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ACHTERGROND NOORDELIJKE ECONOMIE
Hoe heeft het Noorden de crisis van 2008 tot 2013 doorstaan?
Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant proberen in een
nieuwe serie het antwoord op die vraag te vinden.
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GRONINGEN Dagblad van het
Noorden en de Leeuwarder Courant
proberen in een nieuwe serie het
antwoord te vinden op de vraag hoe
het Noorden de crisis in de periode
van 2008 tot 2013 heeft doorstaan.
Daarvoor werken de kranten samen met het Groningse bureau E & E
advies en het werkgelegenheidsregister Lisa. De serie gaat niet alleen
over cijfers. Reportages, interviews
en achtergronden uit het veld maken het beeld van de sector compleet.
Zaterdag is de aftrap. Daarin
wordt de noordelijke economie in
zijn geheel onder de loep genomen.
Paul Elhorst, hoogleraar regionale
economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, geeft zijn visie op de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in de voorgaande vijf jaren.
De feiten over de noordelijke economie leveren opmerkelijke informatie op. Directeur Bas Doets van E
& E advies: ,,We kletsen met z’n allen
heel veel over de economie en praten elkaar na, maar soms is het goed
alle verhalen te larderen met cijfers.
Daar kun je echt van leren. We krijgen gegevens van LISA, het landelijk
werkgelegenheidsregister. Dat heeft
van alle vestigingen van bedrijven,
organisaties en overheden in Nederland de kerncijfers. Wij interpreteren
en analyseren dat materiaal. Zo krijgen we per sector een beeld van de
ontwikkeling van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. Dat zijn
belangrijke graadmeters van de economie. Daarbij zetten we de noordelijke cijfers naast de landelijke. Die
vergelijken we. En worden de specifieke kenmerken van de noordelijke
economie zichtbaar."
Voor Nederland begon de crisis in
2008. Een jaar eerder waren de problemen in de VS begonnen. Banken
hadden daar geïnvesteerd in ondeugdelijke hypotheekproducten
met een groot risico op aflossingsproblemen.
Ook Nederlandse banken bleken
te hebben geïnvesteerd in zulke
rommelhypotheken. Het resulteerde in 2008 in de overname door de
Staat van ABN Amro. Later moesten
ING, Aegon en SNS Reaal met staatssteun worden gered.
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De kenmerken
van de noordelijke
economie worden
zichtbaar

E&E advies
E&E advies is een landelijk opererend adviesbureau dat zich inzet
voor de versterking van de economie en de versnelling van de energietransitie. Het bureau helpt overheden, branche- en clusterorganisaties en bedrijven hun rendement te
vergroten door onder meer samenwerking te bevorderen, onderbouwingen voor beleidskeuzes te leveren en impact van beleid en uitvoering te monitoren.
www.eeadvies.nl
¬ Bas Doets: ,,Het herstel is broos."
Doets: ,,De crisis verspreidde zich
snel over Europa. Bedrijven konden
niet meer investeren doordat de
bankensector helemaal vastzat. De
export kwam onder druk en het consumentenvertrouwen ging achteruit. Daardoor vielen drie motoren
van de economie stil. In 2009 kromp
de wereldeconomie met 4 procent.
Alleen de overheid kon nog wat uitgeven. De inkomsten door belastingen bleven redelijk op peil. Inmiddels lopen de overheidsbestedingen
terug door de bezuinigingen. De ex-
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port is weer op gang gekomen doordat een aantal grote economieën het
goed doet, zoals die van China, India
en Brazilië. Een krachtig herstel is er
nog niet. Bedrijven investeren wat
meer en het consumentenvertrouwen neemt toe. De huizenmarkt
trekt wat aan. De bedrijven kopen
meer in. Maar dat gaat allemaal
voorzichtig. Het herstel is broos."
Wat dat voor de noordelijke economie betekent: zie zaterdag in deze
krant aflevering 1 van Het Noorden
en de crisis.

LISA
LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht: de werkgelegenheid, de activiteit en de locatie. Het is het enige
bestand waarin alle vestigingen van
de overheid, hetonderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars zijn opgenomen. Overheden, onderzoeksbureaus en
kennisinstellingen raadplegen LISA
ten behoeve van beleid op het
gebied van onder meer milieu,
veiligheid en regionale economie.
www.lisa.nl

