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1 Inleiding
De positie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is qua welvaart, uitgedrukt als bruto
regionaal product per hoofd van de bevolking, met 44 duizend euro per inwoner in 2015 enigszins
lager dan het gemiddelde van twintig vergelijkbare grootstedelijke regio´s in Europa (47 duizend euro
in 2015). Datzelfde geldt voor de arbeidsproductiviteit. Per gewerkt uur wordt in de MRDH 57 euro
toegevoegde waarde gerealiseerd, terwijl het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s in Europa 63
euro per gewerkt uur bedraagt.
Ondanks de aantrekkende groei van het brp van Nederland (2 procent in 2015) en de MRDH (2,4
procent in 2015), is het beeld dat de regionale economie van de MRDH op de lange termijn
stagneert. Het is gebleken dat de economische ontwikkeling van de MRDH trager verloopt dan
vergelijkbare grootstedelijke economieën in binnen- en buitenland. De economische groei over de
periode 2009-2015 van de MRDH is de laagste van de waargenomen grootstedelijke regio’s. De krimp
van het bruto regionaal product na 2008 gaat bovendien gepaard met een nagenoeg even grote
krimp van de werkgelegenheid, terwijl de bevolking gestaag doorgroeit (figuur 1.1). Deze combinatie
vergt een verbreding van het regionaal-economisch beleid met bijzondere aandacht voor de
dienstensector naast agro-food, industrie en handel. De ruime arbeidsmarkt van de MDRH vergt
namelijk een structureel hogere vraag naar arbeid. In dit paper wordt dit nader uitgewerkt, omdat
juist de dienstensector werkgelegenheid biedt.
Figuur 1.1 Jaarlijkse groei van het bruto regionaal product, werkzame personen en bevolking van
de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag, 1995-1970
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2 Potentie en realisatie brp Zuid-Holland
Om het groeipad van de MRDH te beoordelen, wordt het verschil tussen de potentie en de realisatie
van de economische groei van de MRDH beschouwd. Dat wordt gedaan aan de hand van een
kwantitatieve bepaling van regionale concurrentiekracht van regio’s op NUTS2 niveau (vergelijkbaar
met provincies in Nederland) in Europa door DG Regio van de Europese Commissie. Zuid-Holland
heeft volgens de Regional Competitiveness Index 2013 van DG Regio een hoge potentie, maar in
verhouding tot de potentie heeft Zuid-Holland een laag brp per hoofd van de bevolking (figuur 2.1).
In deze figuur is de concurrentiekracht, door DG Regio samengesteld uit een groot aantal factoren,
afgezet tegen het brp per hoofd van de bevolking. Enerzijds laat de figuur de relatie zien tussen
concurrentiekracht en welvaart (gemeten als brp per inwoner); met een toenemende
concurrentiekracht neemt het brp per inwoner toe. Anderzijds is duidelijk dat sommige regio’s het
beter doen dan de concurrentiekracht doet vermoeden, andere minder. Dat is het geval voor ZuidHolland en daarmee de MRDH. Zuid-Holland is qua concurrentiekracht weliswaar tiende in Europa,
maar het brp per inwoner ligt onderin de bandbreedte. Bij de gegeven concurrentiekracht zou er in
Zuid-Holland tienduizend euro per inwoner bij kunnen om op een gemiddelde positie te zitten en 10
duizend om te excelleren. Omgerekend naar groei van het brp betekent het dat er ruimte is voor 0,5
– 1 procent extra groei van het brp over een reeks van jaren. Dit betekent dan een structurele
jaarlijkse groei van 2-3%, die in een hoogconjunctuur nog verder op kan lopen. Hoewel deze analyse
is uitgevoerd op basis van de provincie Zuid-Holland (DG-Regio bepaalde de concurrentiekracht voor
provincies /NUTS2 gebieden), wordt aangenomen dat deze conclusies ook voor de MRDH gelden.
Figuur 2.1 Concurrentiekracht (horizontaal) en brp (voor revisie 2014) per inwoner 2012 (verticaal),
voor twintig Europese grootstedelijke regio’s (NUTS2)
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Bron: DG Regio, Eurostat, CBS/bewerking NEO Observatory
De stagnerende ontwikkeling van de economie van de MRDH wordt zichtbaar indien naar de groei
van het brp wordt gekeken in samenhang met de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de
bevolking in vergelijking met andere Europese grootstedelijke regio’s. De MRDH combineert een lage
groei van het brp met een even grote krimp van de werkgelegenheid, gecombineerd met een
toename van de bevolking (figuren 2.2, 2.3 2.4). Indien de groei van het brp, werkgelegenheid en
bevolking met elkaar in verband worden gebracht (figuren 2.5, 2.6 en 2.7) wordt de bijzondere
positie van de MRDH in vergelijking met andere Europese steden duidelijk. De MRDH laat niet alleen
een krimp van het brp zien, maar de combinatie met een even grote krimp van de werkgelegenheid
is het sterkst van alle waargenomen regio’s (figuur 2.6, de MRDH staat uiterst linksonder).
