat de 
bevolkingsgroei in de Achterhoek boven het EU-gemiddelde ligt, de vergrijzing minder ver 
is voortgeschreden en dat de werkgelegenheidsgroei een veelvoud is van de Europese. 
De werkloosheid is -ook voor Nederlandse verhoudingen- laag. De economische groei 
loopt in de pas met Nederland en de inkomenspositie van de bevolking heeft zich sterk 
verbetert. 

De regio Arnhem/Nijmegen heeft in de recessie-periode 1970-1982 in de ontwikkeling van 
het regionaal product een groei-achterstand opgelopen die nooit meer is ingehaald. Het 
investeringsniveau is structureel laag en gevoelig voor de economische conjunctuur. 
Zoals in vrijwel alle (middel)grote steden in Nederland, ontstond in Arnhem en Nijmegen in 
het begin van de jaren tachtig een explosieve stijging van de werkloosheid. In de daarop-
volgende jaren was de werkgelegenheidsgroei meestal maar net groot genoeg om de 
nieuwe aanwas van de beroepsbevolking op te vangen. Door een gunstige economische 
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groei en een versnelde werkgelegenheidsontwikkeling sinds de jaren negentig, verbetert 
deze situatie langzaam maar zeker. Zo was in 1990 het werkloosheidspercentage in 
Arnhem/Nijmegen nog ongeveer 50% hoger als in Nederland. Dit verschil is intussen 
teruggebracht tot 25%. 

Zuidwest-Gelderland bezit een grote dynamiek en kent al tientallen jaren een uitzonderlijk 
hoog investeringsniveau, een krachtige economische groei en een hoge werkgelegen-
heidscreatie. In 1960 was het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking nog bijna 
20% lager dan in Nederland. Op dit moment is de achterstand nog maar 4%. Het gebied 
heeft zich ontwikkeld tot een van de snelst groeiende regio's van Nederland. De baneng-
roei na 1980 bedroeg het dubbele van de Nederlandse. Mede daardoor is ook in deze 
regio de werkloosheid laag. 

1.3 DE STEDELIJKE ECONOMÏEN IN GELDERLAND, 
Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Tiel 

Steden spelen een vooraanstaande rol in de provinciale economie. Een derde deel van de 
beroepsbevolking is woonachtig in de zes belangrijkste regionale steden van Gelderland. 
43% van de totale Gelderse werkgelegenheid is daar gelocaliseerd en biedt werk aan een 
stroom van pendelaars. De werkgelegenheidsstructuur van vooral Arnhem, Nijmegen en 
Apeldoorn wordt gekenmerkt door een hoog aandeel dienstverlening. Met name in 
Arnhem is de dienstenorientatie ver voortgeschreden. Hier heeft nog maar 13% van de 
werkgelegenheid betrekking op andersoortige activiteiten. 

De economische groei van het bedrijfsleven in de steden is tussen 1992 en 1996 in grote 
lijnen conform het Gelderse gemiddelde verlopen. De investeringsneiging en de animo 
voor uitbreidingen is niet kleiner of groter dan in andere delen van Gelderland. De winst 
en rendementspositie wordt door het grootste deel van de stedelijke bedrijven niet funda-
menteel anders beoordeeld dan door het totale Gelderse bedrijfsleven. Ook de totale 
werkgelegenheidsontwikkeling kent geen grote uitschieters en ligt om en nabij de provinci-
ale groei. 

Tiel scoort op alle indicatoren gemiddeld of beter dan Gelderland. Ook ten opzichte van 
de andere stedelijke economiën heeft Tiel de meest dynamische ontwikkeling door ge-
maakt. Daarna komen Ede, Arnhem en Doetinchem. Hier volgt de economische ontwikke-
ling op hoofdlijnen het Gelderse spoor. Nijmegen en Apeldoorn ten slotte presteren op 
een aantal indicatoren wat onder het Gelderse gemiddelde. 

Ongeveer de helft van alle Gelderse werklozen woont in de zes steden. Alleen al Arnhem 
en Nijmegen zijn samen goed voor een derde deel. Arnhem en Nijmegen nemen binnen 
Gelderland een bijzondere positie in. Terwijl in de vier andere steden de werkloosheids-
percentages betrekkelijk dicht in de buurt van het Gelderse gemiddelde liggen, is het 
percentage in Arnhem bijna het dubbele en in Nijmegen ongeveer het drievoudige. Ook 
ten opzichte van Arnhem is de werkloosheid in Nijmegen extreem hoog. Dit wordt voor 
een belangrijk deel verklaard door de grote aantallen ex-studenten. 

In bepaalde opzichten vertoont de werkloosheidsstructuur de typische kenmerken van de 
(grote-)stadsproblematiek. Meer dan een kwart van de werklozen in de steden is niet of 
nauwelijks geschoold. In de rest van Gelderland is het aandeel ongeschoolden bijna de 
helft lager. Gezamenlijk herbergen de steden bijna 60% van alle Gelderse werkloze 



allochtonen. Gemiddeld heeft één op de vijf werklozen een allochtone achtergrond. Daar-
naast is de langdurige werkloosheid een veel groter en hardnekkiger probleem. Zestig 
procent van de werklozen zit al een jaar of langer zonder baan. In de rest van Gelderland 
is dat 32%. 

De welvaartsverschillen tussen de steden onderling en Gelderland zijn betrekkelijk gering. 
Het besteedbare inkomen per inwoner ligt dicht bij elkaar. 

. 



2 De Gelderse economie in 1996-1998 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de economische ontwikkeling in 
1996. Daarnaast wordt een vooruitblik gepresenteerd voor de jaren 1997 en 1998. De 
Gelderse prognoses zijn door het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie 
Gelderland opgesteld'. De landelijke ramingen en de gegevens over de (inter)nationale 
context zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 1997 (Centraal Planbureau). 

2.1 	Terugblik, het bedrijfsleven in 1996 

economische ontwikkeling 

Afgezien van een lichte terugval in 1993, vertoont de omzet van het bedrijfsleven vanaf 

09 1989 een stijgende lijn. De groei heeft zich in 1996 vrijwel onverminderd voortgezet. Het 
Gelderse bedrijfsleven presteerde voor het derde achtereenvolgende jaar op het Neder-
landse niveau. 

Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven 

index 1989 • 100 

121 

118 

115 

112 

109 

106 

103 

100 

97 
89 90 919293949596 

Bron: Kamera van Koophandel 

Na een zwak begin heeft de Europese economie zich in de loop van 1996 hersteld van de 
lichte conjuncturele daling eind 1995. De wereldhandel kende een bijna even hoge groei 
als in 1995. De koersstijging van o.a. de dollar en de gematigde binnenlandse kostenont-
wikkeling heeft geleid tot een verdere concurrentieverbetering van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Deze gunstige marktontwikkelingen hebben in Nederland een sterker con-
junctuurherstel bewerkstelligd dan in de Europese Unie. Desondanks verliep de export 
niet sneller dan het EU-gemiddelde en was de toename in vergelijking met de jaren 1994 
en 1995 zelfs betrekkelijk gering. Naar verwachting worden de positieve effecten van de 

Zie voor een methodebeschrijving "De werkgelegenheid in Gelderland 1973-1995, presentatie van 
schattingsmodel en resultaten" en "De Gelderse beroepsbevolking, gemeenten en regio's 1988-1995, presenta- 
tie van schattingsmodel en resultaten", 1996, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 
Provincie Gelderland. 
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toegenomen concurrentiekracht op de uitvoer pas dit en volgend jaar zichtbaar. Het bruto 
nationaal product in Nederland steeg in 1996 met 3,3% tegen 1,6% in de Europese Unie. 

Tabel 1. De ontwikkeling van het bedrijfsleven in 1996. 

Vel Ach AIN ZWG Gid Ned 
Omzetresultaten 

binnenlandse omzet (%- mutatie) 3 3 3 2 3 4 
buitenlandse omzet (%-mutatie) -1 3 6 2 3 3 
totale omzet (%-mutatie) 2 3 3 2 3 3 

Investeringen 

- investeringssom (%- mutatie) 	1 	10 	1 	9 	5 	3 
- percentage bedrijven met: 
- investeringen 	 48 	49 	53 	51 	50 	47 
- uitbreidingsinvesteringen 	35 	34 	33 	37 	35 	32 

Bedrijfsresultaten 

percentage bedrijven met: 
-winst 	 86 	87 	86 	89 	87 	87 
- voldoende rendement 	68 	66 	67 	72 	68 	68 

Bron: ERBO'96, Kamers van Koophandel 

Door de aanhoudend hoge bezettingsgraad is het aantal bedrijven dat investeerde in 
1996 gestegen. Daarmee is een einde gekomen aan de tanende investeringsneiging die 
tot dan toe de jaren negentig kenmerkte. Ook het investeringsvolume trok aan. In vergelij-
king met Nederland was de Gelderse ontwikkeling in 1995 onder de maat, maar vorig jaar 
is de achterstand weer ten dele ingelopen en namen de investeringen sneller toe. Het 
aandeel uitbreidingsinvesteringen vertoonde in 1995 reeds tekenen van herstel. Dit heeft 
zich in Gelderland het afgelopen jaar versneld doorgezet terwijl in Nederland een daling 
optrad. 

Door de globalisering van de economie in het algemeen en de voortschrijdende integratie 
van de Europese markten in het bijzonder is de internationale prijsconcurrentie ver-
scherpt. Als gevolg daarvan staat al dit hele decennium de winstgevendheid onder druk. 
Ondanks de huidige economische groei zijn de winstmarges nauwelijks aangetrokken. 
Toch is In Europees verband gezien de Gelderse winstpositie niet onbevredigend. Het 
aantal bedrijven dat een positief bedrijfsresultaat behaalde bleef vorig jaar stabiel. Ook de 
rendementspositie wijzigde zich niet wezenlijk. Al verscheidenen jaren beoordeelt ong-
eveer tweederde van de bedrijven het rendement als voldoende. 

Evenals in 1995 steekt de exportontwikkeling op de Veluwe negatief af bij de overige 
regio's. Het is nog te vroeg om van een trend te spreken, maar wanneer de komende 
jaren de export opnieuw achterblijft kan dit niet meer als een incident worden beschouwd 
en lijkt een meer structurele oorzaak voor de hand te liggen. Daarnaast is het opmerkelijk 

fl 
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dat de investeringsontwikkeling op de Veluwe achterblijft. Het aantal bedrijven dat inves-
teert en uitbreid is weliswaar gemiddeld, maar het gezamenlijke investeringsvolume 
ontwikkelt zich al jaren minder goed dan in Gelderland en Nederland. De meest opvallen-
de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven in de regio Arnhem/Nijmegen waren vorig jaar de 
relatief hoge exportprestatie en de trage groei van de investeringen. Na een daling in 
1995 trokken de investeringen in de Achterhoek krachtig aan. Zuidwest-Gelderland 
beschikt over het meest winstgevende bedrijfsleven en kende in het verlengde daarvan 
een sterke groei van de investeringen. 

werkgelegenheid in 1996 

De werkgelegenheidsgroei in Gelderland lag vorig jaar ongeveer op het Nederlands ge-
middelde. Het aantal arbeidsplaatsen nam toe met 2,2% en overtrof daarmee de groei uit 
1995. 

