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Opgave 3 

 
Vissen naar aansluiting 
Island, een land omgeven door visrijke zeeën, heeft in vergelijking met de 
landen van de Europese Unie (EU) een relatief kleine bevolking en is voor veel 
goederen afhankelijk van de import.  
In de onderstaande tabel worden enkele structurele en conjuncturele kenmerken 
van Island en de EU onderling vergeleken. 
 

 
De regering van Island stelt voor toe te werken naar aansluiting bij de EU in 
combinatie met de invoering van de euro. 
De regering stelt hierbij dat aansluiting bij de EU in combinatie met invoering 
van de euro gunstig is voor het realiseren van de volgende doelstellingen van 
Island: 
1 vermindering van de overbesteding 
2 verruiming van de arbeidsmarkt 
3 vermindering van het tekort op de lopende rekening 
4 bevordering van innovatie 
5 bevordering van duurzame economische groei  
 
De oppositie is tegen aansluiting bij de EU in combinatie met invoering van de 
euro. Ze vreest dat de strenge visquota die door de EU vastgesteld zullen 
worden, schadelijk zullen zijn voor de economie van Island. Zij stelt voor dat 
Island zich niet aansluit bij de EU en bovendien haar eigen munt, de kroon, 
houdt. 
 

Island EU 

een relatief groot deel van het bruto 
binnenlands product (bbp) wordt gevormd in 
de visserij en de mijnbouw 

een relatief klein deel van het bbp wordt 
gevormd in de visserij en de mijnbouw 
 

in de dienstverlenende sector vooral 
kleinschalige, nationale ondernemingen 

in de dienstverlenende sector veel 
grootschalige, multinationale 
ondernemingen 

weinig innovatie veel innovatie 

overbesteding en krappe arbeidsmarkt onderbesteding en ruime arbeidsmarkt 

lage spaarquote hoge spaarquote 

hoge rentestand lage rentestand 

de werkloosheid is sterk gevoelig voor 
seizoensinvloeden 

de werkloosheid is nauwelijks gevoelig voor 
seizoensinvloeden 

de koers van de eigen munt zweeft ten 
opzichte van de euro 

de koers van de euro zweeft ten opzichte 
van andere valuta 

protectie door hoge invoerrechten lage invoerrechten aan buitengrenzen 

tekort op de lopende rekening met de EU overschot op de lopende rekening met 
Island 

geen maximale visvangst ( geen visquota) vastgestelde visquota 
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8p 9 Schrijf een betoog ter ondersteuning van één van beide voorstellen. 
a Leg daarbij eerst uit dat aansluiting bij de EU het realiseren van één van de 

vijf genoemde doelstellingen vergemakkelijkt, maar tegelijkertijd het 
realiseren van één van de andere doelstellingen bemoeilijkt. Maak daarbij 
gebruik van twee kenmerken van de Islandse economie. 

b Kies daarna voor het verdedigen van het regeringsvoorstel of voor het 
verdedigen van het voorstel van de oppositie, schrijf deze keuze op en 
onderbouw deze. Verwerk hierbij drie van de vijf doelstellingen met 
betrekking tot de Islandse economie steeds in combinatie met één van de 
gegeven kenmerken. Elk kenmerk mag slechts eenmaal gebruikt worden.  

 
Aanwijzingen 
 De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het betoog 160 woorden; een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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