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Economisch klimaat bedrijven
Saldo van positieve en negatieve antwoorden (uitgedrukt in %), kwartaalcijfers
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Saldo van positieve en negatieve antwoorden (uitgedrukt in %), kwartaalcijfers
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Econometer 2e kwartaal 2017

Trendbeeld Gelderse conjunctuur  
(voortschrijdend 12-maandsgemiddelde)
Gelderse arbeidsmarkt trekt bovengemiddeld aan
De werkgelegenheidsgraad kende de hoogste stijging sinds 2008. Daarmee  
komt de werkgelegenheidsgraad op het hoogste niveau sinds eind 2013, iets  
boven het nationaal gemiddelde. Ook het aantal nieuwe vacatures blijft stijgen.  
In Gelderland zit het aantal nieuwe vacatures in juni 2017 weer op het niveau  
van 2008. Qua bevolkingsgroei blijft Gelderland de Nederlandse trend volgen.

Gebruikte bronnen: zie grafiekjes, trendstilering  

Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland

Gelderse industrie floreert
Het aantal overnachtingen in de R&T sector in Gelderland groeit weer terug naar  
het niveau van dezelfde periode in 2008. Als er gekeken wordt naar de bedrijven  
zien we dat het aantal faillissementen constant blijft dalen en nog maar net boven 
het niveau van 2008 zit.

Het percentage industriële bedrijven met omzetgroei in de afgelopen 3 maanden 
steeg in Gelderland zelfs naar het hoogste niveau sinds het begin van de meting  
in 2008. Dit heeft te maken met het feit dat de industrie opnieuw meer produceerde 
dan een jaar geleden. Daarnaast steeg de omzet in alle branches van de industrie 
voor het derde kwartaal op rij. De opbrengsten gingen, met name door de hogere 
prijzen, met 7,3% vooruit ten opzichte van vorig jaar. Dit leverde een belangrijke 
bijdrage aan de groeiende export. In het tweede kwartaal van 2017 groeide vooral  
de productie  en omzet van industriële bedrijven die machines, elektrische en 
elektrotechnische producten, en transportmiddelen maken (CBS). Deze sectoren 
zijn in Gelderland goed vertegenwoordigd met circa 22% van de werkgelegenheid  
van de industrie en bijna 15% van de industriële werkgelegenheidsgroei in 2016.

Gelderse woningmarkt groeit snel
Naast de industrie blijft ook de productie in de bouw groeien. Dit komt met name 
door de bouw van woningen (CBS). Het aantal verkochte woningen en de gemiddelde  
woningprijs blijft stijgen. Het aantal verkochte woningen in Gelderland is boven-
gemiddeld ten opzichte van het nationaal gemiddelde. De gemiddelde woningprijs 
in Gelderland blijft onder het Nederlands gemiddelde, waarbij het relatieve verschil 
de afgelopen maanden stabiel is gebleven. 

Gelderland

Nederland

Gelderse consumenten en ondernemers bovengemiddeld positief
Een bijkomstigheid van de economische groei is dat ook het consumenten-
vertrouwen blijft groeien. De Gelderse consumenten zijn daarbij net iets positiever 
dan het Nederlands gemiddelde. Ook de ondernemers zijn positief gestemd. Hoewel 
de Gelderse ondernemers iets minder positief zijn over het economisch klimaat dan 
in het vorige kwartaal zijn zij nog steeds bovengemiddeld positief. 
Vooral over de personeelssterkte zijn de Gelderse ondernemers positief, deze wordt 
in Gelderland als hoogste van heel Nederland gewaardeerd. Dit betekent dat in 
Gelderland, relatief gezien, de meeste ondernemers verwachten dat zij hun 
personeelsbestand gaan uitbreiden de komende 3 maanden. 

Conjunctuur enquête Nederland

Begin 2e kwartaal 2017 (CBS/KvK e.a.)

Hoe donkerder de kleur, hoe optimistischer het bedrijfsleven.

Meer informatie: Jacco Geurts, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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Economische groei
% groei van het BBP ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder

Bron: CBS/BEO
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Werkloosheid in % van de beroepsbevolking kwartaalcijfers
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Gebruikte bronnen: zie grafiekjes, trendstilering  

Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland

1 Het grote verschil met Nederland in het aantal 

overnachtingen kan verklaard worden door het 

(internationale) toerisme in Noord Holland,  

met name Amsterdam.

Gebruikte bronnen: zie grafiekjes, trendstilering  

Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland
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De economische groei wordt breed gedragen

De economische groei in Nederland bedroeg in het 2e kwartaal van 2017 3,3%,  
een dergelijk groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder voorgekomen. De groei  
is breed gedragen; meer uitvoer, meer consumptie en meer investeringen (CBS).  
Een  belangrijke reden voor de hoge groei is de relatief lage groei van de invoer ten 
opzichte van de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor stevig bij aan  
de groei. Het is daarnaast alweer het 13e kwartaal op rij waarin het BBP groeit, er is 
dan ook sprake van een hoogconjunctuur. Dit is ook terug te zien in de werkloosheid 
die blijft dalen en nu op het laagste niveau sinds 2011 zit. 

Uit de Gelderse conjunctuurindicatoren blijkt dat de provinciale economie  
een soortgelijke trend meemaakt. Volgens de voorlopige Gelderse ramingen is  
de economische groei in het tweede kwartaal van het 2017 zelfs hoger dan in  
het tweede kwartaal van 2008, het laatste sterke kwartaal voor de crisis. Ook  
de overige indicatoren zitten bijna op hetzelfde niveau als in begin 2008 en in  
enkele gevallen er zelfs al boven.

Bij deze getallen en percentages wordt er gebruik 

gemaakt van een voortschrijdend 12maandsgemiddelde.
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