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Opgave 1  Boter van buiten 

1 maximumscore 1 
“De prijsstijging van roomboter is nog versterkt doordat de Noren tijdens 
kerst en de jaarwisseling veel lekkernijen bereiden met roomboter.” 

2 maximumscore 1 
De vraaglijn (GO-lijn) verschuift naar rechts / rechtsboven. 
Voorbeelden van een juiste reden voor de verschuiving in december, ten 
opzichte van de periode daarvoor: 
 bij elke prijs is meer vraag, 
 de betalingsbereidheid bij elke gevraagde hoeveelheid is hoger. 

3 maximumscore 2 
(vlak) OEMG 

Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 scorepunten toekennen. 

4 maximumscore 2 
Een redenering dat het consumentensurplus / het vlak EFM gelijk is aan  
• het totale / cumulatieve verschil tussen de prijs E die geldt bij

winstmaximering  1 
• en de betalingsbereidheid van alle kopers bij prijs E (lijnstuk FM) 1 

Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
Door de prijsdaling, de toename van de evenwichtshoeveelheid en de 
afname van de marginale kosten  
• neemt het consumentensurplus fors toe (van driehoek EFM naar

driehoek SFU) 
(en wijzigt het producentensurplus relatief weinig, van rechthoek DEML 
naar driehoek RSU)  1 

• zodat de som van beide, oftewel het totale surplus, toeneemt
(van DFML naar RFU) 1 

of 
• het totale surplus bij monopolie heeft als oppervlak DFML 1 
• het totale surplus bij volkomen concurrentie heeft als oppervlak RFU,

en RFU is groter dan DFML 1 
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Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de grafieken kan afgeleid worden dat 
• voor Tine geldt dat de marginale opbrengsten (S) nu lager zijn dan

haar marginale kosten (D) / dat de marginale kosten (S) van de 
buitenlandse aanbieders lager zijn dan die van Tine  1 

• zodat Tine onder volledige concurrentie van de markt gedrukt wordt 1 

2




