
Zakelijk boeren 

 

Een land importeert een groot deel van het benodigde voedsel. Een 

econome meent dat in dit land de productiekosten van voedsel relatief  

hoog zijn doordat de voedselproductie minder kapitaalintensief is dan in 

andere landen. Dit kan volgens haar veranderen als voor de voornaamste 

landbouwproducten tijdelijk een importverbod wordt ingesteld. Dat gaat 

weliswaar tijdelijk ten koste van de welvaart van de consumenten, maar geeft 

binnenlandse producenten de gelegenheid om in de periode waarin het 

importverbod van kracht is, hun productie efficiënter te maken. De 

econome hanteert het onderstaande model voor de binnenlandse vraag en 

het binnenlands aanbod op de markt voor één van de betreffende 

landbouwproducten. De valuta van het land is de UR. 

 

Qv  = −2P + 100  

Qa  =  4P − 80  

Qa  =  Qv 

 

P  =   prijs per ton in UR 

Qv  =   binnenlandse vraag in duizenden tonnen  

Qa  =   binnenlands aanbod in duizenden tonnen 

 

De situatie op de betreffende markt met import bij een prijs op de 

wereldmarkt van 25 UR per ton is in figuur 1 weergegeven. 

 

Figuur 1 marktsituatie voor het geselecteerde landbouwproduct 

 

 



a Noem de letters van de vlakken in figuur 1 waarmee het totale 

gerealiseerde surplus wordt weergegeven, voordat het importverbod wordt 

ingesteld. 

 

b      Noem de letter(s) van het vlak / de vlakken waarmee het welvaartsverlies in 

dit land wordt weergegeven dat ontstaat door de instelling van het 

importverbod. 

 

Een compleet importverbod op de voornaamste landbouwproducten zou 

volgens een woordvoerster van de Consumentenbond de voedselprijzen 

teveel doen stijgen. De Consumentenbond adviseert de regering om de 

import van dit specifieke product gedeeltelijk te beperken tot een 

maximaal toegestane hoeveelheid waarbij de prijsstijging slechts 10% 

bedraagt. 

 

c Bereken bij welke hoogte van de toegestane hoeveelheid import de 

prijsstijging 10% bedraagt. 

 

De econome meent dat voor de binnenlandse voedselproducenten de 

gemiddelde variabele kosten kunnen dalen dankzij een importverbod. 

 

d Bereken met welk bedrag de variabele kosten per ton moeten dalen om 

ervoor te zorgen dat er geen import meer plaatsvindt als het importverbod 

later wordt afgeschaft. 

 

e Verklaar dat ook de gemiddelde vaste kosten kunnen dalen als gevolg van 

het importverbod. 

 

Voor het slagen van dit protectionistische beleid moet het voor de 

marktpartijen voldoende geloofwaardig zijn dat de overheid na een bepaalde 

periode een einde zal maken aan het importverbod. 

 

f Leg dit uit. 


