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Opgave 4
Melk moet
In een land wordt de melkprijs in principe bepaald door vraag en aanbod. De overheid van
dit land kan echter in de prijsvorming ingrijpen. Als daardoor overschotten ontstaan,
worden deze door de overheid van dit land opgekocht.
Figuur 1 geeft de situatie op de melkmarkt in dit land weer. De overheid heeft de melkprijs
vastgesteld op € 0,30 per liter. Dat is de prijs die boeren ontvangen als ze melk aan de
melkfabrieken leveren of als deze door de overheid wordt opgekocht.
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Als de overheid niet had ingegrepen zou de melkprijs per liter ...(1)... cent hebben
bedragen. De vastgestelde prijs is daarom een ...(2)... prijs. Door dit ingrijpen van de
overheid wordt het inkomen van de ...(3) ... beschermd.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) 1,5 / 5 / 20 / 30 / 50
bij (2) maximum / minimum
bij (3) boeren / melkfabrieken / melkconsumenten
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Ontstaat er door het ingrijpen van de overheid een aanbodoverschot of een vraagoverschot?
Verklaar het antwoord.
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Bereken voor welk totaalbedrag de overheid melk moet opkopen.
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Hieronder staan drie uitspraken over gevolgen voor de melkconsument van dit
overheidsingrijpen op de melkmarkt.
uitspraak 1
Door dit overheidsingrijpen neemt het aanbod van melk af.
uitspraak 2
Door dit overheidsingrijpen kan de kwaliteit van melk niet langer gegarandeerd worden.
uitspraak 3
Door dit overheidsingrijpen wordt de melk in de winkel duurder.
Geef voor elk van deze uitspraken aan of deze juist of onjuist is.
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