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Figuur 2.1 Krimp van het BRP in de MRDH over de jaren 2009-2015…..
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van het bruto regionaal product naar regio, 2009-2015
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Bron: Eurostat/CBS, bewerking NEO Observatory
Figuur 2.3 … en krimp van de werkgelegenheid in de MRDH over de jaren 2009-2015…
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de werkgelegenheid, 2009-2015
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Bron: Eurostat/CBS, bewerking NEO Observatory
Figuur 2.4 …. en groei van de bevolking in de MRDH over de jaren 2009-2015.
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de bevolking, 2009-2015
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Bron: Eurostat/CBS, bewerking NEO Observatory
Figuur 2.5 Europese grootstedelijke regio’s naar groei van de bevolking (horizontale as) en groei
van het brp (verticale as), 2009-2015. Iedere stip representeert een regio met bijbehorende groei
over 2009-2014 van het brp (horizontaal) en de bevolking (verticaal).
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Bron: Eurostat/CBS, bewerking NEO Observatory
Figuur 2.6 Europese grootstedelijke regio’s naar groei van het BRP (horizontale as) en groei van het
aantal FTE (voltijdbanen, verticale as), 2009-2015
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Figuur 2.7 Europese grootstedelijke regio’s naar groei van de bevolking (horizontale as) en groei
van het aantal FTE (voltijdbanen, verticale as), 2009-2015
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Bron: Eurostat/CBS, bewerking NEO Observatory
Andere grootstedelijke regio’s laten zien dat bij een gegeven krimp van het brp een positievere
ontwikkeling van de werkgelegenheid zonder meer mogelijk is (figuur 2.6).
Kortom, de MRDH combineert een afname van het brp na 2009 (hetgeen op zich niet uitzonderlijk)
met een min of meer even grote afname van de werkgelegenheid, hetgeen wel uitzonderlijk is. De
MRDH combineert dat bovendien met een betrekkelijk hoge groei van de bevolking. Van de
waargenomen regio’s heeft de MRDH gegeven de krimp van de werkgelegenheid de hoogste
bevolkingsgroei (figuur 2.7)

3 Groei van BRP en vraag naar arbeid
Algemeen leidt een verandering van het brp een verandering van de werkgelegenheid, maar is de
mate waarin dat gebeurt niet recht evenredig (figuur 3.1). De werkgelegenheid groeit pas vanaf een
bepaald niveau van brp-groei. Ondernemers vangen een deel van de veranderingen in de
conjunctuur op met de arbeidsproductiviteit (met dezelfde mensen meer of minder doen). Er is
structurele technologische ontwikkeling die nieuwe machines voortbrengt, meer kennis en betere
software waardoor de productiviteit voortdurend wordt verhoogd. Algemeen worden veranderingen
in de vraag naar goederen en diensten primair opgevangen in technologie en arbeidsproductiviteit.
Pas als dat door aanhoudende groei niet meer mogelijk is, worden extra werknemers aangenomen
en neemt de werkgelegenheid toe. Dat gebeurt overwegend in de dienstensector; in de industrie,
maar ook in bijvoorbeeld transport, worden daarentegen vooral meer machines en robots ingezet.
Over het algemeen trekt de vraag naar werknemers aan als de groei van het brp (over alle
bedrijfstakken heen) grosso modo tussen 1,5 en 2 procent en hoger ligt. De essentie is dat de groei
van het brp in de MRDH structureel hoger moet zijn dan de bandbreedte 1,5 -2 procent. Dan pas
trekt de werkgelegenheid structureel aan (figuur 3.1). De groei van de werkgelegenheid volgt
bovendien de groei van het brp met een vertraging. Ondernemers wachten met aannemen dan wel
afstoten van werknemers, al naar gelang de mogelijkheden van arbeidscontracten en de verwachting
over de conjunctuur. Voor deze analyse maakt dat echter geen verschil.
Figuur 3.1 Groei brp (horizontale as) en groei werkgelegenheid (in voltijdsequivalenten, verticale
as), 1995-2015, MRDH. Elk punt representeert een jaar met een bijbehorende groei van het brp(x-as,
horizontaal) en het aantal voltijdsbanen in de MRDH (y-as, verticaal)
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Dit leidt tot de conclusie dat de groei van het brp in de MRDH op de lange termijn te laag is om
structureel tot aanwas van werkgelegenheid te komen. Daarnaast is er de eerdere waarneming dat
gegeven deze relatie, de krimp van de werkgelegenheid in de MRDH als reactie op de krimp van het
brp wel erg groot was. Om daar een vinger achter te krijgen dienen we te kijken naar bedrijfstakken.