Door de invoering van efficiëntieverbeteringen, kostenbesparingen en productiviteitsstij-
gingen is de afgelopen jaren veel werkgelegenheid verloren gegaan in de industrie. In 
dezelfde periode nam de economische bedrijvigheid wel sterk toe. Dit had tot gevolg dat 
de bezettingsgraad hoog opliep. In 1996 is het moment aangebroken waarop de aanhou-
dende groei heeft geleid tot een verhoogde vraag naar arbeidskrachten. In Gelderland 
steeg de industriële werkgelegenheid met 1,4%. De groei komt voornamelijk op het conto 
van de metaalindustrie, waar in vrijwel alle geledingen de werkgelegenheid toenam. Voor 
Nederland wordt pas dit jaar een stijging voorzien. 
De Gelderse bouwnijverheid beleefde eveneens een goede periode. De werkgelegenheid 
nam in 1995 en 1996 toe met gemiddeld meer dan 2% per jaar terwijl in de Nederlandse 
sector het aantal arbeidsplaatsen gelijk bleef of zelfs daalde. 
Sinds de sterke expansie van de dienstensector vanaf de jaren zeventig lag de uitbreiding 
en groei in Gelderland ongeveer een derde boven de landelijke. In de jaren 1994-1996 is 
een omslag opgetreden en ligt de Gelderse groeivoet iets onder de Nederlandse Mogelijk 
heeft in Gelderland de regionale markt voor delen van de dienstensector een verzadi-
gingspunt bereikt, waardoor groeipercentages die boven het Nederlands gemiddelde 
uitstijgen niet meer zo makkelijk realiseerbaar zijn. 
In de landbouw ten slotte was het verlies aan werkgelegenheid in Gelderland vorig jaar 
tweemaal zo groot als in Nederland. Dit is het gevolg van de sterke concentratie veehou-
derij op de Veluwe en in de Achterhoek. Deze sector kampt al jaren met werkgelegen-
heidsverliezen 

Tabel 2. Ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1995 en 1996, groei in procenten per jaar. 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

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

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland, Bron 
Nederland: CEP97, CPB 

Gegeven de stand van de conjunctuur was de werkgelegenheidsontwikkeling op de 
Veluwe in 1995 wat teleurstellend. Ook in de Achterhoek was de groei trager dan ver- 
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wacht mocht worden. In 1996 herstelde beide regio's zich. De Veluwe behoorde vorig jaar 
weer tot de snelst groeiende regio's en de achterstand van de Achterhoek verkleinde 
aanzienlijk. De banengroei in Arnhem/Nijmegen verloopt gemiddeld en Zuidwest-Gelder -
land continueert een hoge dynamiek. 
De meest opmerkelijke ontwikkeling in 1996 was dat de industrie en de bouwnijverheid 
het in alle Gelderse regio's beter deden dan in Nederland en de diensten minder goed. Dit 
laatste geldt overigens niet voor Zuidwest-Gelderland. In deze regio ontwikkelden alle 
sectoren zich beter. 

Tabel 3. Gelderse werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van Nederland', 1996. 

Vel 	Ach 	Arn/Nijm 	ZWG 	GId 

Landbouw 	- - 	- - - 	+ 	+ 	 - 
Industrie 	 + 	+ 	 +++ 	4-+ 	 ++ 
Bouw 	 +++ 	+++ 	+ 	++ 	+++ 
Diensten 	 - 	- 	 - - 	+ 	 - 
Totaal 	 = 	- 	 = 	+ 	 = 

Bron Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland 

Uitgifte van bedrijfsterreinen in 1996 

In 1995 kwam een einde aan een vijf jaar durende recessie in de verkoop van bedrijfster-
reinen. Vorig jaar is de markt verder aangetrokken en nam de uitgifte toe met bijna 17%. 
Opvallend is dat de uitgifte in alle regio's ongeveer even groot was (ca. 30 ha.). Afgezet 
tegen de omvang van het regionale bedrijfsleven en de beschikbare voorraad bedrijfster-
rein lijkt de uitgifte in Arnhem/Nijmegen en op de Veluwe aan de lage kant terwijl de 
verkopen in de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland relatief hoog zijn. 

Tabel 4. Netto-uitgifte 1995-1996 en de voorraad terstond uitgeefbaar bedrijfsterrein in ha 

Vel 	Ach 	Arn/Nijm 	ZWG 	GId 
Uitgifte 
1995 	 26 	29 	32 	22 	 109 
1996 	 32 	32 	29 	33 	 126 

voorraad 
per 1-1-1997 	107 	75 	215 	45 	442 

Bron RPD / REW, provincie Gelderland 

2 Wanneer de groei van de werkgelegenheid niet meer dan een kwart procent afwijkt van de Neder-
landse, is een is-gelijk-teken toegekend. Bij een afwijking van meer dan een kwart en maximaal 1% is een plus 
of een min opgenomen. Een afwijking tussen 1 en 2% geeft twee plussen of minnen en bij een ontwikkelings-
verschil van meer dan 2% drie plussen respectievelijk minnen. Zie voor de exacte groeipercentages bijlage 5. 

c 
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2.2 Vooruitblik, groeiverwachtingen 1997-1998 

De economische groeiverwachtingen voor Nederland zijn positief. Voor de jaren 1997 en 
1998 wordt een stijging van het bruto nationaal product geraamd van 3% of meer. Als 
gevolg van de gunstige Nederlandse concurrentiepositie en de groei van de wereldhandel 
zal de export aantrekken, de bezettingsgraad oplopen en de winst stijgen. In het kielzog 
daarvan zullen de investeringen toenemen. Dit alles schept de omstandigheden waaron-
der de werkgelegenheidsgroei zich kan voortzetten. Voor Nederland is daarbij nieuw dat 
de industrie en de bouwnijverheid weer enige groei van betekenis gaan vertonen en dat 
de expansie van de dienstensector afvlakt. In Gelderland tekende deze tendens zich vorig 
jaar al af. 

Tabel 5. Werkgelegenheidsgroei in de periode 1997-1998 (gemiddelde procentuele mu- 
tatie per jaar) 

Landbouw 	Industrie 	Bouw 	Diensten 	Totaal 

Nederland 	-1,0 	1,2 	1,2 	2,6 	2,0 
Gelderland 	-1,4 	1,6 	1,3 	3,0 	2,1 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland, Bron 
Nederland: CEP'97, CPB 

Na een relatief zwak jaar zal de groei in de dienstensector op de Veluwe in de komende 
periode weer boven het gemiddelde uitkomen. De terugloop in de landbouw zal ongeveer 
de Nederlandse trend volgen. Hetzelfde geldt voor de banengroei in de industrie en de 
bouw. 

Tabel 6. Regionale werkgelegenheidsprognose ten opzichte van Nederland', 1997-1998 

Vel 	Ach 	Arn/Nijm 	ZWG 	Gld 
Landbouw 	= 	-- 	 + 	+ 	 - 
Industrie 	= 	= 	 + 	+ 	 + 
Bouw 	 = 	= 	 + 	- 	 = 
Diensten 	+ 	= 	 = 	++ 	 + 
Totaal 	 = 	- 	 = 	+ 	 = 

Bron Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland 

Door de zwakke productiestructuur van de landbouw in de Achterhoek blijft de agrarische 
werkgelegenheid sterker krimpen dan in Nederland. De landbouw in deze regio is derma-
te dominant dat de sector het totale ontwikkelingsbeeld sterk beïnvloedt. De tragere 
regionale werkgelegenheidsgroei is voor een belangrijk deel aan de terugloop in de 

Wanneer de gemiddelde jaarlijkse groeiverwachting van de werkgelegenheid niet meer dan een kwart 
procent afwijkt van de Nederlandse prognose, is een is-gelijk-teken toegekend. Bij een jaarlijkse afwijking van 
meer dan een kwart en maximaal 1% is een plus of een min opgenomen. Een afwijking tussen 1 en 2% geeft 
twee plussen of minnen en bij een ontwikkelingsverschil van meer dan 2% drie plussen respectievelijk minnen. 
Zie voor de exacte groeipercentages bijlage 8. 
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landbouw te wijten. Voor de andere sectoren wordt ten opzichte van Nederland geen 
wezenlijk andere ontwikkeling voorzien. De perspectieven voor de regio Arnhem/Nijme-
gen zijn positief. Alle sectoren volgen op zijn minst het Nederlandse patroon of hebben 
een hogere groeiverwachting (industrie, bouw, landbouw). In Zuidwest-Gelderland zijn de 
vooruitzichten het beste. Met uitzondering van de bouw, die overigens in 1996 al een 
relatief sterke groei doormaakte, zullen alle sectoren een snellere banengroei vertonen 
dan Nederland. 

2.3 De arbeidsmarkt 1996-1 998 

Aanbod van arbeid 

De komende twee jaar vertraagt de bevolkingsgroei. Als gevolg van de stijgende arbeids-
participatie zal de beroepsbevolking toch nog toenemen met gemiddeld ruim 1%. De 
afnemende groei van het arbeidsaanbod is vooral zichtbaar op de Veluwe en in de Ach-
terhoek. In Arnhem/Nijmegen stabiliseert de groei, Zuidwest-Gelderland blijft koploper met 
stijgingspercentages die zon 50% boven het landelijk gemiddelde liggen. 

Tabel 7. Beroepsbevolking (werkend of werkzoekend voor ten minste 12 uur per week) 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 
X 1.000 personen 
niveau 1996: 	 252 	162 	295 	90 	799 	6.681 

groei in %: 
-1996 1,5 1,4 1,3 2,0 1,5 1,3 
-1997 1,1 1,1 1,3 1,9 1,3 1,2 
-1998 0,8 0,8 1,2 1,6 1,0 1,1 

groei X 1.000 personen 

	

-1996 	 3,7 	2,2 	3,8 	1,8 	11,5 	86 

	

-1997 	 2,8 	1,8 	3,8 	1,7 	10,1 	80 

	

-1998 	 2,0 	1,3 	3,6 	1,5 	8,4 	74 

Bron beroepsbevolking 1996: berekend op basis van EBB'941'96, CBS (EU op basis van cEp'97). Bron groei - 
Nederland: CEP'97, CPB. Bron groei Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische 
Zaken, provincie Gelderland 

Vraag naar arbeid 

De vraag naar arbeid steeg in 1996 met ruim 17.000. Net  als in 1995 werd ongeveer een 
derde deel van de groei ingevuld door uitzendkrachten. De werkgelegenheidsgroei be-
stond de laatste jaren voornamelijk uit deeltijdarbeid. In 1995 nam de fulltime werkgele-
genheid nauwelijks toe. Vorig jaar is hierin verandering gekomen en bestond de helft van 
de werkgelegenheidsgroei uit volledige banen'. 

zie PWE-rapportages 1995 en 1996, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Dit jaar en volgend jaar zal de vraag naar arbeid in Gelderland opnieuw met ongeveer 
17.000 toenemen. Voor Nederland moet rekening worden gehouden met een iets afne-
mende groei. 

Tabel 8. Werkgelegenheid (alle banen ongeacht duur van de werkweek) 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG GId 	Ned 
X 1.000 personen 
niveau 1996: 	 260 	155 	290 	82 	787 	6.766 

groei in %: 
- 1996 2,5 1,4 2,2 3,0 2,2 2,3 
- 1997 2,3 1,4 2.1 2,6 2,1 2,0 
- 1998 2,3 1,6 2,2 2,6 2,1 1,9 

groeiX 1.000 personen: 
-1996 6,3 2,1 6,3 2,4 17,1 154 
- 1997 6,0 2,2 6,2 2,1 16,5 134 
- 1998 6,0 2,5 6,4 2,2 17,1 133 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland 
Bron Nederland: CEP'97, CPB 

Werkloosheid 

Door de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen drie jaar kon de werk-
loosheid in Gelderland belangrijk worden teruggedrongen. Voor 1997 en vooral 1998 
wordt een voortgaande daling geraamd. De banengroei blijft de komende tijd op het hoge 
niveau van ca. 2% per jaar. De groei van de beroepsbevolking loopt terug naar gemiddeld 
1% zodat de discrepantie tussen vraag en aanbod verder verkleint. 

De divergerende ontwikkeling vraag/aanbod zal zich vooral op de Veluwe manifesteren. 
De werkloosheid in deze regio kan daardoor in 1998 al zodanig verminderen, dat mogelijk 

. 	zelfs een zekere spanning op de arbeidsmarkt zal optreden. 

Voor de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland worden geen schoksgewijze ontwikkelingen 
voorzien. Het toch al lage werkloosheidsniveau zal verder afnemen volgens het Neder-
landse ontwikkelingstempo. 

