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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− door het afschaffen van garantieprijzen zullen landbouwproducten
goedkoper worden, hetgeen de koopkracht van de consumenten doet
toenemen;
− door het afschaffen van productiequota zal het aanbod toenemen,
waardoor de prijzen van landbouwproducten kunnen dalen, hetgeen de
koopkracht van de consumenten doet toenemen;
− doordat er geen opkoopregelingen meer zijn, zal er minder belasting
nodig zijn, hetgeen kan leiden tot een lagere belastingdruk en een
grotere koopkracht voor de consumenten;
− doordat de markt vrij wordt, komt er een grotere diversiteit aan
landbouwproducten beschikbaar voor de consumenten, hetgeen de
welvaart (in ruime zin) kan vergroten.
Opmerking
Per juiste manier 1 punt toekennen.

24

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Midden- en lage inkomenslanden zullen zich kunnen specialiseren in
voor hen goedkoop te produceren landbouwproducten. Daardoor zal in
deze landen de productie sterker stijgen dan alleen uit vrije toegang te
verklaren is.
− De vragers uit de hoge inkomenslanden kunnen een grotere voorkeur
krijgen voor (nieuwe) landbouwproducten uit de midden- en lage
inkomenslanden. Daardoor zal in deze landen de productie sterker
stijgen dan alleen uit vrije toegang te verklaren is.
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De arcering betreft de rechthoek die wordt gevormd door het prijsbedrag
tussen 60 (€) en 40 (€) en de afzethoeveelheid tussen 140 (× 100.000 ton)
en 180 (× 100.000 ton).
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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Doordat invoerheffingen verdwijnen, zal de concurrentie op de markt in
de hoge inkomenslanden toenemen, hetgeen kan leiden tot verlies aan
marktaandeel en daarmee tot omzetverlies.
− Indien een producent een deel van de productie wil afzetten op de
wereldmarkt, zal hij niet meer gesteund kunnen worden door een
exportsubsidie, hetgeen kan betekenen dat deze producent minder
omzet realiseert.
Opmerking
Per juist argument 1 punt toekennen.
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