Het is namelijk bekend dat de werkgelegenheid in moderne economieën in toenemende mate uit de
dienstensector komt. De veronderstelling is dan dat de dienstensector achterblijft.
Een nadere blik op bedrijfstakken in de MRDH; industrie en diensten
Waar dient de extra groei vandaan te komen, die bovendien leidt tot meer banen? Daarvoor is een
beknopte analyse naar sector op de lange termijn nodig. Figuur 3.2 laat de groei van de toegevoegde
waarde per sector over de periode 2009-2013 zien voor de MRDH, Zuid-Holland en Nederland. In de
MRDH groeiden de groothandel, zorg en vervoer en opslag, waarvan de eerste twee redelijk
substantieel in vergelijking met de andere bedrijfstakken. Bedrijvigheid in de dienstensector, zowel
de zakelijke diensten, de consumentendienstverlening, als de non-profit diensten als overheid, zorg
en onderwijs droegen niet tot onvoldoende bij aan de groei van de MRDH (figuur 3.2). Ondanks de
vraaguitval in Europa hielden groothandel en transport in de MRDH/Rotterdamse haven zich
staande.
Figuur 1.9 De periode 2008-2013 laat sterke krimp in de bouw en in slechts drie sectoren
substantiële groei zien: groothandel, zorg en onroerend goed. MRDH blijft achter bij Nederland op
grotendeels alle sectoren.
Ontwikkeling toegevoegde waarde naar sector, MRDH, Zuid-Holland en Nederland
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De onderliggende kracht die de ontwikkeling van de werkgelegenheid stuurt, is de extra vraag naar
goederen en diensten, en dan met name de vraag naar goederen en diensten waarvan de productie
veel arbeidsinzet vergt. Nu worden goederen veelal door kapitaalintensieve industrie geproduceerd
en diensten door mensen. De ingezette hoeveelheid kapitaal (machines, robots) en arbeid hebben in
de industrie en diensten verschillende verhoudingen. De industrie groeit doorgaans door toename
van de hoeveelheid machines en robots, de dienstensector breidt de productie uit door meer
mensen aan te nemen. In sommige bedrijfstakken in de dienstensector worden ook meer ‘machines’
ingezet in de vorm van ICT. Dit verschil tussen industrie en diensten heeft een belangrijk effect,
namelijk dat de relatieve prijs van diensten steeds hoger wordt. De productiviteit van veel door
mensen geleverde diensten ligt vast (kapper, verpleger, onderwijzer) of kan alleen tegen hoge extra
kosten toenemen (medische diensten). Dit verschijnsel is door Baumol 19671 uitgewerkt. Baumol
1967 wees er juist op dat dit een specifiek urbaan verschijnsel is, omdat juist steden concentraties
van consumptie en productie van diensten zijn. Consumptie en productie van diensten vinden in tijd
en ruimte tegelijkertijd plaats. De verhandelbaarheid van diensten is daardoor beperkt of onmogelijk.
Industriële producten zijn daarentegen verhandelbaar, kunnen op voorraad worden geproduceerd,
opgeslagen en geëxporteerd. Industriële producten staan daardoor bloot aan internationale
concurrentie.
De essentie is dat bij het toenemen van de welvaart als gevolg van toenemende inzet van
technologie mensen relatief meer diensten, zoals vakantie, uit eten, kunst, zorg en onderwijs, en
deze vergen extra arbeidsinzet. Ook (industriële) bedrijven vragen meer zakelijke diensten, waardoor
zij productiever en concurrerender worden. Indien zij zulke zakelijke diensten bij voorkeur in de
eigen regio inkopen vanwege een hoogwaardig, concurrerend aanbod van zakelijke diensten ontstaat
er agglomeratievoordeel.
Het algehele beeld is dat de kapitaalintensieve industrie in de MRDH weliswaar arbeid heeft
uitgestoten, evenals transport en logistiek (figuur 3.3), maar dat er onvoldoende alternatieve
werkgelegenheid is in de dienstensector in de MRDH. Een vergelijking met de Metropoolregio
Amsterdam over de periode 1995-2014 laat dat zien. Figuur 3.3 en Figuur 3.4 tonen de groei van het
aantal voltijdsbanen naar bedrijfstak en het brp in de MRDH en de MRA over de periode 1995-2014.