In de regio Arnhem/Nijmegen voltrekt zich langzaam maar zeker een veranderingsproces. 
Door een snellere daling van de werkloosheid verbetert sinds 1992 de werkloosheidsposi-
tie ten opzichte van Nederland. In 1992 was Arnhem/Nijmegen nog een van de vier 
gebieden met de hoogste werkloosheid van Nederland. Intussen is de regio uit de top-tien 
weggevallen. Het verschil met het Nederlandse werkloosheidspercentage is niet meer zo 
dramatisch als een aantal jaren geleden. Bij een voortzetting van de huidige hoogcon-
junctuur bestaat bovendien het perspectief dat de slechte werkloosheidssituatie van 
Arnhem/Nijmegen binnen afzienbare tijd oplost. De arbeidsmarktproblematiek zal dan tot 
normale, Nederlandse proporties zijn teruggebracht. 
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Tabel 9. Geregistreerde werkloosheid en de werkloosheidpercentages 1994-1998 (werk- 
zoekend voor ten minste 12 uur per week) 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

geregistreerde werkloosheid, X 1.000 personen 

1994 12,1 7,9 29,1 4,4 53,5 486 
1995 12,2 7,4 26,5 4,4 50,5 464 
1996 11,4 7,3 23,7 4,1 46,5 440 
1997 9,4 7,4 22,5 4,1 43,4 412 
1998 6,1 6,4 20,4 3,6 36,5 368 

werkloosheidspercentage 

1994 5,0 5,0 10,2 5,1 6,9 7,5 
1995 4,9 4,6 9,1 5,0 6,4 7,0 
1996 4,5 4,5 8,0 4,5 5,8 6,6 
1997 3,7 4,5 7,5 4,5 5,4 6,1 
1998 2,4 3,9 6,7 3,8 4,5 5,4 

Bron 1995 en 1996: (berekend) op basis van EBB/CBS 
Bron 1997-1998: Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
Bron Nederland: afgeleid van CEP'97, CPB 

. 
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GELDERSE TRENDS IN DE NEDERLANDSE EN EUROPESE CONTEXT 

Inleiding 

De overlevingskansen en de expansiemogelijkheden van het Gelderse bedrijfsleven zijn 
in de eerste plaats afhankelijk van de internationale concurrentiekracht van Nederland als 
vestigingsplaats. In vergelijking daarmee zijn de specifieke provinciale omstandigheden 
van secundair belang. Met het voortschrijden van de Europese integratie zullen op den 
duur echter veel verschillen verdwijnen op het gebied van de klassieke vestigingsplaats-
factoren als beloningsniveau, belastingklimaat, arbeidsomstandigheden en milieuwetge-
ving. Waren dit vroeger nog sterk onderscheidende factoren, met de toenemende Europe-
se regelgeving, de voorgenomen invoering van de EURO en de globalisering van de 
economie worden de internationale verschillen steeds kleiner. Als complement hiervan 
worden de regionale omstandigheden steeds belangrijker (ligging ten opzichte van econo-
mische Europese zwaartepunten, leef- en woonklimaat, opleidingsniveau van de bevol-
king, beschikbaarheid bedrijfsterrein, congestie- en ontsluiting van de regio etc.) Regiona- 

. 1e omstandigheden worden voor de ruimtelijke allocatie van economische activiteiten een 
dominante factor. Niet alleen voor de allocatie binnen Nederland maar ook in groter 
verband binnen de Europese Unie. De economische bemoeienis van de provincie is voor 
een belangrijk deel 'voorwaarden scheppend' en beoogd juist de regionale vestigings-
plaatsfactoren te verbeteren. Het provinciale beleid is daardoor mede bepalend voor de 
regionale ontwikkelingskansen op lange termijn. Voor een adequate beleidsontwikkeling is 
inzicht in de Gelderse situatie, ontwikkeling en structuur onontbeerlijk. Gezien de sterke 
verwevenheid met Europa en het grote belang dat de Europese Commissie hecht aan de 
identiteit en ontwikkeling van regio's, is het bovendien interessant om Gelderland in een 
breder verband te plaatsen, zowel qua plaats als qua tijd. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
een lange-termijn-analyse gepresenteerd van de Gelderse economie. Hierin wordt ge-
schetst welke macro-economische ontwikkeling Gelderland de laatste 25 jaar heeft door 
gemaakt, welke trends daaruit naar voren komen en hoe deze zich verhouden ten op-
zichte van Nederland en de Europese Unie. Aldus kan de Gelderse economie gepositio-
neerd en beoordeeld worden binnen de Nederlandse en Europese context. 

3.1 	Economische groei' 

Na de eerste oliecrisis in 1973 brak een periode aan van internationale recessie. De 
. economische ontwikkeling in Gelderland bleef in deze jaren achter bij de Nederlandse 

waardoor de bijdrage aan het nationaal product vrij sterk afnam. Tijdens de lichte conjunc-
turele opleving in de tweede helft van de jaren zeventig herstelde het Gelderse aandeel 
zich enigszins. In de begin jaren tachtig breekt echter een langdurige internationale 
recessie uit. De periode wordt beheerst door een golf van bedrijfssluitingen en reorganisa-
ties. De werkloosheid loopt op tot niveaus die voor enkele landen herinneren aan de jaren 
dertig. De crisis manifesteert zich in Gelderland heviger dan in Nederland en de bijdrage 
aan het nationaal product zakt naar een dieptepunt. Vanaf 1984 treedt een gestaag 
economisch herstel op. De Gelderse economie heeft daarvan naar verhouding sterk 
geprofiteerd. Het regionaal product groeide meer dan gemiddeld en de Gelderse bijdrage 
aan het nationaal product steeg van 9,7% in 1985 tot 10,8% in 1995. De ontwikkelingen in 
de afgelopen vijfentwintig jaar tonen aan dat de Gelderse economie gevoeliger is voor 
conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. 

Deels ontleend aan de Provinciale Economische Verkenning 1993 en 1996 
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Bijdrage van Gelderland aan het Nationaal Product 

Reeds vanaf de jaren zeventig loopt de economische groei in Nederland vrijwel in de pas 
met de gemiddelde ontwikkeling in de Europese Unie. Voor Gelderland is 1984 een keer-
punt in de recente economische geschiedenis. Na een langdurige crisis manifesteert zich 
vanaf die tijd vrijwel onafgebroken een economisch herstel en verloopt de ontwikkeling ten 
opzichte van Nederland voorspoedig. Over een langere periode bezien zijn in de diverse 
Gelderse regio's verschillende 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 periode doorgemaakt met afwisselend jaren van 
zwakke groei tot aanzienlijke productieverminderingen. Na het conjunctuur-
herstel in de begin jaren tachtig is de ontwikkeling 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 hogere groei. Na de 
conjunctuuromslag in 1982 is deze tendens nog versterkt en nemen de 
verschillen met Nederland toe. 

In de jaren zeventig blijft de economische groei in Zuidwest-Gelderland ach-
ter 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 groei-
voet. 
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Volume-ontwikkeling bruto regionaal produkt 
indexcijfers 1970 - 1996, 1970=100 
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Bron Gelderland: berekend op basis van REJ, CBS, bewerking Bureau 
Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland. 

Bron Nederland en EU, CEP89 en CEP97, Centraal Planbureau 

3.2 	Investeringen 6  

De investeringen uit het verleden vormen de basis voor de huidige werkgelegenheid en 
welvaart. Tezamen met de voorgenomen investeringen bepalen zij de regionale toekomst-
perspectieven. De omvang en het verloop van de investeringen zeggen iets over de 
kapitaalgoederenvoorraad, het investeringsklimaat en de potenties van een regio. 

6 Overgenomen uit de Provinciale Economische Verkenning 1996 
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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. 

Investeringen in % van het bruto regionaal product 
1974 - 1996, voortschrijdend-vijfjaarsgemiddelde 
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Bron Nederland en EU, CEP'89 en MEV96, Centraal Planbureau 

investeringen in procenten van het regionaal product 
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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 investeringsquote echter gezakt tot 
onder het landelijke niveau. Per regio zijn de volgende trends waarneembaar: 

De investeringsquote op de Veluwe kent een sterk negatief 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 periode waren de investe-
ringen hoog, de ontwikkelingsrichting is echter negatief. 
Ook in de Achterhoek lagen de investeringen in het verleden 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 structureel laag en zeer ge- 

voelig voor de economische conjunctuur. 
- Zuidwest-Gelderland maakt een dynamische ontwikkeling door en heeft al 

tientallen jaren een uitzonderlijk hoog investeringsniveau. De laatste jaren 
tendeert de investeringsquote wat meer naar de Nederlandse omvang. 

	

3.3 	Bruto nationaal product per inwoner 

De economische prestatie van een land of regio kan worden uitgedrukt in het kengetal 
'bruto nationaal product per hoofd van de bevolking'. In de Europese Unie bestaan grote 
verschillen. Nederland bekleedt een middenpositie. Het niveau per inwoner ligt ruim 10% 
boven het EU-gemiddelde. 

Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking, 1993 
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Bron Tha World Bank Atlas, Washington, DC., 1996 

Ondanks de zeer hoge arbeidsproductiviteit bevindt Nederland zich slechts in de modale 
categorie. Deze bescheiden klassering is te wijten aan de relatief lage arbeidsparticipatie. 
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Het aantal mensen dat bij het arbeidsproces wordt ingeschakeld is de laatste jaren sterk 
gestegen en behoort intussen tot het hoogste van Europa. Meer dan een derde van de 
beroepsbevolking werkt echter in deeltijd, waardoor het Nederlandse arbeidsvolume in 
uren uitgedrukt naar verhouding nog steeds laag is. 

In Gelderland is de productie per inwoner nog lager en ligt ca. 10% onder het Nederland-
se niveau. Dit verschil kan verklaard worden uit de productiestructuur. Gelderland kent 
relatief veel arbeidsintensieve bedrijvigheid met een lage arbeidsproductiviteit (bv. quartai-
re dienstverlening en landbouw). Hetzelfde geldt voor de Veluwe en de regio Arnhem!-
Nijmegen. Ook hier ligt de productie per inwoner ca. 10% onder het Nederlandse niveau 
en is een groter deel van de bedrijvigheid arbeidsintensief. In de Achterhoek en in 
Zuidwest-Gelderland bedraagt de achterstand ten opzichte van Nederland meer dan 15%. 
Dit heeft o.a. te maken met de hoge concentratie landbouwbedrijven. In Zuidwest-Gelder-
land wordt het beeld verstoord door het hoge negatieve pendelsaldo. De uitgaande 
pendelaars tellen wel mee bij de inwoners van Zuidwest-Gelderland, maar hun arbeids-
prestatie wordt aan een andere regio toegerekend. 

3.4 Besteedbaar inkomen 
	

. 

Het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking ligt in alle Gelderse regio's onder 
het Nederlands gemiddelde. Dit geldt overigens voor de meeste van de Nederlandse 
regio's. Het westen van het land kent de hoogste inkomens, het noorden en het noord-
oosten de laagste. 

Besteedbaar inkomen per inwoner, 1994, COROP-gebieden 
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Bron: CBS 
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De twee uitersten zijn de regio Noord-Friesland versus Het Gooi, met een inkomensver-
schil op jaarbasis van 5.000 gulden per inwoner. De regio's in de rest van het land vormen 
een grote modale middengroep, waarin het inkomen zich tussen 18.500 en de 19.500 
gulden per inwoner beweegt. In deze categorie bevinden zich ook de Gelderse regio's 
met Arnhem/Nijmegen als middelmoter en Zuidwest-Gelderland aan de onderkant (over 
het besteedbaar inkomen per inwoner' zijn geen Europese gegevens beschikbaar zodat 
hier geen internationale vergelijking kan worden opgesteld). 

In de loop der tijd zijn de regionale inkomensverschillen in Gelderland sterk afgenomen. 
Het meest pregnant blijkt dat in Zuidwest-Gelderland. In 1960 was het besteedbaar inko-
men hier bijna 20% lager dan in Nederland. Op dit moment is de achterstand nog maar 
4%. 

Besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking 1960-1994 
nominaal niveau Nederland en de regionale ontwikkelingsindex t.o.v. Nederland 
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Bron: berekend op basis van de statistiek Personele Inkomensverdeling, CBS 
Bewerking: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 

Provincie Gelderland 

24 



Het inkomensniveau in Arnhem/Nijmegen bereikte rond 1978 het landelijke niveau. De 
terugval in de daarop volgende jaren heeft te maken met de toenmalige explosieve groei 
van de werkloosheid en een terugloop van de winsten waardoor vooral de inkomens in de 
dominante dienstensector sterk afnamen. Intussen is, dank zij de verbeterde conjunctuur, 
de inkomenspositie weer bijna op het oude niveau beland. 
Ook op de Veluwe heeft de economische recessie geleid tot een tijdelijk inkomensverval 
ten opzichte van Nederland. De meest geleidelijke en stabiele positieverbetering heeft 
zich in de Achterhoek voorgedaan. 

