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Opgave 4            

Fiducia in Italia? 

2p 16 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.  
Een staatsobligatie is een lening aan de overheid met een …(1)… looptijd 
en in de meeste gevallen een …(2)… rente. Staatsobligaties worden door 
beleggers meestal beoordeeld als beleggingen met een …(3)… risico dan  
beleggingen in aandelen. 
Kies uit: 
bij (1) korte / lange 
bij (2) variabele / vaste 
bij (3) hoger / lager 

uit een krant van november 2011: 
“De eurocrisis is niet gestopt bij 
Griekenland, maar verspreidt zich 
over de andere landen van de 
eurozone. Italië heeft nu een 
staatsschuld van 120 procent van 
het bruto binnenlands product 
(bbp), terwijl die volgens de 
afspraken maximaal 60 procent 
mag zijn.” 

“De crisis in Italië verergert. Beleggers schatten het risico van beleggen in 
Italiaanse staatsobligaties hoger in. Mede daardoor is de rente op nieuw 
uitgegeven Italiaanse staatsobligaties binnen enkele maanden gestegen 
tot 7,2%. Zo’n hoge rente kan ertoe leiden dat de staatsschuld van Italië 
nog verder toeneemt. Premier Monti wil met een bezuinigingspakket en 
belastingverhoging het vertrouwen terugbrengen in de Italiaanse 
overheidsfinanciën.” 

2p 17 Leg uit hoe een hoger risico voor beleggers kan leiden tot een hogere 
rente op nieuw uit te geven staatsobligaties. 

2p 18 Leg uit hoe bij aanhoudende overheidstekorten een stijging van de rente 
op nieuw uit te geven staatsobligaties kan leiden tot een verdere stijging 
van de totale Italiaanse staatsschuld. 
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Italië overweegt in 2011 een beroep te doen op het Europese Noodfonds 
(EFSF). Econoom Disconti doet over dat fonds een uitspraak: 
“In de afspraken die zijn gemaakt bij de start van de eurozone is al een 
risico op moral hazard (risico op moreel wangedrag) aanwezig. Met de 
oprichting van het Europese Noodfonds wordt dat risico nog groter.” 

Gebruik bron 7. 
2p 19 Leg uit hoe de oprichting van het EFSF het risico op moral hazard in de 

eurozone kan vergroten. 

bron 7 Europees Noodfonds EFSF en afspraken bij de start van de 
eurozone 

De lidstaten van de eurozone hebben een Europees Noodfonds voor de 
euro ingesteld. Doel is het verschaffen van financiële steun aan lidstaten 
die in financiële moeilijkheden verkeren. Hiertoe worden gelden 
aangetrokken op de vermogensmarkten. Deelnemende landen storten in 
totaal ongeveer 1.000 miljard euro in het Noodfonds. 

afspraken bij de start van de eurozone: 
− Het overheidstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het bbp. 
− De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp. 
− Het is niet toegestaan dat lidstaten elkaar financieel bijstaan. 
− Elke lidstaat verplicht zich om regelmatig betrouwbare economisch-

statistische informatie te geven.  
− Een lidstaat kan niet door de overige lidstaten uit de eurozone worden 

gezet, maar kan wel vrijwillig vertrekken. 
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