
Het Britse pond crasht 

 

 
 

a Leg uit dat door het gedrag van beleggers de Brexit kan leiden tot een 

koersdaling van het Britse pond. 

 

Op basis van het krantenbericht kunnen drie mogelijke gevolgen van de 

Brexit worden verwacht: 

1 Hoofdvestigingen van banken vertrekken uit Londen. 

2 Meer buitenlandse toeristen komen naar Londen. 

3 Export van Britse agrarische producten stijgt. 

Deze activiteiten worden geregistreerd op de betalingsbalans. 

 

b Geef aan voor elk van bovenstaande gevolgen: 

− of deze dan op de lopende rekening (LR) of op de kapitaalrekening 

(KR) van de betalingsbalans van GB wordt geregistreerd en 

− of het inkomsten of uitgaven betreft. 

 

Een toerist uit Nederland en een toerist uit de Verenigde Staten (VS) zijn voor 

een stedentrip in Londen. Beiden wisselen op 24 juni 2016, na de 

uitslag van het referendum, hun eigen valuta om in Britse ponden. 

 

Gebruik bron 1. 

c Toon aan met een berekening dat de toerist uit de VS het meeste 

financiële voordeel heeft van de koersdaling van het Britse pond. 

 

uit een Nederlandse krant, 24 juni 2016: 

De Britse bevolking sprak zich gisteren tijdens het referendum uit voor 

een vertrek uit de Europese Unie (EU). Deze aankondiging van de Brexit 

leidde tot een koersdaling van het Britse pond als gevolg van het gedrag 

van beleggers. Verder heeft een aantal banken aangekondigd hun 

hoofdvestiging van Londen naar het Europese vasteland te gaan 

verplaatsen. 

De koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de euro en de dollar 

heeft gevolgen voor de internationale handel van Groot Brittannië (GB). Er 

wordt bijvoorbeeld verwacht dat meer buitenlandse toeristen een weekend 

naar Londen zullen boeken. Daarnaast wordt verwacht dat de 

concurrentiepositie van onder meer Nederlandse agrariërs zal 

verslechteren, terwijl de concurrentiepositie van Britse agrariërs zal 

verbeteren. De koersdaling kan ook gevolgen hebben voor de inflatie in 

GB, die waarschijnlijk zal toenemen. 
 



Volgens het krantenartikel zal door de koersdaling van het Britse pond de 

concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs verslechteren. 

d Leg uit op welke twee manieren dat gebeurt. 

 

e Leg uit dat een koersdaling van het Britse pond kan leiden tot (een 

toename van de) inflatie in GB. 

 

De Bank of England (de Britse Centrale Bank) heeft naar aanleiding van de 

Brexit de prognoses van de Britse economische groei bijgesteld.  

De president van de Bank of England doet de volgende uitspraak: “Het 

rentetarief wordt verlaagd van 0,5% naar 0,25%, waardoor de 

economische groei zich zal herstellen.” 

 

f Leg uit op welke twee manieren een renteverlaging kan bijdragen aan 

herstel van de economische groei. 

 

 

 

bron 1 koers euro in Britse pond en in Amerikaanse dollar 

 

 

 
 