3.5 	Bevolkingsontwikkeling 

Bevolkingsgroei 

Gerekend vanaf 1975 is de bevolkingsaanwas in Gelderland tweemaal zo snel verlopen 
als in de Europese Unie. De grootste stijgingen vonden plaats in Zuidwest-Gelderland en 
op de Veluwe. Met name in Zuidwest-Gelderland verloopt de bevolkingsaanwas stor-
machtig (vier maal het EU-gemiddelde). In Arnhem/Nijmegen en vooral in de Achterhoek 
is de groei naar verhouding traag. 

Bevolkingsontwikkeling 1975-2000, indexcijfers 
1975-100 

Old 
Ned 

E  

ZWG 

Vel 

A/N 

Ach 

EU 

ieie 1060 W6 iie ~b 2000 	 t976 ¶9O 19e6 tO 15 2000 

Bron, berekend op basis van Eurostat / CBS / PRIMOS 

Ondanks de geringe toename in de Achterhoek ligt de bevolkingsgroei in deze regio toch 
nog boven het Europese gemiddelde. 
Op de Veluwe vlakt de groei sinds een jaar of 10 steeds verder af terwijl de groeivoet in 
Arnhem/Nijmegen de laatste jaren juist een stijgende lijn vertoont. Deze ontwikkeling gaat 
gepaard met een bescheiden maar trendmatig toenemend migratieoverschot 8  tussen de 
Veluwe en Arnhem/Nijmegen. 

11 Berekend als voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde verhuizen de laatste jaren meer mensen van de 
Veluwe naar Arnhem/Nijmegen dan omgekeerd. 
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De bevolking naar leeftijd 

De leeftijdsopbouw van de bevolking heeft naast allerlei maatschappelijke implicaties, ook 
een sterke economische weerslag. Het tempo van vergrijzing en ontgroening, de in- en 
uitstroom op de arbeidsmarkt en de aantallen leerlingen en studenten zijn bepalend voor 
tal van economische aspecten, zoals de arbeidsparticipatie, het draagvlak voor de sociale 
voorzieningen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
In vergelijking met de Europese Unie is de bevolking in Nederland en Gelderland minder 
vergrijsd. Het aandeel mensen boven de 55 jaar is hier nog niet zo hoog als in de rest van 
de EU. De middencategorie is voor de beroepsbevolking het belangrijkst. Meer dan 80% 
van alle beroepsbeoefenaren is tussen de 25 en 55 jaar. Juist deze leeftijdsgroep is in 
Nederland relatief groot. De mate van ontgroening tenslotte is vergelijkbaar met de 
Europese situatie, d.w.z. ongeveer eenderde van de bevolking is jonger dan 25 jaar. In 
1975 was dat nog 42%. 
Op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland zijn de ontgroening en de vergrijzing het minst 
ver voortgeschreden. Zeker in vergelijking met de EU is de bevolking in deze regio's nog 

. betrekkelijk jong. De Achterhoek is voor Nederlandse begrippen tamelijk vergrijsd, in 
vergelijking met Europa is eerder sprake van het omgekeerde en ligt het accent juist 
minder sterk op de leeftijd 55+. 

Tabel 10. Bevolkingsstructuur naar leeftijd, 1993 (totaal = 100%) 

jonger dan 25 jaar 25 tot 54 jaar 55 jaar en ouder 

Europese Unie 32 42 26 
Nederland 33 45 22 
Gelderland 34 44 22 

Veluwe 36 42 22 
Achterhoek 32 44 24 
Arnhem/Nijmegen 32 46 22 
Zuidwest-Gelderland 35 45 20 

Bron: berekend op basis van 'Regio's, Statistisch Jaarboek 1996', Eurostat 1997 en CBS-
bevolkingsstatistiek 

3.6 De beroepsbevolking 

Tot de beroepsbevolking worden gerekend al degenen die betaalde beroepsarbeid ver-
richten alsmede zij die op dit moment niet werken maar wel in staat- en bereid zijn aan het 
arbeidsproces deel te nemen. De beroepsbevolking bestaat dus uit werkenden en werklo-
zen. De omvang van de beroepsbevolking wordt enerzijds bepaald door het aantal men-
sen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar (de potentiële beroepsbevolking) en anderzijds door 
de neiging van die bevolkingsgroep om deel te (willen) nemen aan het arbeidsproces (de 
arbeidsparticipatie). 
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De potentiële beroepsbevolking 

Voor de arbeidsmarkt is de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar relevant. De aanwas in deze 
categorie bedroeg in de zeventiger en tachtiger jaren 1 â 2% per jaar. In de eerste helft 
van de jaren negentig is het groeitempo teruggezakt tot gemiddeld een half procent. 
Tegelijkertijd manifesteren zich grote regionale groeiverschillen. In de nog resterende ja-
ren tot 2000 zal het beeld opnieuw veranderen. Ten opzichte van de eerste helft van het 
huidige decennium halveert de groei op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland. De aanwas 
in de Achterhoek, die bijna tot stilstand was gekomen, trekt weer enigszins aan. In de 
regio Arnhem/Nijmegen stabiliseert het groeitempo. 

Tabel 11. Bevolkingsgroei in de categorie 15-64 jaar (gemiddeld per jaar in %) 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG GId 	Ned 

1970/1990 	1,6 	1,2 	1,2 	1,9 1,4 	1,2 
199011995 	0,4 	0,1 	0,6 	1,9 0,5 	0,5 

1995/2000 	0,2 	0,2 	0,5 	0,9 	0,4 	0,4 

Bron berekend op basis van CBS / PRMOS'96, FOCUS gegevens 

De ontwikkelingen staan in toenemende mate in het teken van de vergrijzing. Niet alleen 
zal de bevolkingsgroei sterk afnemen, ook de leeftijdsopbouw verandert fundamenteel. 
Twintig jaar geleden bestond de aanwas nog voor een kwart uit jongeren onder de 25 
jaar, voor de helft uit personen in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar en voor een kwart uit 
ouderen tussen de 55 en 65 jaar. Intussen liggen de verhoudingen geheel anders. In 2000 
zal de groep Gelderse jongeren ongeveer 25.000 personen kleiner zijn dan in 1995. De 
middencategorie blijft ongeveer even groot en het aantal personen boven de 55 zal stijgen 
met 45.000. 

Gelderse bevolkingsgroei in de leeftijd 15-64 jaar 
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De arbeidsparticipatie 9  

In vergelijking met veel andere Europese landen was in het verleden de participatiegraad 
van vrouwen in Nederland laag. In de afgelopen tien â vijftien jaar is de achterstand zo-
danig ingelopen dat de Nederlandse participatie thans boven het EU-gemiddelde ligt. 

Tabel 12. Netto arbeidsparticipatie, gerangschikt naar omvang van de vrouwenparticipa-
tie, 1995. 

vrouwen mannen vrouwen mannen 

Zweden 55 62 Frankrijk 41 55 
Denemarken 53 68 Europese Unie 39 60 
Groot Brittannië 48 63 België 36 57 
Portugal 47 64 Ierland 35 61 
Oostenrijk 46 67 Luxemburg 35 66 
Finland 46 53 Griekenland 32 59 
Nederland 44 66 Italië 28 56 
Duitsland 42 65 Spanje 25 51 

Bron berekend op basis van gegevens uit Regio's, Statistisch Jaarboek 1996, eurostat 1997 

Het percentage mensen met een baan verschilt per land zeer sterk. In Zweden en Dene-
marken is de feitelijke participatie het hoogste en de kloof tussen mannen en vrouwen het 
kleinste. In een aantal zuidelijke landen zijn naar verhouding weinig banen en nemen 
vrouwen maar in geringe mate deel aan het arbeidsproces. 
Ten aanzien van de netto arbeidsparticipatie vertoeft Nederland in de subtop van Europa. 
Samen met Groot Brittannië, Portugal en Duitsland bekleedt Nederland een gedeelde 
vierde plaats. 

Netto arbeidsparticipatie in de EU, 1995 

naar full-time en part-time banen 
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borokond o.b.v. Regio. 1996, Eo,o.iot 

De bruto arbeidsparticipatie wordt berekend als het aantal personen met een beroep (al of niet werkend) in 
procenten van de bevolking van 15-64 jaar. De netto arbeidsparticipatie betreft alleen het aantal mensen met een haan. 
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Deze hoge klassering is vooral te danken aan de groei van de deeltijdbanen. In geen 
enkel ander land heeft deeltijdarbeid zo'n hoge vlucht genomen. Zowel in Nederland als in 
Gelderland bestaat 37% van de werkgelegenheid uit deeltijd banen. Daarmee is dit 
aandeel ruim tweemaal zo hoog als in de EU. Overigens is het begrip 'deeltijdarbeid' in de 
overzichten van Eurostat zeer ruim gedefinieerd en ligt de grens tussen parttime en 
fulltime bij een arbeidsduur van ongeveer 35 uur per week. De helft van de Nederlandse 
parttime werkgelegenheid bestaat uit volwaardige banen van 20 tot 35 uur per week. Het 
aandeel kleine baantjes' van minder dan 12 uur per week bedraagt ruim 11%. 

De Gelderse arbeidsparticipatie is gelijk aan de Nederlandse. De verschillen tussen de 
Gelderse regio's zijn in vergelijking met de variatie binnen Europa gering. Voor zover er 
verschillen bestaan zijn deze voornamelijk het gevolg van de leeftijdsopbouw van de 
regionale bevolking. 

Tabel 13. Netto arbeidsparticipatie, mannen + vrouwen (voor werk van 12 uur of meer per 
week) 	

. 

Ned 
	

GId 	Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 

periodegemiddelde 1990/1995 	57 
	

57 	56 	59 	55 	58 

Bron EBB 1990 t/m 1995. CBS 

De participatie van mannen is al een groot aantal jaren vrijwel stabiel. Recentelijk is een 
lichte stijging opgetreden als gevolg van de verminderde uittreding via de VUT en de 
WAO. Bij de vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie sinds de jaren tachtig in een stroom-
versnelling geraakt (van 37% in 1982 naar 48% in 1997). Deze ontwikkeling was vooral 
mogelijk door de opkomst van deeltijdarbeid. 
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De ontwikkeling van de beroepsbevolking 

In de afgelopen 25 jaar heeft de Nederlandse beroepsbevolking zich ontwikkeld conform 
de gemiddelde Europese trend. De Gelderse groei lag een fractie boven de Nederlandse. 
De regionale verschillen in Gelderland lopen parallel aan de bevolkingsontwikkeling, 
d.w.z. op de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen een iets hogere groei, in de Achterhoek een 
bescheiden toename en in Zuidwest-Gelderland een sterke aanwas. 

Beroepsbevolking 1975-1998 (voor banen van 12 uur of meer) 
indexcijfers, 1975=100 
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en DBA / SOZA-gegevens 
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Opleidingsniveau van de beroepsbevolking 

De eerste naoorlogse schoolgeneraties hebben de arbeidsmarkt al weer goeddeels 
verlaten. Naar huidige maatstaven gemeten had deze groep een relatief laag opleidingsni-
veau. Schoolverlaters die nu tot de arbeidsmarkt toetreden hebben daarentegen langdu-
rig onderwijs genoten. Door dit proces is het scholingsniveau van de beroepsbevolking in 
de loop der tijd krachtig gestegen. In 25 jaar heeft zich een ware aardverschuiving voltrok-
ken. In 1971 was ruim 40% van alle beroepsbeoefenaren ongeschoold`. Op dit moment 
heeft nog maar 8% alleen basisonderwijs genoten. Het zwaarte punt is verschoven van 
ongeschoold naar middelbaar. Het aandeel (semi-)hoger is verdrievoudigd. Intussen heeft 
een kwart van de beroepsbevolking een HBO- of universitaire opleiding voltooid. De 
opleidingsstructuur en de ontwikkeling sinds 1971 is in Gelderland identiek aan Neder-
landse. 

