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Opgave 1. Minimumprijs 5 AM 

Van een markt van een agrarisch product, die beschreven kan worden als een  markt 

voor volkomen concurrentie, zijn onderstaande gegevens bekend: 

 

Onderstaande tabel met gegevens hoort bij de grafische afleiding van deze markt. 

Qv = Qa 
Qv = -40P + 220 
Qa = 40P – 40 

P = prijs in euro’s per ton 
Pmin = door overheid voorgestelde minimumprijs 
Q = verhandelde hoeveelheid in miljoenen ton 

 

De overheid is ontevreden met de uitkomst van deze markt. De boeren die dit 

product leveren kunnen van de huidige marktprijs niet leven. Veel boeren kunnen 

echter niet zomaar de markt verlaten vanwege gedane investeringen. Om deze 

redenen overweegt de overheid een minimumprijs in te stellen op deze markt, en het 

overschot op te kopen. 

Een kritische econoom stelt dat een minimumprijs innovatie in de sector ontmoedigt: 

“Boeren in deze sector kunnen vergaand mechaniseren waardoor de kostprijs per 

product zodanig kan dalen dat er bij iedere prijs meer aanbod is. Boeren 

mechaniseren niet omdat ze weten dat de overheid makkelijk inspringt als ze failliet 

dreigen te gaan.” 

1. Uit welk deel van de tekst kun je opmaken dat deze markt in de praktijk niet 

voldoet aan de kenmerken van de marktvorm volledige mededinging. 

Veel boeren kunnen echter niet zomaar de markt verlaten vanwege gedane 

investeringen 
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2. Welke lijn in het marktmodel gaat in welke richting schuiven als boeren gaan 

mechaniseren? Leg uit waarom. 

De aanbodlijn verschuift dan naar rechts. Bij iedere prijs is er meer aanbod, 

vanwege de gedaalde kostprijs per product. 

3. Leg uit waarom de aanbodlijn kan worden gezien als een uitdrukking van de 

marginale kosten van de leverende boeren op deze markt. 

Aanbieders zullen pas aanbieden als de marginale opbrengst hoger is dan de 

marginale kosten. De marginale kosten zijn dus leidend voor de 

leveringsbereidheid van aanbieders. 

4. Leg uit waarom er een overschot ontstaat op een markt waar de overheid een 

minimumprijs instelt. 

Meer aanbieders zullen bij die hogere prijs gaan aanbieden terwijl de vraag bij 

die prijs juist terug loopt. Daardoor is vraag niet meer gelijk aan aanbod en 

ontstaat er een overschot. 

5. Leg uit waarom de markt niet meer Pareto optimaal is, als de overheid de 

voorgestelde minimumprijs oplegt. 

Het surplus van de boeren is vergroot ten koste van het consumentensurplus. 

6. Bereken de omvang van het overschot dat op deze markt ontstaat door het 

opleggen van een minimumprijs. 

Daarvoor moeten we de minimumprijs in beide vergelijkingen invoeren: 

Qv = -40 x 4 + 220 = 60 

Qa = 40 x 4 – 40 = 120 

Er ontstaat een overschot van 120 – 60 = 60 miljoen ton. 

7. Bereken de hoogte van de opkoopkosten door de overheid. 

De overheid koopt dat op tegen een prijs van €4,-- per ton dus 4 x 60 mln = 

€240.000.000 

8. Arceer de verandering van het consumentensurplus als gevolg van de 

instelling van de minimumprijs door de overheid. 

 

9. Arceer de uitbreiding van het totale surplus als gevolg van de instelling van de 

minimumprijs door de overheid. 



 OEF 181010 minimumprijs 5 AM 

Pagina 3 van 3 
 

 

10. Arceer het producenten surplus na instelling van de minimumprijs door de 

overheid. 

 

11. Bereken de omvang van het totale producenten surplus, na instelling van de 

minimumprijs door de overheid. 

Qa = 40 x 4 – 40 = 120 miljoen ton 

Aanbod start vanaf €1,-- 

((4 – 1) x 120.000.000)/2 = €180.000.000 


