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Opgave 2  De kredietcrisis 
 

 12 maximumscore 5 
Het antwoord dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• Globalisering houdt in dat ontwikkelingen op terreinen van economie, 

cultuur, media enz. zich voltrekken over landsgrenzen heen en dat 
daardoor landen, mensen, volkeren, culturen, gemeenschappen meer 
afhankelijk van elkaar zijn geworden. 

of een meer enge definitie: 
Globalisering houdt in dat de economische en financiële markten 
wereldwijd met elkaar verbonden zijn en dat kapitaalbewegingen zich 
over de hele wereld voltrekken en dat landen daardoor afhankelijk van 
elkaar zijn 1 

 
• In het klassieke beeld van de internationale orde spelen natiestaten 

een eigen zelfstandige rol. Volgens dit beeld nemen staten zelfstandig 
besluiten over nationale en internationale kwesties. Slechts onder 
bepaalde voorwaarden werken de natiestaten samen. Dit beeld voldoet 
niet meer. Door de verwevenheid van de financiële en economische 
markten wereldwijd (globalisering) kunnen de natiestaten niet op eigen 
houtje de kredietcrisis oplossen. De speelruimte van de natiestaten is 
in de huidige wereldorde beperkt doordat ze met andere landen geacht 
worden samen te werken om mondiale vraagstukken zoals de 
kredietcrisis op te lossen (postklassieke beeld van internationale orde)  2 

 
• Dat het klassieke beeld van de internationale orde niet voldoet, blijkt 

uit de volgende gegevens of tekstfragmenten uit tekst 2 (twee van de 
volgende): 2 

− Omdat de internationale markten sterk met elkaar verbonden zijn, is de 
kredietcrisis die in de Verenigde Staten begon, naar de rest van de 
wereld overgeslagen. Het economische klimaat in Europa 
verslechterde snel. (regels 18-25)  

− De Europees Centrale Bank heeft ingegrepen met miljarden euro’s. 
(regels 26-29)  

− “In oktober 2008 bereiken de Europese ministers van Financiën van de 
eurolanden een principeakkoord over het instellen van een garantie op 
spaartegoeden in de EU voor een bedrag van minstens 50.000 euro.” 
(regels 55-60) 

− “De vijftien landen van de eurozone hebben op 12 oktober afgesproken 
om garant te staan voor leningen tussen banken.” (regels 76-79) 

− De twintig machtigste industrielanden werken samen binnen de G20. 
De EU heeft wensen ingebracht bij de G20 top in Washington. (regels 
84-92) 
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− De EU wil dat het IMF een versterkte centrale rol krijgt in het 
internationale financiële systeem. (regels 92-96) 

− Veel landen vragen financiële ondersteuning aan bij het IMF.  
(regels 97-103) 

 

Opmerking 
Voor elk juist gegeven uit de tekst wordt een punt gegeven, met een 
maximum van twee punten. 
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