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Indicator Nederland EU Opmerkingen

Economie

Overheidsoverschot/-tekort (% bbp) -2,4 -3,0

Overheidsschuld (% bbp) 68,2 86,8

Bbp per hoofd van de bevolking in kks (EU = 100) 131 100

Belastingontvangsten als percentage van bbp 38,0 40,0

Jaarlijkse inflatie 0,4 0,1 november 2015

Bruto-investeringsquote bedrijven 16,87 21,85

Brutowinstmarge bedrijven 41,09 39,31

Brutospaarquote huishoudens 14,84 10,49

Bevolking en samenleving

Aandeel bevolking van 65 jaar of ouder 17,3 18,5

Vruchtbaarheidscijfer (kinderen per vrouw) 1,68 1,55 gegevens 2013

Werkloosheidspercentage (totaal) 6,9 9,3 oktober 2015

Werkloosheidspercentage (jonger dan 25 jaar) 11,6 20,0 oktober 2015

Risico op armoede of sociale uitsluiting (% van bevolking) 16,5 24,4

Deelname aan toerisme voor persoonlijke doeleinden (% van bevolking) 82,2 61,1 EU-totaal over 2012

Zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan medische zorg want te duur (% van bevolking) 0,1 2,4 gegevens 2013

Bovenmatige uitgaven aan huisvesting (% van bevolking) 15,4 11,4

Onderwijs

Tertiaire opleiding (% 30- tot 34-jarigen) 44,8 37,9

Voortijdig schoolverlaters (% 18- tot 24-jarigen) 8,7 11,2

Wetenschap en technologie

R&D-uitgaven (% bbp) 1,97 2,03

Personen die online hebben gekocht (% 16- tot 74-jarigen) 71,0 53,0

Milieu en energie

Recyclingpercentage huishoudelijk afval 49,8 42,8 gegevens 2013

Aandeel hernieuwbare energie in energie-eindverbruik 4,5 15,0 gegevens 2013

Energieafhankelijkheid (%) 26,0 53,2 gegevens 2013


