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Opgave 2
Entreetoets voor het Britse pond
Diverse landen willen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Om te
kunnen toetreden moeten landen aan een aantal eisen voldoen.
eis 1
• zo veel mogelijk vrije marktwerking op de goederenmarkt en op de arbeidsmarkt

Het voldoen aan deze eis is noodzakelijk omdat bij deelname aan de EMU de centrale bank
van het land geen zelfstandig rentebeleid meer kan voeren.
eis 2
x convergentie

(= blijvend naar elkaar toegroeien) met de lidstaten van de EMU
Om te bekijken of aan deze eis wordt voldaan, worden toetredingscriteria uit het verdrag
van Maastricht gehanteerd.
In tabel 2 worden deze criteria vermeld en toegepast op het Verenigd Koninkrijk (VK).

tabel 2

kenmerk
a
b
c

VK en EMU-toetredingscriteria (stand medio 2003)
referentiewaarde
criterium

< 3% van het BBP
3%
< 60% van het BBP
60%
maximaal 1,5 procentpunt boven het
3,7%
gemiddelde van de drie lidstaten met
de laagste inflatie
d lange rente
maximaal 2 procentpunt boven de
6,9%
gemiddelde lange rente van de drie
lidstaten met de laagste inflatie
1)
de referentiewaarde is de bovengrens van het betreffende criterium
2)
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tekort overheid
staatsschuld
inflatie

2)

1)

VK
0,2%
38%
2,0%

5,1%

Leg de vermelde noodzaak van eis 1 uit, uitgaande van een situatie van laagconjunctuur in
het VK.
Zal na toetreding van het VK tot de EMU de referentiewaarde van criterium c van eis 2
hoger worden, gelijk blijven of lager worden? Verklaar het antwoord.
Leg uit dat het niet voldoen aan criterium d zou kunnen leiden tot conjunctuurverschillen
tussen het VK en de EMU.
Ook de wisselkoers van de munt van een toetredend land wordt kritisch bekeken. Bij
toetreding tot de EMU zou de wisselkoers van het Britse pond een probleem kunnen
vormen. Volgens een analist is de koers van het Britse pond in juni 2003 ruim 10% te hoog
om evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans met de EMU te realiseren. Hij
stelt dat de koers van het Britse pond dus zal moeten dalen, voorafgaand aan Britse
toetreding tot de EMU.
Is er volgens deze analist sprake van een tekort of van een overschot op de lopende
rekening van de betalingsbalans van het VK met de EMU? Verklaar het antwoord.
Leg uit voor welk deel van de particuliere sector in het VK een koersdaling van het Britse
pond de steun voor toetreding tot de EMU zou kunnen vergroten.
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