
Opgave 7 

uit een krant (november 2002): 

Ups en downs in de staatsschuld 

De laatste jaren is de toestand van de Nederlandse staatsfinanciën aanmerkelijk verbeterd. 

Dat blijkt onder andere uit de afnemende staatsschuld (figuur 2). De vraag is echter of dat 

zo zal blijven. De afgelopen maanden is de economische groei afgenomen en voor 2003 

wordt een aanzienlijk lagere groei verwacht dan in 2002. Die lagere groei zal niet zonder 

gevolgen blijven voor de staatsfinanciën. Bovendien gaan er in het parlement stemmen op 

die vragen om regeringsmaatregelen die de conjuncturele neergang moeten helpen keren.  

2p 20  Noem één jaar waarin er volgens figuur 2 sprake is geweest van een financieringstekort en 

één jaar waarin er sprake is geweest van een financieringsoverschot. 

Noteer het antwoord zo: 

• financieringstekort in jaar ... 

• financieringsoverschot in jaar ... 

2p 21  Bereken hoeveel euro het nationale inkomen in het jaar 2002 bedroeg. 

De in 2003 verwachte conjuncturele ontwikkeling heeft  ook zonder dat de regering 

maatregelen neemt  gevolgen voor de staatsfinanciën. 

2p 22  Beschrijf die gevolgen voor de staatsinkomsten en die voor de staatsuitgaven. 

Noteer het antwoord zo: 

• De staatsinkomsten groeien minder want ... 

• De staatsuitgaven groeien meer want ...

Als de regering de maatregelen neemt waarop het parlement aandringt, hebben die gevolgen 

voor het financieringssaldo in 2003. 

2p 23  Welk gevolg zal het nemen van de maatregelen door de regering hebben voor het 

financieringssaldo? Verklaar het antwoord. 

Hieronder staan twee uitspraken over de Nederlandse staatsfinanciën: 

uitspraak 1 

De staatsschuld is de schuld van de Nederlandse Staat aan het buitenland. 

uitspraak 2 

Een financieringsoverschot in een jaar kan samengaan met een begrotingstekort in dat jaar. 

2p 24  Geef voor elk van deze uitspraken aan of deze juist of onjuist is. 
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