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Opgave 4 

EMU-regels ter discussie 
In sommige landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) was er de 
afgelopen jaren kritiek op de norm van de EMU ten aanzien van het 
financieringstekort van de overheid. Van de EMU mag dat financieringstekort 
maximaal 3% van het nationaal inkomen zijn. Een politicus uit een van de EMU-
landen beweerde tijdens een debat dat met deze norm het voeren van anticyclisch 
begrotingsbeleid in zijn land in de jaren 2006-2007 niet toegestaan was.  
Figuur 1 geeft de ontwikkeling weer van het reëel nationaal inkomen en figuur 2 die 
van het financieringssaldo van de overheid in dit land. In figuur 1 is 2009 nog niet 
ingetekend. 

figuur 1 reëel nationaal inkomen  
(% verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar) 
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figuur 2 financieringssaldo overheid1)  
(% van het nationaal inkomen) 
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noot 1 Een financieringstekort is een negatief financieringssaldo. 
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1p 11 In welk jaar of in welke jaren is het bedrag van de staatsschuld in dit land 
gedaald? 

2p 12 Wordt de bewering van de politicus door de beide figuren ondersteund? 
Verklaar het antwoord. 

In 2008 bedroeg het nationaal inkomen van dit land € 425 miljard. 
In 2009: 
 bedroeg het financieringstekort € 10,9 miljard; 
 was het prijspeil 3% hoger dan in 2008. 

2p 13 Toon met een berekening aan dat het reëel nationaal inkomen van dit land in 
2009 lager was dan in 2008. 

Sommige economen zijn van mening dat de EMU-landen  ook onder 
moeilijke economische omstandigheden  het realiseren van een 
financieringsoverschot bij de overheid tot belangrijkste beleidsdoelstelling 
moeten maken. Zij stellen dat er op die manier in de toekomst ruimte zal 
ontstaan voor meer overheidsinvesteringen. Bovendien kunnen ook de 
bedrijfsinvesteringen worden gestimuleerd. Groei van de investeringen 
achten deze economen noodzakelijk om de EMU-economie mondiaal 
concurrerend te houden. 

2p 14 Leg uit hoe financieringsoverschotten in de EMU-landen via de rentestand de 
bedrijfsinvesteringen in deze landen kunnen stimuleren. 

2p 15 Leg uit hoe financieringsoverschotten in de EMU-landen in de toekomst 
ruimte kunnen scheppen voor een stijging van de overheidsinvesteringen in 
deze landen. 
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