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Opgave 1. Britse pond zakt verder AM 

Bron 1. Het Britse pond op 1 november 2017 en 1 december 2017. 

 
De koers van het pond ten opzichte van de euro is al maanden aan het dalen. Dat 

kan verschillende oorzaken hebben. Zowel de handel tussen Groot Brittannië en de 

eurozone kan de oorzaak zijn, als wel een rentewijziging van een van de twee 

centrale banken.  

1. Blijkt uit bron 1 dat de vraag naar euro’s of de vraag naar ponden is 

toegenomen? 

De vraag naar euro’s is toegenomen. 

2. Geef een verklaring voor de veranderde wisselkoersverhouding uit bron 1 

vanuit de lopende rekening van de eurozone. 

De export vanuit de eurozone naar Groot Brittannië is toegenomen waardoor 

de vraag naar de euro is gestegen en de koers van de euro ten opzichte van 

het pond is geapprecieerd. 

3. Zal de centrale bank van Groot Brittannië de rente hebben verhoogd of 

verlaagd, als daar de oorzaak van de koerswijziging tussen euro en Britse 

pond ligt? 

Verlaagd. Een lagere rente in Groot Brittannië zal hebben gemaakt dat 

mensen hun beleggingen verplaatsen vanuit Groot Brittannië naar de 

eurozone. Om de beleggingen in Europa te doen hebben ze euro’s nodig. 

Daardoor stijgt de vraag naar euro’s, bij een gelijk aanbod waardoor de koers 

van de euro zal stijgen. 

4. Leg uit hoe de koerswijziging van het Britse pond ten opzichte van de euro zal 

leiden tot inflatie in de eurozone. 
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Europese producten worden duurder in Groot Brittannië waardoor de inflatie in 

Groot Brittannië toeneemt (importinflatie) 

5. Leg uit welk effect de veranderde koers van het Britse pond ten opzichte van 

de euro zal hebben op de export van Groot Brittannië naar de eurozone. 

De export van Groot Brittannië zal gaan stijgen omdat het Britse pond relatief 

goedkoop is in euro’s, waardoor Britse producten voor mensen uit de 

eurozone relatief goedkoop zijn en dus de vraag naar Britse producten zal 

stijgen. 

6. Is de concurrentiepositie van de eurozone ten opzichte van Groot Brittannië 

verbetert of verslechterd door de koerswijziging? Leg uit waarom. 

Verslechterd omdat de euro relatief duur is in Britse ponden waardoor de 

vraag naar producten uit de eurozone in Groot Brittannië zal dalen. 


