
Opgave 6 

Een kandidaat de maat genomen  

Er zijn verschillende landen die lid willen worden van de Economische en Monetaire Unie 

(EMU). Eén van deze landen is bezig met de overgang van een economie gebaseerd op het 

budgetmechanisme, naar een economie volgens de principes van de vrije markt. 

Om over enkele jaren te kunnen toetreden moet deze kandidaat-lidstaat aan diverse 

voorwaarden voldoen: 

• De inflatie mag niet meer dan 1,5 procentpunt hoger zijn dan een vastgestelde  

referentiewaarde. 

• Het overheidstekort mag niet boven een vastgestelde referentiewaarde komen. 

• De wisselkoers van de eigen valuta in euro’s moet stabiel zijn. 

• Er moet (uiteindelijk) sprake zijn van een vrije markt economie. 

Verder zijn de onderstaande gegevens bekend: 

eenheid 2001 2002 2003 

EMU  

referentiewaarde inflatie prijsstijging in % ten 

opzichte van het 

voorafgaande jaar

3,0 3,1 3,3

referentiewaarde 

overheidstekort  

 % van het bruto 

binnenlands product (BBP)

2,5 2,2 2,0 

kandidaat-lidstaat 

BBP  miljarden euro’s 91 102 111 

totale liquiditeitenmassa  miljarden euro’s 30,2 36 42 

import goederen en diensten  miljarden euro’s 22 29 37 

 waarvan uit EMU % 64 66 67 

export goederen en diensten  miljarden euro’s 18 25 33 

 waarvan naar EMU % 65 64 63 

inflatie prijsstijging in % ten 

opzichte van het 

voorafgaande jaar

4,0 4,6 … 

2p 19  Beschrijf een voordeel voor de huidige EMU-lidstaten van deelname van andere landen aan 

de EMU. 

3p 20  Toon met behulp van tabel 4 aan dat dit land mogelijk problemen zal hebben met de 

voorwaarde ten aanzien van de wisselkoers van de eigen valuta. 

Het risico bestaat dat dit land in 2003 niet kan voldoen aan de EMU voorwaarde met 

betrekking tot de inflatie.  

Verder geldt in het algemeen dat de overgang naar een vrije markt economie een probleem 

kan veroorzaken bij het realiseren van de toetredingsvoorwaarde met betrekking tot het 

overheidstekort. 

3p 21  Geef, op basis van de ontwikkeling van BBP en totale liquiditeitenmassa in tabel 4, een 

verklaring voor het mogelijke risico met betrekking tot de inflatie. 

2p 22  Leg uit dat de overgang van een economie op basis van het budgetmechanisme naar een 

vrije markt economie het moeilijker kan maken om te voldoen aan de voorwaarde ten 

aanzien van het overheidstekort. 

tabel 4 
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