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Opgave 3
Kortsluiting?
In land A wordt tot 2006 het aanbod van elektriciteit volledig door de overheid verzorgd.
Een geringe hoeveelheid elektriciteit wordt niet zelf geproduceerd, maar ingevoerd uit de
omringende landen B, C en D. Er wordt door land A geen elektriciteit uitgevoerd.
In de landen B, C en D heeft men vanaf 2002 de markt voor elektriciteit als volgt
geliberaliseerd: er kunnen meerdere aanbieders van elektriciteit op dezelfde markt opereren
en de vragers van elektriciteit hebben de vrijheid om te kiezen uit meerdere, particuliere
aanbieders van elektriciteit uit binnen- en buitenland.
De regering van land A heeft een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of deze vorm van
liberalisering van de elektriciteitsmarkt ook in land A ingevoerd moet worden. De
werkgroep gaat een advies uitbrengen. Daarbij kan zij gebruikmaken van de volgende zeven
gegevens.
• 1 Bronnen van elektriciteitsproductie (2005)
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Land A is in 2005 het enige land waar een aanzienlijk deel van de
vragers een voorkeur uitspreekt voor elektriciteit uit duurzame bron nen.

• 2 P rognose elektriciteitsimport door land A uit landen B, C en D
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• 3 Naar verwachting zullen er in land A na liberalisering zes grote a anbieders op de



e lektriciteitsmarkt gaan opereren, waarvan één binnenlandse aanbieder: het geprivatiseerde
energiebedrijf van de overheid.
• 4 Liberalisering zal er toe leiden dat aanbieders van elektriciteit in land A gebruik zullen
gaan maken van alle onderdelen van de marketingmix.
• 5 Om concurrerend te blijven zullen aanbieders bezuinigen op de reservecapaciteit die
nodig is voor het opvangen van storingen.
• 6 De ervaring van andere landen leert dat vragers van elektriciteit slechts beperkt gebru ik
maken van de mogelijkheid om na liberalis ering van aanbieder te wisselen.
• 7 Mede door de strenge milieuwetgeving ten aanzien van de productie van elektriciteit in
land A, zijn in land A de maatschappelijke kosten van elektriciteitsopwekkin g voor een
groter deel in de stroomprijs verwerkt dan in de landen B, C en D.
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Bestudeer eerst de voorgaande gegevens. Kies vervolgens voor het schrijven van een
positief advies óf voor het schrijven van een negatief advies ten aanzien van de vraag:
“Moeten we in land A ook overgaan op deze vorm van liberalisering van de
elektriciteitsmarkt?”
Onderbouw deze keuze met argumenten die betrekking hebben op de volgende aspecte n en
onderbouw bij elk aspect het argument met tenminste één van de zeven gegevens. Elk
gegeven mag slechts één keer gebruikt worden.
aspecten:
a De prijs per eenheid stroom die de vragers van elektriciteit in land A gaan betalen na
liberalisering.
b De kwaliteit en het assortiment op de elektriciteitsmarkt in land A na liberalisering.
c De gevolgen voor het milieu van de liberalisering in land A.
Vermeld ook, zo nder gebruik te maken van één van de zeven gegevens:
d Een gevolg van deze keuze voor de overheid in land A. Kies daarbij voor of een gevo lg
voor de overheidsfinanciën of een gevolg voor de allocatiefunctie van de overheid.
Aanwijzing:
Gebruik voor het advies 150 woorden; een afwijking van 30 woorden is toegestaan.
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