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De werkgelegenheid  
groeit nu nauwelijks bij 
overheid of in zorg

In 2016 wordt een in�atie van 0,3% verwacht, in 2017 trekt dat aan tot 1,0%.

Europese begrotingsregels

Nederlandse economie herstelt gestaag

 verwacht, in 2017 trekt dat aan tot 1,0%.

-100

Asielzoekers

Grote maatschappelijke
impact voor asielzoeker
en ontvangende regio.

Extra kosten opvang asiel- 
zoekers ten opzichte van
2015: 0,5 miljard in 2016
en 0,7 miljard in 2017.

Asielzoekers

Grote maatschappelijke Extra kosten opvang asiel- 

in 2017

Productie
marktsectorbbp-groei

2,3%1,8%

2,6%2,0%

in 2016

Overheidstekort daalt verder

 in 2017.
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De werkgelegenheid  
groeit nu nauwelijks bij 
overheid of in zorg

Meer banen in de markt- 
sector, geen toename bij 
overheid en zorg

Een Brexit kan via het kanaal van de handel op 
termijn een negatief e�ect op de Europese en 
Nederlandse economie hebben.

Een toenemende instroom van asielzoekers kan tot 
gevolg hebben dat landen het Schengenverdrag 
buiten werking stellen, met een negatief e�ect op het 
Nederlandse bbp.

Financiële markten zijn nerveus door uiteenlopende 
onzekerheden. 

Aanhoudende volatiliteit op de �nanciële markten 
schaadt het investeringsklimaat.

Tekort 1,2% bbp
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EMU-saldo structureel 
(EC-methode, % bbp)

middellangetermijn-
doelstelling (MTO)

middellangetermijn-
doelstelling (MTO)
inclusief toegestane
marge

De verbeteringen in het structureel saldo zijn minder dan de Europese 
doelstelling. De uitgaven komen boven de toegestane maxima.

De werkloosheid daalt traag, naar 6,5% in 2016 en naar 6,3% in 2017.
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Gematigd herstel wereldeconomie

Internationale onzekerheden

Mondiale economische groei  
2,9% in 2016 en 3,2% in 2017.
Groei in opkomende
economieën vertraagt;
geavanceerde economieën
tonen bescheiden herstel.

Depreciatie euro is 
vorig jaar gestopt.

Grondsto�enprijzen 
en vooral olieprijs 
zijn verder gedaald.

Voor Nederland relevante wereldhandel is in 2016 3,8%, versnelt naar 4,4% in 2017.


