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Opgave 3 
 
Gevraagd: vertrouwen in Britse economie 
Eind 2008 zijn het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen na 
tegenvallende cijfers over de Britse economie sterk gedaald. Dit vond plaats 
tegen de achtergrond van een afnemende inflatie. De omvang van de 
orderportefeuille van de Britse industrie is afgenomen. Daarnaast hebben Britse 
importeurs steeds meer nadeel van de koersontwikkeling van het pond.  
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een stijging van de werkloosheid. 
De werkloosheidsuitkeringen worden via een omslagstelsel gefinancierd. 
 
De Britse centrale bank en de Britse regering stellen beide een aantal 
maatregelen voor die de Britse economie zouden moeten herstellen. 
De Britse centrale bank geeft aan de rente te willen verlagen. 
De Britse regering stelt voor maatregelen te nemen die het 
consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen in de Britse economie 
moeten verbeteren.  
Deze maatregelen zijn: 
1 verlaging van de belasting toegevoegde waarde (btw) 
2 versnelde investeringen in het autowegennet 
3 verhoging van de inkomensvervangende uitkeringen 
4 verbetering van het beroepsonderwijs  
 

enkele cijfers over de Britse economie 2005 2006 2007 2008
financieringstekort in % van het bruto binnenlands product (bbp) 2,9 2,6 2,8 3,0
staatsschuld in % van het bbp 42 43 44 48
wisselkoers Britse pond in euro’s 1,38 1,25 1,19 1,11

 
De Britse regering heeft ten aanzien van de gegeven grootheden de volgende 
voorwaarden geformuleerd. 
− Het financieringstekort mag maximaal 3% van het bbp bedragen. 
− De staatsschuld mag maximaal 50% van het bbp bedragen. 
− De wisselkoers van het pond mag schommelen binnen een officieel 

vastgestelde bandbreedte met ₤ 1 = € 1,10 als ondergrens en ₤ 1 = € 1,40 
als bovengrens.  
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Een econoom formuleert een advies over de te kiezen maatregelen om de Britse 
economie te verbeteren. 
 

8p 10 Schrijf dit advies en besteed hierbij aandacht aan de volgende aspecten. 
a Het nadeel dat Britse importeurs die op de binnenlandse markt verkopen, 

ondervinden van de koersontwikkeling van het pond.  
b De inzet van de rente als beleidsinstrument gericht op herstel van de Britse 

economie. Leg daarbij uit aan welke gegeven voorwaarde dan moeilijker kan 
worden voldaan.  

c Kies vervolgens twee van de door de Britse regering voorgestelde 
maatregelen. 
Leg voor elke gekozen maatregel het verband uit tussen de gekozen 
maatregel en het herstel van het consumentenvertrouwen of van het 
producentenvertrouwen in de Britse economie.  
Leg daarbij ook uit aan welke gegeven voorwaarde dan moeilijker kan 
worden voldaan.  

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het advies 150 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 

toegestaan. 
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