
Het Britse pond crasht 

 

 

a maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 

• Beleggers verwachten dat de Brexit slecht is voor de Britse economie 

en dus voor hun beleggingen  1 

• Zij kiezen een bestemming voor hun beleggingen buiten GB. Het 

aanbod van Britse ponden zal (bij gelijkblijvende of afnemende vraag) 

toenemen (ten opzichte van de euro en de dollar) waardoor de koers 

van het pond zal dalen  1 

 

b maximumscore 3 

• 1   KR en uitgaven  1 

• 2   LR en inkomsten  1 

• 3   LR en inkomsten  1 

 

Opmerking 

Deelscores steeds alleen toekennen als beide elementen juist zijn. 

 

c maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• waardestijging euro t.o.v. het Britse pond: 

 
-0,813 0,761

0,761
  100% = 6,8% 1 

• 1 dollar wordt  
0,813

1,112
 = 0,73 Britse pond 

 1 dollar was 
0,761

1,142
 = 0,67 Britse pond 

 waardestijging dollar t.o.v. het Britse pond 

 
−0,73 0,67

0,67
 100% = 8,96% 

de Amerikaanse toerist heeft het meeste voordeel (8,96% > 6,8%)  1 

 

Opmerking 

Voor een andere juiste manier van tussentijds afronden ook scorepunten 

toekennen. 

 

  



d maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 

• Door de koersdaling van het Britse pond zijn Nederlandse agrarische 

producten duurder geworden op de Britse markt  1 

• Door de koersdaling van het Britse pond zijn Britse agrarische 

producten goedkoper geworden op de EU-markt / Nederlandse markt / 

wereldmarkt  1 

 

e maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 

• Door de koersdaling van het Britse pond kunnen importgoederen voor 

GB duurder worden  1 

• De prijsstijging van importgoederen kan doorwerken in het algemeen 

prijspeil van GB  1 

of 

• Door de koersdaling van het Britse pond kunnen Britse exportgoederen 

goedkoper worden op de EU-markt / Nederlandse markt / wereldmarkt  1 

• De vraag naar Britse exportgoederen kan toenemen en groter worden 

dan de productiecapaciteit, waardoor de prijzen van deze goederen 

kunnen stijgen. Deze prijsstijging kan doorwerken in het algemeen 

prijspeil van GB  1 

 

f maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (twee van de drie noemen): 

‒ een verlaging van de rente maakt lenen goedkoper waardoor de 

bestedingen gestimuleerd worden 

‒ een verlaging van de rente maakt sparen minder aantrekkelijk waardoor 

de bestedingen gestimuleerd worden 

‒ een verlaging van de rente laat het Britse pond in waarde dalen 

waardoor de export zal stijgen en de import zal dalen, hetgeen ook kan 

bijdragen aan de economische groei 

 

Opmerking 

Per juiste manier en uitleg 1 scorepunt toekennen. 

 