Gelderse beroepsbevolking naar opleiding 
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Bron VoIkoteIfln571 f E13B96, CBS 

Beroepsonderwijs is het meest voorkomende scholingstype. Meer dan 70% heeft de één 
of andere vorm van beroepsonderwijs doorlopen. Voor nog maar 12% is het algemeen 
vormende onderwijs eindniveau. In de Achterhoek ligt het accent nog zwaarder op het 
lager- en middelbaar beroepsonderwijs. Het aandeel HBO en universitair geschoolden ligt 
ver onder het landelijk gemiddelde. Ten dele is de positie van Zuidwest-Gelderland 
vergelijkbaar met de Achterhoek: meer LBO en minder hoger opgeleiden. Het aandeel 
ongeschoolden in deze regio is naar verhouding nog tamelijk hoog. 
In Arnhem/Nijmegen behoort een derde deel van de beroepsbevolking tot de categorie 
hoger opgeleiden. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van hoogwaardige 
werkgelegenheid en uit de aanwezigheid van veel hoger onderwijs instellingen. Op de 
Veluwe is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ongeveer een afspiegeling van 
het Nederlandse beeld. 

10 
Ongeschoold: BO; Lager: MAVO/LBO; Middelbaar: HAVO/VWO/MBO: Semi-hoger: HBO: Hoger: WO 
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Tabel 	Beroepsbevolking naar opleidingsniveau 
behaalde diploma), totaal per regio = 100%, 1996 

(ingedeeld op basis van het hoogst 

Vel Ach NN ZWG Gid Ned 

BO 	 8 7 8 12 8 8 

MAVO 	 7 5 6 9 7 7 
HAVO/VWO 	5 4 5 3 5 5 

Totaal algemeen 	12 9 11 12 12 12 
vormend 

LBO 	 17 19 13 20 16 15 
MBO 	 40 48 36 38 40 39 
HBO 	 16 14 21 13 17 17 

Totaal beroeps 	73 
onderwijs 

81 70 71 73 71 

WO 	 7 4 11 4 7 8 

Totaal 	 100 100 100 100 100 100 

Bron: Volkstelling 1971 / EBB, CBS 

. 
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3.7 Werkgelegenheid 

Werkgelegenheidsstructuur 

Uit de economische geschiedenis blijkt dat de ontwikkeling van landen en regio's gepaard 
gaat met structuurveranderingen. De ontwikkelingsgang verloopt doorgaans van een 
agrarische samenleving naar een geïndustrialiseerde maatschappij en mondt tenslotte uit 
in een diensteneconomie. Kenmerkend voor dit proces in de twintigste eeuw is de voort-
schrijdende afbouw van de agrarische sector, de opkomst van de diensten en in de 
laatste 40 jaar de dreigende teloorgang van de industrie. De industrie heeft tot aan de 
jaren zestig haar werkgelegenheidsaandeel ongeveer kunnen handhaven. Daarna is de 
betekenis snel afgenomen en brak voor de dienstensector een expansieve periode aan 
die tot op de dag van vandaag voortduurt. Bijna eenderde van de beroepsbevolking was 
rond 1900 werkzaam in de landbouw. Op dit moment is dat minder dan 5%. 

Werkgelegenheidsstructuur Nederland 
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Bron: berekend o.b.v. Volkstellingen / NR-CBS / CPB-gegevens 

Vooral in het noordwestelijk deel van de Europese Unie is de ontwikkeling naar een post-
industriële-economie ver voortgeschreden. Het meest duidelijk is dat zichtbaar in Neder-
land. Ongeveer driekwart van de banen bevindt zich in de dienstensector terwijl de land-
bouw als werkgelegenheidsgenerator nog maar een beperkte rol speelt. Het andere 
uiterste vormen Griekenland en Portugal. Daar lijkt de huidige economische structuur op 
de Nederlandse van tientallen jaren geleden. Over het algemeen zijn in de zuidelijke 
landen de industrie en de landbouw veel prominentere activiteiten dan in de noordelijke 
landen. Opvallend is de situatie in Duitsland. Hoewel ook hier de algemene trend naar een 
meer dienstengeoriënteerde economie zich heeft voorgedaan, heeft Duitsland haar 
positie als belangrijk industrieland weten te behouden. In geen enkel ander land van de 
EU is het aandeel industriële werkgelegenheid zo hoog. De dienstensector daarentegen is 
voor een noord-Europees land relatief klein. 

Gelderland bevindt zich in dezelfde economische ontwikkelingsfase als Nederland, d.w.z. 
het zwaartepunt ligt op de dienstensector, de omvang van de landbouw ligt op het Euro- 
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pese gemiddelde en de industrie is relatief klein. De regio Arnhem/Nijmegen wordt geken-
merkt door een nog zwaarder accent op de dienstensector. De Achterhoek en Zuidwest-
Gelderland zijn meer op traditionele activiteiten georiënteerd. Beide gebieden hebben 
nadrukkelijk een agrarisch karakter. Daarnaast zijn deze regio's voor Nederlandse begrip-
pen sterk geïndustrialiseerd. 

Werkgelegenheidsstructuur, totaal 100% 

diensten 	 nijverheid 	landbouw 

Portugal 

Griekenland 

Italië 

Spanje 	 . 	1 

Italië 	 - 	] 
Ooetenrllk  

Dulteland 	 1 	1 

Europeee Unie 	 • 	1 

Finland 	 ---- 	 _ 
Frankrijk 	 • 	1 

S De nemarken 	 — 	• 	t 

België 	 1 	1 

Gr. Brittannië  

Luxemburg 	 • 	1 

Zweden 	 1 	1 

Nederland 	 - 	• 	1 

Achterhoek  

Zuldweet-Gid  

Gelderland 

	

Veluwe 	 — 	. 1 

	

Arnh/Nllm 	 1 	J 

0 20 40 60 80 0 20 40 0 20 	°In 

Bron: Regio's 1996, Eurostat en BEO 

Werkgelegenheidsontwikkeling 

Na de oliecrises van 1973 brak voor het Nederlandse bedrijfsleven een periode aan van 
bedrijfssluitingen en faillissementen. Gedurende een groot aantal jaren stagneerde de 
totale banengroei. Als gevolg van de zwakke Nederlandse concurrentiepositie voltrok de 

• afbraak van werkgelegenheid in het begin van de jaren tachtig zich nog sneller dan in de 
rest van Europa. Vanaf 1984 treedt geleidelijk een herstel op van de internationale con-
junctuur. Het intussen goed gesaneerde Nederlandse bedrijfsleven profiteerde hiervan 
meer dan gemiddeld, mede onder invloed van het zogenaamde Poldermodel' (d.w.z. 
consensus bij de sociale partners over probleemanalyse en beleid alsmede het gezamen-
lijk formuleren van doelstellingen en het maken van bindende afspraken over sociale 
zekerheid, scholing, kostenontwikkeling, arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid, flexibilisering 
van de arbeid e.d.). Nederland kende sindsdien een sterke banengroei terwijl de werkge-
legenheidsontwikkeling in de Europese Unie tot op de dag van vandaag niet echt uit het 
dal is geklommen. De positieve ontwikkelingen in ons land zijn in belangrijke mate te 
danken geweest aan het opgekomen fenomeen deeltijdarbeid. 

Na een periode waarin de groei gelijk opliep met Nederland, heeft de Gelderse werkgele- 
genheid heeft zich in de jaren negentig beter ontwikkeld. Vooral de Veluwe heeft hieraan 
bijgedragen. Al een kwart eeuw lang wordt trendmatig een hogere groei gerealiseerd. Nog 
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expansiever was de banencreatie in Zuidwest-Gelderland. De groei na 1980 bedroeg het 
dubbele van de Nederlandse. De toename in de Achterhoek is voor Gelderse begrippen 
weliswaar traag, afgezet tegen de EU is ook in deze regio sprake van een zeer gunstige 
ontwikkeling. in Arnhem/Nijmegen ten slotte tekent zich de laatste jaren een geringe doch 
gestage positieverbetering af. Sinds 1989 vertoont de economie -met korte 
onderbrekingen- verschijnselen van een hoogconjunctuur. Vanaf die tijd neemt de werk-
gelegenheid in Arnhem/Nijmegen iets sneller toe dan in Nederland. Per jaar gaat het om 
kleine verschillen. Gesommeerd over meerdere jaren levert dit uiteindelijk toch een 
substantiële werkgelegenheidsverbetering op. 

Werkgelegenheidsontwikkeling 
indexcijfers 1973 - 1999 (1973=100) 
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Sommige bedrijfstakken hebben al jaren te kampen met marktverlies, sanering en afbouw 
dan wel kennen een gestage daling van de werkgelegenheid als gevolg van productivi-
teitsstijgingen. Andere activiteiten zijn opgekomen en beleefden een periode van grote 
bloei. In de afgelopen 25 jaar heeft zich daardoor een belangrijke structuurwijziging vol-
trokken in de samenstelling van de werkgelegenheid. Sinds 1973 zijn in Gelderland 
vijftienduizend arbeidsplaatsen in de landbouw verloren gegaan, achtduizend in de bouw 
en dertigduizend in de industrie. De grootste aderlating bij de industrie vond plaats in de 
textiel-, kleding en lederindustrie (-13.000 arbeidsplaatsen) en in de hout- en meubelin-
dustrie (-9.500 arbeidsplaatsen). De metaalsector beleefde gekoppeld aan de algemene 
conjunctuurgolven zowel tijden van groei als van malaise. Op langere termijn bezien is de 
werkgelegenheid in de Gelderse metaal tamelijk stabiel. In de dienstensector heeft zich 
een ongekende expansie voor gedaan. In Gelderland nam de werkgelegenheid tussen 
1973 en 1996 toe met 240.000 arbeidsplaatsen, waarvan: 

Horeca en zakelijke dienstverlening 	 +91.000 
Handel 	 +45.000 

• 	Medische sector 	 +40.000 
Sociaal-culturele en maatschappelijke dienstverlening 	+20.000 
Overheid 	 +23.000 
Transport- en communicatie bedrijven. 	 +15.000 

De Gelderse landbouw bestaat voor een belangrijk deel uit melkveehouderij en intensieve 
veeteelt. Dit heeft tot gevolg gehad dat het verlies aan agrarische werkgelegenheid sneller 
is gegaan dan in Nederland. Vooral in de Achterhoek is de daling groot geweest. In 
Zuidwest-Gelderland is als gevolg van de gunstige productiestructuur (glas- en tuinbouw) 
de werkgelegenheid nog toegenomen hetgeen voor Nederlandse verhoudingen zeer 
uitzonderlijk is. 

Het aantal banen in de industrie neemt trendmatig af, maar kent de laatste jaren ook korte 
periodes van werkgelegenheidsgroei. Met uitzondering van de regio Arnhem/Nijmegen 
zijn de ontwikkelingen in alle Gelderse regio's aanzienlijk minder negatief verlopen dan in 
Nederland. Vooral in de metaalsector en de voedingsmiddelenindustrie bleven de verlie-
zen beperkt. In de regio Arnhem/Nijmegen was in de periode 1973-1983 het verlies aan 
industriële werkgelegenheid zeer groot. Traditionele sectoren waren vooral gevestigd in 
de steden Arnhem en Nijmegen. Als gevolg van de concurrentieslag met de lagelonenlan- 

. den werden in vrijwel alle industriële sectoren de meest arbeidsintensieve onderdelen 
afgebouwd. Nadien werd in de industrie in Arnhem/Nijmegen veel geïnvesteerd. De 
huidige bedrijven kunnen worden gekarakteriseerd als relatief kapitaalintensief en naar 
verhouding sterk georiënteerd op hightech. 

Naast de gebruikelijke fluctuaties als gevolg van conjuncturele schommelingen, loopt in 
de Nederlandse bouwnijverheid het werkgelegenheidsniveau al decennia lang terug. Ook 
voor deze bedrijfstak geldt dat Arnhem/Nijmegen sterk achterop is geraakt terwijl in de 
andere regio's de ontwikkelingen juist veel beter verliepen dan in Nederland. In Zuidwest-
Gelderland is onder invloed van een grote regionale dynamiek de werkgelegenheid zelfs 
met bijna een vijfde toegenomen terwijl de Nederlandse sector met ongeveer een kwart is 
ingekrompen. 

