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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
bevolking 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bevolkingsomvang miljoenen personen 10,2 38,6 10,3 378,7 
 waarvan:      
 - jonger dan 15 jaar in % van de bevolking 16,5 18,5 16,1  
 - 65 jaar en ouder in % van de bevolking 15,2 12,5 16,8  

 
 
statistiek 2 
 
bruto binnenlands product (bbp) 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bbp miljarden euro’s 57,8 196,7 63,3 8.827,1 
bijdrage aan bbp van:       
 - landbouw in % van bbp 4,3 3,4 4,2 2,1 
 - industrie in % van bbp 32,0 32,9 40,0 27,4 
 - dienstensector in % van bbp 63,7 63,7 55,8 70,5 
totaal in % van bbp 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
bbp per hoofd van de 
bevolking (nominaal) 

index (EU15 = 100) 24 22 26 100 

bbp per hoofd van de 
bevolking (reëel) 

index (EU15 = 100) 51 40 56 100 

      
reële groei bbp in 2001 
ten opzichte van 2000 

% 3,9 1,1 3,3  
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  3   

statistiek 3 
 
arbeidsmarkt 
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statistiek 4 
 
diverse kerngegevens economie 

 
 

 

  eenheid Hongarije Polen Tsjechië 
1 werkzame personen in landbouw miljoenen personen 0,24 2,75 0,22 
2 werkzame personen in industrie  miljoenen personen 1,35 4,40 1,82 
3 werkzame personen in dienstensector miljoenen personen 2,33 7,18 2,45 
4 werkloosheid miljoenen personen 0,24 3,23 0,39 
5 werkzame beroepsbevolking (1+2+3) miljoenen personen 3,92 14,33 4,49 
6 beroepsbevolking (1+2+3+4) miljoenen personen 4,16 17,56 4,88 

7 
beroepsgeschikte bevolking  
(15 tot en met 64 jaar) 

miljoenen personen 6,97 26,63 6,91 

 eenheid Hongarije Polen Tsjechië
financieringssaldo overheid 
tekort (−) / overschot (+) 

in % van bbp  −4,4  −3,9  −5,5 

staatsschuld in % van bbp  53,1  39,3  23,7 
prijsstijging (inflatie) in % ten opzichte van 2000  5,5  1,5  2,1 
werkloosheid in % van de beroepsbevolking  5,8 ….  8,0 
saldo lopende rekening van de 
betalingsbalans 

miljarden euro's  −0,360  −11,806  −1,861 
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