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Opgave 9
Olie te goedkoop
De OPEC is een organisatie van olie-exporterende landen met als doel afspraken te maken over de
hoeveelheid aan te bieden olie. Omdat veel OPEC-landen grotendeels afhankelijk zijn van de olieinkomsten, vindt de OPEC een sterk schommelende olieprijs niet aantrekkelijk. De OPEC ziet het liefst
een olieprijs die niet lager is dan 22 dollar per vat en niet hoger dan 28 dollar per vat.
In figuur 8 is de denkbeeldige situatie op de wereldoliemarkt weergegeven op 1 juli 2003. Stel dat:
• in de tweede helft van 2003 de conjunctuur wereldwijd stagneert en dat bij een gelijkblijvend aanbod de
olieprijs daalt;
• op 31 december 2003 de olieprijs op de wereldoliemarkt 15 dollar per vat bedraagt;
• begin 2004 de OPEC besluit in actie te komen om te proberen de olieprijs omhoog te krijgen.
wereldoliemarkt 1 juli 2003

figuur 8
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De OPEC neemt 60% van het aanbod op de wereldoliemarkt voor haar rekening.
Bereken het totale bedrag dat de OPEC-landen op 1 juli 2003 voor hun olie krijgen.
In de tweede helft van 2003 verschuift op de wereldoliemarkt de vraaglijn van olie ...(1)... en de
aanbodlijn van olie ...(2)....
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen?
bij (1) niet / naar links / naar rechts
bij (2) niet / naar links / naar rechts
Hieronder staan vier uitspraken met betrekking tot de OPEC en de wereldoliemarkt:
uitspraak 1
Een samenwerkingsverband als dat van de OPEC wordt een productiekartel genoemd.
uitspraak 2
Om de olieprijs omhoog te krijgen, moeten de OPEC-landen het aanbod van olie vergroten.
uitspraak 3
De actie van de OPEC om de olieprijs omhoog te krijgen, wordt een prijsoorlog genoemd.
uitspraak 4
Of de actie van de OPEC slaagt, is onzeker omdat ook andere landen olie produceren.
Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
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