De werkgelegenheidsverliezen in de landbouw, de industrie en de bouwnijverheid zijn 
ruimschoots gecompenseerd door de groei van de dienstensector. Verhoudingsgewijs 
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verliepen de ontwikkelingen in Gelderland zeer gunstig. De groei in de Achterhoek is gelijk 
aan de Nederlandse. In de andere regio's lag de groei (ver) boven het landelijk gemiddel-
de. Met name in de handel, de transportsector en in de medische dienstverlening was de 
Gelderse banengroei hoog. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de Gelderse werkgelegenheidsontwikkeling 
sinds 1973 op vrijwel alle fronten boven gemiddeld is verlopen. Alleen in de landbouw was 
de afkalving groter. In de bouw en de industrie bleef het verlies aan banen beperkt terwijl 
de groei in de dienstensector belangrijk hoger was. 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar bedrijfstak 
periodegroei in procenten 19731996 
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3.8 Werkloosheidsontwikkeling 

In de jaren rond 1970 heerste op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt bijna volko-
men evenwicht. De werkloosheid kwam niet boven de 2 á 3%. Sindsdien is de werkloos-
heid sterk gestegen. De belangrijkste oorzaak is dat de beroepsbevolking sneller toenam 
dan de werkgelegenheid. Er ontstond een structureel tekort aan banen. 
De groei van het arbeidsaanbod is nauw verbonden met de bevolkingsgroei, en neemt in 
de tijd gezien gelijkmatig toe. Grote uitschieters naar boven of beneden treden maar 
zelden op. Anders ligt dit bij de werkgelegenheid, waar de korte termijn ontwikkeling veel 
meer beheerst wordt door incidenten. Alleen al op grond van de conjunctuur stijgt of daalt 
de vraag naar arbeid en kan zich op ieder moment een omslag voordoen. Perioden van 
krachtige groei worden afgewisseld met jaren van economische teruggang. Terwijl dus het 
arbeidsaanbod trendmatig toeneemt, vertoont de vraag naar arbeid een grillig patroon 
hetgeen resulteert in een sterk fluctuerende werkloosheid. 

Het arbeidsaanbod in Nederland volgt ongeveer het Europese groeitempo. De werkgele-
genheid heeft zich echter fundamenteel beter ontwikkeld. Tot aan het midden van de 
jaren tachtig zit er (inter)nationaal weinig beweging in de vraag naar arbeid. Afgezien van 
de korte termijn bewegingen is er geen structurele groei waar te nemen. Het arbeidsaan-
bod daarentegen stijgt gestaag. Naarmate deze situatie zich langer handhaaft, stapelt het 
jaarlijkse tekort aan banen zich hoger en hoger op. Begin jaren tachtig wordt de Europese 
economie ook nog op grote schaal geconfronteerd met faillissementen en bedrijfssluiting-
en. Bijna overal daalt de werkgelegenheid. Als gevolg daarvan stijgt de werkloosheid 
explosief tot een naoorlogs record. Vanaf 1984 treedt een kentering op en trekt de inter-
nationale conjunctuur weer aan. Nederland kende vanaf die tijd een sterke banengroei 
terwijl in de Europese Unie als geheel de werkgelegenheid maar weinig toenam. Het 
gevolg van deze divergerende ontwikkeling is dat in Nederland de werkloosheid -met 
korte onderbrekingen- al een jaar of tien afneemt terwijl in de Europese Unie het gat 
tussen vraag en aanbod onverminderd groot blijft. In Nederland is de groeiende beroeps-
bevolking gepaard gegaan met een hogere netto arbeidsparticipatie van de bevolking en 
is de structurele werkloosheid belangrijk teruggedrongen. In de EU heeft de stijging zich 
voornamelijk gemanifesteerd in een toenemende werkloosheid. 
De werkloosheid in de EU beweegt zich al bijna 15 jaar tussen de 8 en 11%. Nederland 
komt van een dieptepunt in 1983 toen de werkloosheid 12% bedroeg. Intussen is dit 
percentage bijna gehalveerd en behoort Nederland tot de landen met de laagste werk-
loosheid. De Gelderse historie lijkt op een verbeterde versie van het Nederlandse scena-
rio, d.w.z.: 

- De groei van de beroepsbevolking ontwikkelde zich conform de gemiddelde 
Europese trend. 

- De baneng roei was een factor 4 hoger dan gemiddeld in de EU. 
- Ten opzichte van 1983 is het werkloosheidspercentage ruimschoots gehal- 

veerd, terwijl de arbeidsmarktsituatie in de EU niet of nauwelijks verbeterde. 
- Sinds een jaar of tien kent Gelderland een nog iets snellere economische groei 

dan Nederland. Door de hogere Gelderse bedrijvigheid is langzamerhand het 
werkloosheidsniveau substantieel onder het landelijk gemiddelde gezakt. 

Op de arbeidsmarkt bestaat binnen Gelderland een tweedeling tussen het landelijke 
gebied met een relatief lage werkloosheid, en het stedelijke gebied met juist een hoge 
werkloosheid. 



Door een bestendig hoge werkgelegenheidsgroei is de werkloosheid op de Veluwe laag. 
Bij het aanhouden van de huidige conjunctuur nadert voor deze regio zelfs het moment 
waarop sprake zal zijn van een overspannen arbeidsmarkt in bepaalde segmenten. 

Ook de Achterhoek kent een lage werkloosheid. Deze situatie is op het einde van de jaren 
tachtig ontstaan toen de groei van de beroepsbevolking sterk is afgezwakt (lagere ge-
boortecijfers, negatief migratiesaldo). De arbeidsmarkteffecten van de achterblijvende 
werkgelegenheidsgroei worden in deze regio gecompenseerd door een lage aanwas van 
de beroepsbevolking. Vraag en aanbod houden elkaar kwantitatief gezien redelijk in 
evenwicht. Afgezet tegen de rest van Gelderland lijkt de dynamiek in de bedrijvigheid in 
de Achterhoek laag, in vergelijking met de EU is echter het tegendeel waar. 

Gestandaardiseerde werkloosheid 1971-1997 
in procenten van de beroepsbevolking 
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Zuidwest-Gelderland wordt gekenmerkt door een hoge groei van zowel beroepsbevolking 
als werkgelegenheid. Het gebied heeft zich na 1985 ontwikkeld tot een van de snelst 
groeiende regio's van Nederland. De aanhoudende economische groei en de daaruit 
voortvloeiende stijging van de werkgelegenheid hebben er voor gezorgd dat de werkloos-
heid laag is. Daarnaast wordt vanuit de regio veel gependeld naar de omliggende grote 
werkgelegenheidsconcentraties (Arnhem/Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam e.o.). 

Zoals in vrijwel alle (middel)grote steden in Nederland, ontstond in Arnhem en Nijmegen in 
het begin van de jaren tachtig een explosieve stijging van de werkloosheid. In de daarop-
volgende jaren was de werkgelegenheidsgroei meestal maar net groot genoeg om de 
nieuwe aanwas van de beroepsbevolking op te vangen. Omdat er te weinig banen bij 
kwamen nam het grote contingent werklozen slechts langzaam af. Toch begint er nu, 
ongeveer dertien jaar na het eerste aarzelende economische herstel, enige tekening in te 
komen. De stijging van de beroepsbevolking in Arnhem/Nijmegen ligt als gevolg van de 
tragere bevolkingsgroei structureel een fractie onder het landelijk gemiddelde. De effecten 
van deze voor de arbeidsmarkt belangrijke tendens, worden sinds 1989 nog versterkt 

• door een iets hogere werkgelegenheidsgroei. Langzaam maar zeker vermindert daardoor 
de discrepantie tussen vraag en aanbod. De jaarlijks terugkerende kleine inhaalslag leidt 
op termijn tot een wezenlijk positieverbetering. Zo was in 1990 het werkloosheidspercenta-
ge in Arnhem/Nijmegen nog ongeveer 50% hoger als in Nederland. Dit verschil is intussen 
teruggebracht tot 25%. 

Gestandaardiseerde werkloosheid 
(in % van de beroepsbevolking, 1996) 
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4 De stedelijke economiën in Gelderland 

Inleiding 

Jaarlijks wordt in de Provinciale Economische Verkenning gerapporteerd over de actuele 
economische ontwikkeling van de provincie Gelderland en de regio's Veluwe, Achterhoek, 
Arnhem/Nijmegen en Zuidwest-Gelderland. Naast de regionale optiek staat de stedelijke 
economische ontwikkeling en de specifieke stadsproblematiek, steeds meer in de belang-
stelling. Veel maatschappelijke verschijnselen komen in de steden in verhevigde mate tot 
uiting. Anderzijds bestaan over de groeipotentie van steden hooggespannen verwachting-
en. Reden genoeg om dit jaar een extra hoofdstuk te wijden aan de positie en ontwikke-
ling van de stedelijke economiën in Gelderland. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 
vier grootste Gelderse steden te weten: Apeldoorn, Ede (op de Veluwe) en Arnhem, 
Nijmegen (in de gelijknamige regio). Om het beeld te completeren zijn hieraan de groot-
ste steden toegevoegd van de Achterhoek en van Zuidwest-Gelderland, respectievelijk 

oe 	Doetinchem en Tiel. 

De gebruikte gegevens zijn alleen beschikbaar op gemeentelijk niveau. Dat wil zeggen 
dat de gepresenteerde ontwikkeling de som is van de stedelijke hoofdkern en -voor zover 
aanwezig- het ommeland met de daarin gelegen dorpskernen. De mate waarin deze 
combinatie het typisch stedelijke' beeld verstoord is per gemeente anders. In Arnhem en 
Nijmegen bijvoorbeeld treedt helemaal geen verstoring op, Ede en Apeldoorn beschikken 
daarentegen over een groot buitengebied. Om een beeld te krijgen van de verhouding 
tussen de stadskern en het buitengebied en over de onderlinge verhoudingen tussen de 
gemeenten staan hieronder de inwonertallen, uitgesplitst naar stadskern en buitengebied. 
Daarnaast zijn gegevens over de werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloos-
heid opgenomen. 

Tabel 14. Enige kengetallen per gemeente, 1996 

x 1.000 personen 	 Arnhem 	Nijmegen 	Apeldoorn Ede Doetinchem Tiel 

Inwoners: 
sta d s kern r 	 134,1 	146,7 	131,5 72,5 35,8 33,1 S -buitengebied 1  dorpen 	 0,9 	0,7 	 19,4 27,4 8,2 1,9 

Totaal 	 135,0 	147,6 	150,9 99.9 44,0 34.9 

Beroepsbevolking (voor ba- 	59,1 	61,5 	 62,8 40,7 18,9 15,6 
nen van 12 uur per week of 
meer) 

Werkgelegenheid (alle ba- 	91,2 	81,6 	 78,9 43,7 25,7 15,9 
nen, ongeacht voor hoe- 
veel uur per week) 

Geregistreerde werkloosheid 	6,3 	8,7 	 3,5 2,2 1,0 1,1 

Werkloosheidspercentage 	106% 	14,1% 	 5,6% 54% 5,1% 7,1% 

bevolkingscijfer kern Ede inclusief de aangrenzende kern Bennekom 

Bron inwoners: Bouwen en Wonen, REW, Provincie Gelderland 
Bron overige informatie Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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4.1 Werkgelegenheidsfunctie van de steden 

Een groot, en toenemend deel van de Gelderse bevolking is woonachtig in de stad. De 
bevolkingsconcentratie in de hier beschouwde zes stedelijke gemeenten is intussen zo 
hoog opgelopen dat ongeveer eenderde deel van de Gelderse beroepsbevolking daar 
vandaan komt. Deze steden spelen een vooraanstaande rol in de provinciale economie. 
De werkgelegenheidsfunctie is dan ook nog belangrijker dan de woonfunctie. 43% van 
alle Gelderse banen bevinden zich binnen de grenzen van deze zes gemeenten en bijna 
de helft van de Gelderse dienstensector is gevestigd in dit relatief kleine gebied. Voor 
sommige vormen van dienstverlening, zoals het bank- en verzekeringswezen, ligt het 
aandeel ruim boven de 50%. 