Hoewel de totale groei van de MRA hoger is dan in de MDRH, trekt juist de verdeling van de groei
over de bedrijfstakken de aandacht. De industrie groeide qua toegevoegde waarde in zowel de
MDRH als de MRA, in de MDRH zelfs sterker dan in de MRA (figuur 1.10). Echter, de werkgelegenheid
in de industrie kromp in de MRA sneller dan in de MDRH. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit
in de industrie in de MRA sneller steeg dan in de MDRH. Het betekent ook dat het grote verschil
tussen beide grootstedelijke economieën wordt gevonden in de dienstensector, zowel in de zakelijke
diensten, in de consumentendiensten en als in de non-profit diensten. De dienstensector genereert
over de breedte van de economie meer werkgelegenheid in de MRA en deze banenmotor
functioneert onvoldoende in de MDRH. Het algemene groeicijfer van het brp in de MRDH is te laag,
en als het zou groeien, zou de toename van de werkgelegenheid in de dienstensector plaats dienen
te vinden. In de industrie dient vooral de productiviteit toe te nemen.

1

Baumol, W.J. (1967), Macroeconomics of unbalanced growth; the anatomy of urban crisis. In: American
Economic Review 57, pp. 414-426
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Figuur 3.3 Groei toegevoegde waarde naar sector, 1995-2014, MRDH en MRA
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Figuur 3.4 Groei aantal FTE (voltijdsbanen/arbeidsvolume) naar sector, 1995-2014, MRDH en MRA
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4 Resumerend: balans tussen industrie en diensten
De economie van de MRDH koppelt een krimp van het bruto regionaal product aan een min of meer
even grote krimp van de werkgelegenheid. In andere grootstedelijke regio’s is dat veel minder het
geval. Op de lange termijn lag de groei van het brp in de MRDH onder de 2 procent, en pas boven die
grens trekt over het algemeen de werkgelegenheid aan. Onder de grens van 2 procent groei van het
brp worden fluctuaties in de vraag naar goederen en diensten (de conjunctuur) grotendeels
opgevangen in de arbeidsproductiviteit. Pas als dat niet meer kan, en dat is het geval bij een
aanhoudend hoge vraag naar goederen en diensten en de verwachting dat dat zo blijft, nemen
ondernemers extra mensen aan. Dat is in de dienstensector eerder het geval dan in de industrie.
Daar mechanisering, digitalisering en robotisering oprukken in industrie en diensten, is extra groei en
concurrentievermogen van industrie én diensten juist in de MRDH en Zuid-Holland van groot belang.
Industrie is aanwezig in de MRDH. Voor de extra werkgelegenheid is extra vraag naar diensten nodig
en die dient te komen uit:
 De eigen bevolking die een hoger inkomen maakt én vaker uitgeeft in de eigen regio.
 Bestedingen van bezoekers uit binnen- en buitenland.
 Bestedingen van industriële en dienstverlenende bedrijven aan allerlei zakelijke diensten.
 Als de bovenstaande punten slagen, zijn er meer bestedingen uit extra banen.
Het gaat niet om diensten versus industrie, maar concurrerende diensten naast concurrerende
industrie. Het is beide. Vanwege allerlei leveranties van bedrijven aan elkaar, is de één niet een
voorwaarde voor de ander. Het klassiek beeld is dat de industrie stuwend is, en de dienstensector
verzorgend, maar een goede reclamefilm, productontwerp, beleving van het product en
promotionele activiteit zijn soms belangrijker dan de intrinsieke kwaliteit van het industriële product.
Het clusterbeleid van de MRDH omvat inderdaad zowel industriële als dienstverlenende clusters. De
extra werkgelegenheid zal echter overwegend uit de dienstverlenende clusters komen. Voor de
industriële clusters ligt het accent meer op het aantrekkingsvermogen op de best gekwalificeerde
werknemers en ondernemers, export en productiviteit.
Bovendien gaat het niet alleen om de clusters op zich, maar om de onderlinge samenhang in de vorm
van wederzijdse inkoop. Uit onderzoek is bekend dat tussen bedrijfstakken in de MRDH onvoldoende
synergie (agglomeratievoordeel) optreedt. Dat ontstaat als industriële bedrijven zakelijke diensten in
de eigen regio kopen. Zowel industrie (export) als de diensten voor inwoners, bedrijven en bezoekers
van de MRDH dienen concurrerender te worden. Om dat te realiseren, zijn grote inspanningen nodig.
Dan ontstaat er ruimte voor een snellere toename van het brp en inkomens in de regio. De uitgaven
aan allerlei diensten in de regio door bedrijven, inwoners en bezoekers nemen dan toe, met meer
werkgelegenheid en extra interne economische dynamiek als gevolg. De algehele groei van het brp
komt dan op een hoger niveau en daarmee de welvaart én welzijn van de inwoners van MRDH.
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