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Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat toetreding tot de economische unie kan leiden tot een
stabilisering / verdere uitbreiding van de reeds bestaande handelsrelaties met deze landen
hetgeen exportinkomsten kan verhogen / importkosten kan verlagen;
• Een antwoord waaruit blijkt dat toetreding tot de monetaire unie zal leiden tot invoering van
de euro in deze landen, hetgeen de reeds bestaande handelsrelaties stabiliseert door het
verdwijnen van koersrisico’s / transparanter worden van de markt hetgeen de
exportinkomsten kan verhogen / de importkosten kan verlagen.
Maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat
• bij een stabiel tekort op de totale handelsbalans (€ 4 miljard),
• het tekort van dit land op de handelsbalans met de EMU elk jaar groter is geworden, omdat
het EMU-aandeel in de import toenam maar bij de export afnam,
• hetgeen kan leiden tot een daling van de koers van de eigen valuta in euro’s
Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Uit een vergelijking van de groei van de liquiditeitenmassa met de groei van het BBP valt
af te leiden dat in dit land de liquiditeitsquote stijgt (van 33,2% via 35,3% naar 37,8%),
hetgeen kan wijzen op het hoger worden van de inflatie
• Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het land in 2003 aan de gestelde inflatievoorwaarde
voldoet, omdat de inflatie in 2002 al aan de bovengrens zat
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat bij deze overgang het streven naar verbetering van de
efficiëntie van het productieapparaat gepaard kan gaan met een verlies aan
werkgelegenheid / stijging van de werkloosheid, hetgeen kan leiden tot daling van de
overheidsinkomsten / stijging van de overheidsuitgaven zodat een (te) groot overheidstekort
ontstaat.
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