Met uitzondering van Tiel, geldt voor alle steden dat de locale werkgelegenheid groter is 
dan de plaatselijke beroepsbevolking. Per saldo vindt een stroom van pendelaars werk in 
deze steden. De betreffende gemeenten hebben voor de rest van Gelderland dus een 
belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Vooral in Arnhem is dit het geval. Hier overtreft de 
vraag naar arbeid het locale arbeidsaanbod met meer dan een derde". 

Tabel 15. Aandeel van de zes stedelijke gemeenten 
100%), werkgelegenheid en beroepsbevolking, 1996 

in Gelderland (totaal Gelderland = 

Arnhem Nijmegen Apeldoorn Ede Doetinchem Tiel Totaal 6 
steden 

Werkgelegenheids- 
aandeel: 

Landbouw 1 0 3 7 1 1 13 

Industrie 6 10 8 5 6 2 37 

Bouwnijverheid 6 6 9 5 3 2 31 

- handel, horeca 9 8 9 5 3 2 36 
-transport 15 10 8 4 2 2 41 
- bank, verzekering 21 9 14 8 2 2 56 
- overige zakelijke 16 15 12 6 3 2 54 

diensten, overheid 

Totaal diensten 	 14 	12 	11 	6 	3 	2 	48 

Totaal 	 12 	10 	10 	6 	3 	2 	43 

Aandeel beroeps- 	 7 	8 	8 	5 	2 	2 	32 
bevolking 

Bron: berekend op basis van de PWE'96 

11 
Raming voor 1990, 'Tussen Arnhem & Nijmegen, een analyse van de Over-Betuwse woon-werkba-

lans', Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland, 1993 



4.2 	Enige karakteristieken van de stedelijke werkgelegenheid 

De stedelijke werkgelegenheidsstructuur wordt veelal gekenmerkt door een groot aandeel 
dienstverlening en weinig of geen landbouwactiviteiten. Ede en Doetinchem voldoen niet 
aan dit patroon. De gemeente Ede bezit een omvangrijke landbouwsector als gevolg van 
het grote agrarische buitengebied. Doetinchem heeft een uitzonderlijk hoog aandeel 
industriële werkgelegenheid. Van oudsher is hier een sterke concentratie van metaalpro-
ductenindustrie, voedingsmiddelenindustrie en grafische industrie. Het aandeel van de 
dienstensector ligt in Doetinchem onder het provinciale gemiddelde hetgeen voor stadse 
begrippen laag is. Daartegenover staat de ver voortgeschreden dienstenorientatie van 
Arnhem. Hier heeft nog maar 13% van de werkgelegenheid betrekking op andersoortige 
activiteiten. De stad kent nogal wat hoofdkantoren van (inter)nationale ondernemingen en 
herbergt als provinciezetel veel overheidsinstellingen en daarvan afgeleide activiteiten. 
Naar verhouding zijn vooral het openbaar bestuur, defensie, onderwijs en het bank- en 
verzekeringswezen sterk vertegenwoordigd. Ook Nijmegen kent een uitgebreide diensten-
sector. Hierin speelt het diverse onderwijsaanbod een belangrijke rol. In vergelijking met 

• Arnhem is de Nijmeegse industrie omvangrijk en voor de werkgelegenheid van grote 
betekenis. Hoewel de gemeente Apeldoorn net als Ede een groot grondoppervlakte heeft, 
sluit hier de omvang van de landbouw wel aan bij de modale stedelijke structuur. Dit heeft 
te maken met de omstandigheid dat een groot deel van het oppervlakte uit natuurgebied 
bestaat. Naast Arnhem en Ede, is Apeldoorn de derde Gelderse stad met een hoge 
concentratie bank- en verzekeringswezen. Het meest in het oog springende structuurken-
merk van Tiel is de omvangrijke sector handel en horeca. Dit is vrijwel geheel te danken 
aan een hoge concentratie groothandelsbedrijven. 

Tabel 	16. Werkgelegenheidsstructuur 
100%) 

van zes stedelijke gemeenten, 1996 (totaal 	= 

Arnhem Nijmegen Apeldoorn Ede Doetinchem Tiel Gelderland 

Landbouw 	 1 0 2 7 2 2 6 

Industrie 	 9 16 14 14 28 18 17 

Bouwnijverheid 	 3 4 6 6 6 7 7 

- handel, horeca 	 17 18 19 21 21 27 22 
- transport 	 6 5 4 4 4 5 5 

bank, verzekering 	19 9 15 15 7 9 10 
-overige zakelijke 	45 48 41 34 33 33 33 

diensten, overheid 

Totaal diensten 	 87 80 79 74 65 74 70 

Totaal 	 100 100 100 100 100 100 100 

Bron; berekend op basis de PWE'96 
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4.3 De economische ontwikkeling 1992-1996 

Inleiding 

De economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in termen van omzet, export, investe-
ringen en winst wordt jaarlijks in kaart gebracht via de Enquête Regionale Bedrijfsontwik-
keling (ERBO) van de Kamers van Koophandel. De ERBO is een enquête op steekproef-
basis waardoor de uitkomsten op gemeentelijk niveau grote onnauwkeurigheids- en 
onzekerheidsmarge kennen. Daarom is er voor gekozen om de enquête uitkomsten van 
de afgelopen vijf jaar te combineren. Daarbij is aangenomen dat het gemiddelde beeld 
over de periode 1992-1996 een redelijk betrouwbaar beeld geeft over de economische 
positie van de steden en hoe deze te beoordelen is in het licht van de totale Gelderse 
ontwikkeling. 

Tabel 17. De economische ontwikkeling van het stedelijke bedrijfsleven ten opzichte van 
Gelderland 12  in de periode 1992-1996 

Arnhem Nijmegen Apeldoorn 	Ede 	Doetinchem 	Tiet 
Omzetresultaten 

exportgroei 	 - - - 	- 	- - - 	--- 	= 
totale omzetgroei 	 = 	- 	= 	= 	+ 	+ 

Investeringen 

- investeringsgroei 	 +++  
- percentage bedrijven met: 
- investeringen 	 = 	 - 	= 	= 	+ 
- uitbreidingsinvesteringen 	= 	+ 	+ 	= 	= 	= 

Bedrijfsresultaten 

percentage bedrijven met: 
-winst  
- voldoende rendement  

Bron: Berekend op basis van de ERBO, Kamers van Koophandel 

Omzetresultaten 

In de vier grootste Gelderse steden is de exportgroei achter gebleven bij het provinciale 
gemiddelde. Dit hangt samen met de economische structuur. De industrie en de landbouw 
zijn de belangrijkste exporterende sectoren met de hoogste groeicijfers. Over het alge-
meen zijn juist deze activiteiten in de stedelijke gebieden ondervertegenwoordigd. 
In de totale omzetontwikkeling lijken de steden zich nauwelijks te onderscheiden en zijn 
de achterblijvende exportprestaties niet terug te vinden in de totale omzetgroei. In de 
meeste gemeenten is de groei gelijk aan Gelderland of iets beter (Doetinchem en Tiel). 
Alleen in Nijmegen is de omzetontwikkeling wat trager verlopen. 

12 omzetresultaten: iedere + of - betekent 1 procentpunt meer of minder groei per jaar dan Gelderland, 
bij de investeringen en de bedrijfsresultaten is per verschil van 2 procentpunten per jaar een + of - toegekend 
met een maximum van 3 plussen of minnen. Zie voor de exacte gegevens bijlage 9. 



Investeringen 

De investeringsontwikkeling is de meest grillige economische indicator. Vooral op ge-
meentelijk niveau komen door de geringe schaal van jaar op jaar grote sprongen voor die 
zich moeilijk laten duiden. De investeringssom kan gedomineerd worden door 1 of 2 
bedrijven, of door incidentele gebeurtenissen als een bedrijfverplaatsing of uitbreiding. 
Tenslotte heeft de economische structuur grote invloed (b.v. veel of weinig industrie). De 
ontwikkeling in de verschillende steden is de afgelopen vijf jaar dan ook zeer divers 
geweest. Zo zijn bijvoorbeeld de investeringen in Arnhem krachtig toegenomen. In Apel-
doorn is het verloop daarentegen sterk negatief. Ook de investeringsneiging (d.w.z. het 
aandeel bedrijven dat heeft geïnvesteerd) van het bedrijfsleven in Apeldoorn is lager. In 
de overige steden is de investeringsneiging gemiddeld tot iets beter (Tiel). Ten aanzien 
van de uitbreidingsinvesteringen geldt zonder uitzondering dat de animo in de Gelderse 
steden op z'n minst gelijk is aan het provinciale gemiddelde. 

Winst en rendement 

Ten aanzien van de winst en rendementsontwikkeling bewegen de resultaten van het 
stedelijke bedrijfsleven zich rondom het Gelderse gemiddelde. Slechts in twee gevallen is 
sprake van een noemenswaardige afwijking. In Nijmegen beoordeelt een minder groot 
deel van het bedrijfsleven het behaalde rendement als voldoende, in Ede zijn juist veel 
bedrijven tevreden. 

Conclusie 

Samenvattend en enigszins generaliserend kan het volgende worden geconcludeerd. Als 
gevolg van de samenstelling van het bedrijfsleven zijn de exportprestaties van de stedelij-
ke economiën achtergebleven bij de rest van Gelderland. Het gewicht daarvan is echter te 
klein om de totale omzetresultaten te drukken. De economische groei verloopt in grote 
lijnen conform het Gelderse gemiddelde. De ontwikkeling van de investeringssom is op 
gemeentelijk niveau moeilijk te interpreteren. In de afgelopen jaren heeft het investerings-
niveau in de verschillende steden zich zeer uiteenlopend ontwikkeld en is er geen ge-
meenschappelijke trend waarneembaar. De investeringsneiging en de animo voor uitbrei-
dingen in de steden is niet kleiner of groter dan in andere delen van Gelderland. Tenslotte 
wordt ook de winst en rendementspositie door het grootste deel van de stedelijke bedrij-
ven niet fundamenteel anders beoordeeld dan door het totale Gelderse bedrijfsleven. 

Tiel scoort op alle indicatoren gemiddeld of beter dan Gelderland. Ook ten opzichte van 
de andere stedelijke economiën heeft Tiel de meest dynamische ontwikkeling door ge-
maakt. Daarna komen Ede, Arnhem en Doetinchem. In deze drie steden volgt de econo-
mische ontwikkeling op hoofdlijnen het Gelderse spoor. Nijmegen en Apeldoorn ten slotte 
presteren wat onder het Gelderse gemiddelde. 

4.4 De werkgelegenheidsontwikkeling 1992-1996 

In Tiel, Ede en Doetinchem is de totale banengroei de afgelopen periode iets sneller 
gegaan dan in Gelderland. In de drie grootste steden van de provincie bleef de ontwikke-
ling wat achter. Lag in Apeldoorn de groei nog op het provinciale gemiddelde, in Arnhem 
en Nijmegen werd dit niveau net niet gehaald. De totale werkgelegenheidsontwikkeling in 
de verschillende Gelderse steden kent geen grote uitschieters. Ook ten opzichte van de 
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provinciale ontwikkeling zijn de afwijkingen beperkt. Het beeld sluit redelijk goed aan bij de 
hiervoor geschetste economische ontwikkeling van het bedrijfsleven, waar zich ook geen 
grote uitzonderingen hebben voorgedaan. 

