
Opgave 1. De koffiemarkt 2 AM. 

De koffiemarkt is de markt waar ongebrande koffie wordt verhandelt. Deze markt 

kent wereldwijd honderdduizenden boeren die koffie verbouwen en aanbieden en 

vele duizenden vragers. 

In het jaar 2016 kon de koffiemarkt als volgt worden beschreven: 

Qv = Qa 
Qv = -2P+7 
Qa = 3P-3 

Q = in miljoenen tonnen 
P = in € per kilo 

 

1. Leg uit waarom de wiskundige functie Qv = Qa betekent, dat de 

veronderstelling in dit model is, dat de koffiemarkt vanzelf in evenwicht zal 

raken. 

Deze functie drukt uit dat deze markt altijd naar evenwicht tendeert. In de 

praktijk kunnen er wel degelijk tekorten of overschotten van producten zijn. In 

de praktijk kunnen grote vragers, zoals wereldwijd opererende koffiebranders, 

een lagere prijs bedingen omdat ze groot inkopen. 

2. Bereken de evenwichtsprijs van koffie die in het jaar 2016 tot stand zal zijn 
gekomen. 
-2P+7 = 3P-3 
-5P = -10 
P = 2 

3. Bereken de evenwichtshoeveelheid van koffie die in het jaar 2016 tot stand zal 
zijn gekomen. 
Evenwichtsprijs invullen in de vraag- of aanbodfunctie: 
-2 * 2 +7 = 3 
De gevraagde hoeveelheid bij de evenwichtsprijs is 2 miljoen ton 
Controle via de aanbodfunctie: 3 * 2 – 3 = 3 

De prijs van het voorgaande jaar is bij agrarische producten vaak leidend voor de 
oogst van het daar op volgende jaar. Dat komt omdat boeren bij een hoge marktprijs 
in het voorgaande jaar het volgende jaar meer koffie gaan verbouwen. In 2016 lag de 
prijs van koffie erg hoog waardoor dit proces op gang kwam. 

4. Leg uit hoe via marktwerking in 2016 de prijs van koffie uiteindelijk op een 
lager evenwicht uitkwam. 
De boeren ontdekten dat ze hun koffie niet verkocht kregen en moesten hun 
prijzen naar beneden aanpassen. Door de dalende prijs steeg de vraag naar 
koffie. Dat proces ging net zolang door totdat een nieuw evenwicht werd 
bereikt. 

5. Leg uit dat dit lagere evenwicht nodig was, waardoor alle aangeboden koffie 
gelijk werd aan alle gevraagde koffie, in 2016. 
Een prijs boven de evenwichtsprijs betekent dat de aanbieders met koffie 
blijven zitten omdat de vraag te laag is voor het aanbod. De aanbieders 



merken dat als eerste omdat zij met voorraden blijven zitten. Zij zullen zoeken 
naar de lagere prijs waarbij ze alle koffie verkocht krijgen. 

 


