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Opgave 7
Stop suiker in de tank
Op de Europese suikermarkt is er sprake van overheidsingrijpen. Nieuwe
ontwikkelingen kunnen er echter toe leiden dat aan dat ingrijpen een einde zou
kunnen komen. Hoe zit dat?
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De suikerprijs op de wereldmarkt was in 2003 zo laag dat de Europese Unie
(EU) de Europese suikerproducenten wilde beschermen. Daarom ontvingen die
gegarandeerd een …(1)… van € 632 euro per ton suiker. Als Europese
producenten hun suiker verkochten aan het buitenland ontvingen ze slechts de
wereldmarktprijs. Het verschil tussen de garantieprijs en de wereldmarktprijs
werd in de vorm van een …(2)… door de EU bijgelegd. Suikerproducenten van
buiten de EU konden hun suiker niet in de EU verkopen doordat de prijs van hun
suiker met een …(3)… boven de € 632 werd gebracht. Om ervoor te zorgen dat
de suikerproductie in de EU niet te groot werd, hanteerde de EU een …(4)….
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte
tekst te krijgen? Kies uitsluitend uit de onderstaande begrippen.
− buffervoorraad
− exportsubsidie
− invoerquotum
− invoertarief
− maximumprijs
− minimumprijs
− productiequotum
− uitvoertarief
De EU gebruikte voor haar ingrijpen het motief dat zij het inkomen van de
Europese suikerproducenten wilde beschermen.
Noem een ander motief waarmee de EU haar ingrijpen in de suikermarkt zou
hebben kunnen verdedigen. Licht het antwoord toe.
uit een krant (januari 2007):
De suikerprijs op de wereldmarkt breekt record na record. Bedroeg de prijs per
ton suiker in 2003 nog € 150, in 2006 was dat € 400. Die hogere prijs komt niet
doordat er meer gesnoept wordt, maar doordat uit suiker ethanol wordt gemaakt
dat kan worden gebruikt als goedkope en schone autobrandstof. Wereldwijd
rijden steeds meer auto’s op deze brandstof. In Brazilië, een grote
suikerproducent, verdwijnt al meer dan de helft van de suikeroogst in de
benzinetank. En het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet in zicht.
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De onderstaande figuur geeft de situatie op de wereldsuikermarkt in 2003 weer.
wereldsuikermarkt 2003
prijs
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Teken op de uitwerkbijlage hoe de situatie op de wereldsuikermarkt in 2006 zou
kunnen worden weergegeven.
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Leg uit dat de door de krant geschetste ontwikkeling er toe kan leiden dat de EU
gaat stoppen met het ingrijpen op de suikermarkt.
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uitwerkbijlage
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