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Economie noorden relatief
minder geraakt door crisis
Krijgt de noordelijke economie nou veel of weinig last van
de coronacrisis? Recente onderzoeken spreken elkaar tegen.
MANNUS VAN DER LAAN

D

e boodschap kwam keihard aan. De economie
van Groningen heeft van
alle Nederlandse regio’s
de meeste last van de coronacrisis.
Volgens onderzoek van de Rabobank kachelt de economie ruim 7
procent achteruit, ver boven het landelijk gemiddelde van 5,7 procent.
De voorspelling staat in schril
contrast met recent onderzoek van
E&E Advies in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Daaruit komt naar voren dat de economie van Groningen-Assen juist
het minst wordt getroffen door corona.
Hoe zit het nou? Bas Doets, directeur van E&E Advies, snapt de verwarring. In zijn onderzoek stond de
economische structuur van de regio
centraal. Er is gekeken naar welke
sectoren het meest te lijden hebben
van de coronacrisis. ,,Groningen en
Noord-Drenthe hebben relatief weinig sectoren die worden geraakt
door corona. Zeker Groningen heeft
bovendien veel sectoren die groeien
ondanks de crisis.’’
Zijn bureau keek ook naar het recente aantal WW-aanvragen. Die liggen in Groningen (11,8 procent) en
Drenthe (12,3 procent) lager dan het
landelijk gemiddelde van 16,7 procent. Ook is er relatief weinig gebruikgemaakt van de NOW-regeling
ter financiële ondersteuning van
mensen die tijdelijk hun werk kwijt
zijn.

Energiesectoren zoals de Eemshaven worden mede door de coronacrisis hard
geraakt. FOTO DVHN

Het recente onderzoek van de Rabobank richtte zich vooral op de
geldstromen. Wat blijkt? Het totaalbedrag dat was gemoeid met economische transacties is de afgelopen
maanden nergens in Nederland zo
hard gedaald dan in de regio Groningen.
Het punt is dat deze vermindering
voor een flink deel op het conto kan
worden geschreven van de energiesector. Die is in het Noorden, mede
dankzij de gaswinning en de Eemshaven, relatief groot. ,,Door het
mooie weer, corona en het terugdraaien van de gaswinning is de
energiesector hard geraakt. Maar
dat treft maar weinig Groningers.
Daar hebben de aandeelhouders van
de energieproducenten last van.’’

Dat het Rabo-onderzoek een vertekend beeld geeft, wordt bevestigd
door Jouke van Dijk, hoogleraar regionale economie aan de RUG. ,,Ik
heb me verbaasd over dat onderzoek.’’
De bank baseert zich op het bruto
nationaal product per regio. De
aardgasbaten worden daarin toegerekend aan Groningen, terwijl de inkomsten grotendeels naar het rijk
gaan.
Het is vergelijkbaar met de jaarlijkse economische onderzoeken
van de EU. Ook daarin komen de
aardgasbaten ten onrechte op het
conto van Groningen. Van Dijk:
,,Groningen zit altijd in de kopgroep
van de rijkste regio’s van Europa,
maar feitelijk klopt dat niet.’’