Stedelijke ontwikkeling werkgelegenheid 
indexcijfers 1992 - 1996 (1992=100) 
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Bron PWE, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, 
Provincie Gelderland 

Overigens mag op gemeentelijk niveau de ontwikkeling van het locale werkgelegenheids-
bestand niet zonder meer gezien worden als een graadmeter voor het economische 
klimaat van een gemeente of de groeipotentie van het plaatselijke bedrijfsleven. Toevalli-
ge en incidentele gebeurtenissen kunnen een bepalende invloed hebben op de ontwikke-
ling. Op regionaal niveau mag verwacht worden dat positieve en negatieve incidenten 
elkaar uitmiddelen. Het schaalniveau van individuele gemeenten is daarvoor meestal te 



klein. Een bijzondere factor die het trekken van conclusies bemoeilijkt is het aanbod van 
bedrijfsterreinen in aangrenzende gemeenten` en de daarmee samenhangende bedrijfs-
verplaatsingen. Dit kan het ontwikkelingsbeeld in de respectievelijke gemeenten geduren-
de een bepaalde periode systematisch beïnvloeden. 
De interpretatieproblemen zijn op sectorniveau het grootste. Dit betekent dat op basis van 
tabel 18 wel een aantal specifieke ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd, maar dat 
de oorzaken en achtergronden daarvan zonder nader onderzoek niet gegeven kunnen 
worden. 

Tabel 18. Stedelijke werkgelegenheidsontwikkeling per sector ten opzichte van Gelder-
land 14  in de periode 1992-1996 

Arnhem Nijmegen Apeldoorn 	Ede 	Doetinchem 	Tiel 
Landbouw 	 -- 	- 	= 	+ 	--- 	++ 

Industrie 	 - 	+ 	= 	- 	+ 	- - - 

05 	Bouwnijverheid 	 - - -  

- handel, horeca 	 - - 	- - 	- 	- 	- - 	+ 
- transport 	 - - 	- 	+++ 	+ 	--- 	 - - 

- bank, verzekering 	 - - - 	- 	+ 	+++ 	- - - 
- overige zakelijke 	 + 	= 	- 	= 	++ 	+ 
diensten, overheid 

Totaal diensten 	 - 	- 	= 	+ 	= 	+ 

Totaal 	 = 	= 	= 	= 	= 	+ 

Bron berekend op basis de PWE'96 

Zoals reeds opgemerkt is de belangrijkste gemeenschappelijke noemer tussen de ver-
schillende steden dat de totale banengroei zich niet of nauwelijks onderscheidt van het 
provinciale tempo. Per sector is het beeld echter zeer divers en zijn er maar een beperkt 
aantal gemeenschappelijke ontwikkelingen. Het meest duidelijk komt naar voren dat de 
sector 'overige zakelijke diensten en overheid' het best gedijt in een stedelijke omgeving 
en dat de handels- en horeca-activiteiten juist daarbuiten een snellere ontwikkeling 
realiseren. Voorts valt op dat Arnhem en Nijmegen -in economisch opzicht de belangrijk-
ste steden- ten opzichte van Gelderland een groeivertraging laten zien in de dienstensec-
tor terwijl in de overige steden de grenzen aan de groei kennelijk nog niet bereikt zijn. 
Over de gehele linie bezien zijn Tiel en Ede de steden waar zich het vaakst positieve 
sectorontwikkelingen afspelen. In Arnhem en Nijmegen zijn de afwijkingen in de meeste 
gevallen negatief. 

13 Gebleken is dat vertrekkende bedrijven uit Nijmegen vooral naar de aangrenzende gemeenten 
Beuningen, Wijchen, Heumen en Groesbeek zijn verhuisd. Vanuit Arnhem vertrokken de bedrijven vooral naar 
Rheden, Duiven, Renkum en Westervoort. Voor Apeldoorn zijn Epe en Voorst populaire bestemmingen. PWE-
rapportage 1996, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

14 Wanneer de gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid niet meer dan een kwart procent 
afwijkt van de Gelderse groei, is een is-gelijk-teken toegekend. Bij een jaarlijkse afwijking van meer dan een 
kwart en maximaal 1% is een plus of een min opgenomen. Een afwijking tussen 1 en 2% geeft twee plussen of 
minnen en bij een ontwikkelingsverschil van meer dan 2% drie plussen respectievelijk minnen. Zie voor de 
exacte groeipercentages bijlage 8. 
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4.5 De arbeidsmarkt 

De ontwikkeling van de beroepsbevolking 1992-1996 

Het tempo waarin de beroepsbevolking toe- of afneemt is afhankelijk van de bevolkings-
groei in de leeftijd 15 tot 65 jaar, de leeftijdsopbouw binnen deze categorie en de arbeids-
participatie. Zowel de leeftijdsopbouw als de arbeidsparticipatie in de zes steden en 
Gelderland liggen dicht bij elkaar 15 . 

Stedelijke ontwikkeling beroepsbevolking 1992-1996 
banen van 12 uur of meer, indexcijfers, 1992=100 
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Alleen in Nijmegen is de participatiegraad relatief laag als gevolg van de grote aantallen 
studenten. In vergelijking met Arnhem en Nijmegen is de bevolking in Apeldoorn iets meer 
vergrijsd. De afwijkingen blijven echter binnen beperkte grenzen waardoor dit niet leidt tot 
substantiële groeiverschillen van het locale arbeidsaanbod. Anders ligt dit bij de bevol-
kingsgroei. Hier zijn de verschillen dermate groot dat zij resulteren in een gedifferentieerd 
ontwikkelingsbeeld van de beroepsbevolking. 

In de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar kenden Apeldoorn en Nijmegen de afgelopen jaren 
een vrijwel stationaire bevolkingsomvang, waardoor de groei van het arbeidsaanbod on-
der het provinciale gemiddelde lag. Dat de beroepsbevolking toch nog toenam is uitslui-
tend te danken aan de gestegen arbeidsparticipatie van de vrouwen. Tiel beleefde een 
krachtige bevolkingsgroei, hetgeen heeft geleid tot een sterke aanwas van het arbeids-
aanbod. Boven gemiddeld, maar wel een stuk gematigder was de bevolkingsgroei en de 
toename van het arbeidsaanbod in Ede, Arnhem en Doetinchem 16 . 

Werkloosheid 

Ongeveer de helft van alle Gelderse werklozen woont in de zes grootste steden van de 
vier Gelderse regio's. Alleen al Arnhem en Nijmegen zijn samen goed voor een derde 
deel. In Apeldoorn, Ede en Doetinchem liggen de werkloosheidspercentages net iets on- 

Tabel 19. Structuur van de werkloosheid naar kenmerk (totaal = 100%) en het aandeel 
allochtonen in de totale bevolking, 1996 

totaal 6 overig Gei 
aandelen in de Arnhem Nijmegen Apeldoorn Ede Doetinchem Tiei steden derland 
werkloosheid naar: 

geslacht 
mannen 	 56 	55 	56 	51 	51 	56 	55 	53 
vrouwen 	 44 	45 	44 	49 	49 	44 	45 	47 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 	40 	36 	44 	42 	48 	43 	40 	68 
langer dan 1 jaar 	60 	64 	56 	58 	52 	57 	60 	32 

leeftijd 
jonger dan 27 jaar 	28 	24 	26 	27 	30 	28 	26 	28 
27 jaar en ouder 	72 	76 	74 	73 	70 	72 	74 	72 

opleiding 
Basis + onvoltooid 	26 	22 	31 	32 	20 	30 	26 	15 
VBO/MAVO 	35 	29 	34 	31 	42 	43 	33 	40 
MBO /vwo 	22 	18 	23 	22 	26 	19 	21 	29 
HBO/WO 	 17 	31 	12 	15 	12 	8 	21 	16 

etniciteit 
allochtoon 	 23 	15 	18 	23 	15 	22 	19 	12 
autochtoon 	 77 	85 	82 	77 	85 	78 	81 	88 

Bron: berekend op basis van RBA-gegevens 

'' Bevolkingstoename in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar in de periode 1992-1996 (periodemutatie in 
%): Arnhem 2,2%, Nijmegen 0.2%, Apeldoorn 0,1%, Ede 3,2%, Doetinchem 1,9%, TieI6,6%. 



der het provinciale gemiddelde. Over het algemeen kennen juist de steden in Nederland 
een meer dan gemiddelde werkloosheid, zodat de arbeidsmarktsituatie in deze drie 
Gelderse plaatsen positief afsteekt. Toch tekent zich in Ede een minder gunstige tendens 
af. De werkloosheid lag in de jaren tachtig duidelijk onder het Gelderse niveau. Sinds 
1990 is het verschil geleidelijk aan kleiner geworden. Op dit moment is de werkloosheid in 
Ede nog maar een fractie lager dan in Gelderland. Gegeven de ligging in een regio met 
een zo lage werkloosheid als Zuidwest-Gelderland, is de werkloosheid in Tiel al vele jaren 
wat aan de hoge kant. 

Stedelijke ontwikkeling werkloosheid 
geregistreerde werkloosheid in % van de beroepsbevolking 
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Arnhem en Nijmegen nemen binnen Gelderland een bijzondere positie in. Terwijl in de 
vier andere steden de werkloosheidspercentages betrekkelijk dicht in de buurt van het 
Gelderse gemiddelde liggen, is het percentage in Arnhem bijna het dubbele en in Nijme-
gen ongeveer het drievoudige. Ook ten opzichte van Arnhem is de werkloosheid in Nijme-
gen extreem hoog. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door de grote aan-tallen 
ex-studenten. In afwachting van het vinden van een baan blijven deze vooralsnog in 
Nijmegen wonen. Om dezelfde reden is het aandeel allochtonen in Nijmegen zoveel lager 
als in Arnhem. Wanneer de werkloosheid in Nijmegen wordt gecorrigeerd voor de invloed 
van de universiteit, stijgt het aandeel allochtonen van 15% naar 19%. 

In bepaalde opzichten vertoont de werkloosheidsstructuur de typische kenmerken van de 
(grote-)stadsproblematiek. Meer dan een kwart van de werklozen in de steden is niet of 
nauwelijks geschoold. In de rest van Gelderland is het aandeel ongeschoolden bijna de 
helft lager. Gezamenlijk herbergen de steden bijna 60% van alle Gelderse werkloze 
allochtonen. Gemiddeld heeft één op de vijf werklozen een allochtone achtergrond". 
Daarnaast is de langdurige werkloosheid een veel groter en hardnekkiger probleem. 

• 

	

	Zestig procent van de werklozen zit al een jaar of langer zonder baan. In de rest van 
Gelderland is dat 32%. 

4.6 Besteedbaar inkomen per inwoner 

Het inkomen per inwoner is een indicator voor de bestedingsmogelijkheden van de 
bevolking. Afgemeten aan dit kengetal bestaan er grote welvaartsverschillen tussen de 
gemeenten. In Gelderland staat Rozendaal aan de top met een gemiddeld besteedbaar 
inkomen per inwoner van 27.300 gulden. Oldebroek bekleedt de laatste plaats met 16.500 
gulden en komt daarmee op de inkomensladder van 633 Nederlandse gemeenten op 
plaats 616. Rozendaal is de op één na rijkste gemeente van Nederland. 

Tabel 20. Gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking 1994, rangnum-
mer 1994 en de ontwikkeling 1989-1994 

Arnhem Nijmegen Apeldoorn 	Ede 	Doetinchem 	Tiel 	Gelderland 

Inkomen 1994 	 19,0 	18,7 	19,4 	18,7 	18,9 	18,5 	18,8 
X 1.000 gulden 

Rangnummer in de Neder- 	284 	364 	218 	349 	325 	412 	7 
landse gemeenten resp. 
provincies 

Ontwikkelingsindex 	 117,1 	119.5 	119,2 	119,9 	121,2 	124,3 	121,0 
1989 = 100 

Bron: Regionale Inkomensverdeling 1994, CBS 

17 Om te kunnen bepalen hoe hoog het werkloosheidspercentage onder allochtonen en autochtonen is, 
moet ook de beroepsbevolking naar deze gezichtspunten worden onderscheiden. Het beschikbare statistische 
materiaal voorziet hierin echter niet. Osmose, partner in multiculturele ontwikkeling ' te Arnhem, onderzoekt de 
mogelijkheid om in deze lacune te voorzien. 
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De verschillen tussen de steden onderling en Gelderland zijn betrekkelijk gering. Apel-
doorn en Tiel vormen de uitersten met een inkomensverschil van 900 gulden op jaarbasis. 
In Tiel is in de jaren 1989-1994 de hoogste inkomensgroei gerealiseerd waardoor de 
achterstand is verkleind. In de stad Arnhem was de welvaartsgroei in dezelfde periode 
relatief laag. 

. 
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