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ScoresAntwoord Vraag 

 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
“De overheidsfinanciën zijn in Griekenland ernstig uit balans, waardoor de 
stabiliteit van de euro gevaar loopt”. 
 

 2 maximumscore 2 
Een land kan niet door de overige lidstaten uit de EMU worden gezet, maar 
kan wel vrijwillig vertrekken. 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
− Een uitleg waaruit blijkt dat een EMU-lidstaat risicovolle (financiële) 

beslissingen kan nemen zonder het risico te lopen haar 
EMU-lidmaatschap te verliezen. 

− Een uitleg waaruit blijkt dat een EMU-lidstaat zich niet / minder zal 
inspannen om bij overschrijding van de normen de juiste maatregelen 
te nemen, omdat er geen risico is op verlies van het EMU-
lidmaatschap. 

 
 3 maximumscore 3 

bij (1) lager 
bij (2) obligaties 
bij (3) te betalen 
bij (4) meer noodzakelijk 
bij (5) overheidsbegroting 
 
indien vijf antwoorden goed 3 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien twee of minder antwoorden goed 0 
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 4 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Tim: 

(Door het onverantwoorde gedrag van de Griekse overheid dalen 
de obligatiekoersen en komen onze pensioenen in gevaar.)  
(Dat zit zo:) Door de onbetrouwbaarheid van de cijfers over de Griekse 
overheidsfinanciën / te hoge overheidsuitgaven daalt het vertrouwen 
op de financiële markten en daarmee dalen ook de koersen van 
Griekse (staats)obligaties. Pensioenfondsen die een deel van de 
ontvangen premies hebben belegd in deze obligaties, zien het 
opgebouwde vermogen minder waard worden. Hierdoor dreigen de 
pensioenfondsen geld tekort te komen voor toekomstige 
pensioenaanspraken.  

− Sylvester: 
(Zonder structurele hervorming van de overheidsfinanciën zal 
Griekenland die leningen niet terug kunnen betalen en komt de 
stabiliteit van de euro in gevaar.)  
(Dat zit zo:) Om de leningen terug te kunnen betalen zal de financiële 
positie van de Griekse overheid blijvend verbeterd moeten worden. Dat 
kan de Griekse overheid bereiken door haar uitgaven blijvend te 
verlagen, bijvoorbeeld door het verlagen van ambtenarensalarissen / 
door haar inkomsten blijvend te verhogen, bijvoorbeeld door 
vermindering van de belastingontduiking. Daarmee zal het Griekse 
begrotingstekort dalen en Griekenland beter kunnen voldoen aan de 
normen van het stabiliteitspact. 
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