De schol wordt duur betaald

Noordzeevissers bieden na de vangst hun vis direct aan op de visafslag. De
prijs op de visafslag komt tot stand via een veilingklok. De veilingklok laat een
hoge startprijs zien en daarna zakt de prijs totdat een handelaar akkoord is en
de partij vis koopt voor de aangegeven prijs. De handelaren verkopen de vis
door aan viswinkels en supermarkten.
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Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering.
Op de visafslag kunnen vragers en aanbieders de gehele markt overzien:
er is sprake van transparantie. Dat is een kenmerk van de marktvorm
…(1)…. Door het mechanisme van de veilingklok kunnen individuele
aanbieders …(2)… direct invloed uitoefenen op de prijs. Hierdoor is de
optelsom van het consumenten- en het producentensurplus bij deze
marktvorm …(3)….
Kies uit:
bij (1) monopolistische concurrentie / volkomen concurrentie
bij (2) niet / wel
bij (3) maximaal / rechtvaardig
Vanwege de gestegen brandstofprijzen eisen de Noordzeevissers bij de
visafslag een garantieprijs voor schol: “Onze vissersboten slurpen brandstof.
Als er geen garantieprijs komt, zullen veel scholvissers failliet gaan.” Na overleg
wordt er op de visafslag een garantieprijs ingevoerd voor schol. De kenmerken
van de regeling staan in bron 1.
In week 2 van het jaar 2011 hebben de Noordzeevissers een uitzonderlijk
goede vangst. Dit heeft tot gevolg dat de opkoopkosten die uit het spaarfonds
betaald moeten worden € 80.000 bedragen.
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Gebruik bron 1 en bron 2 bij de vragen b en c.
Welke arcering, a, b, c of d, is de juiste weergave van de opkoopkosten in
week 2 van 2011 als gevolg van de invoering van de garantieprijs?
Bereken hoeveel weken er een normale omzet aan schol gehaald moet worden
om de opkoopkosten voor week 2 van 2011 te financieren.

Veilingmeester Bot is ontevreden over de prijsregulering: “Door de garantieprijs
op schol wordt zowel het spaarfonds als de Noordzee leeggevist. Ik stel voor
dat de vrije werking van het marktmechanisme de prijs van schol gaat bepalen.
Elke Noordzeevisser kan dan zelf bepalen hoeveel hij aanbiedt. Hij kan vrijwillig
zijn vangst beperken, waardoor het totale aanbod van schol op de visafslag
gaat dalen en de veilingprijs stijgt.”
Visserij-econoom Rashid Sumaila reageert: “Om te voorkomen dat de
Noordzeevissers in een gevangenendilemma terechtkomen, waardoor er
helemaal geen stijging van de veilingprijs optreedt en alsnog de Noordzee
wordt leeggevist, zal er een extra maatregel moeten worden genomen. Ik zal
uitleggen hoe dat zit.…”
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Schrijf het vervolg van de reactie van de visserij-econoom. In het vervolg
moeten de volgende aspecten aan de orde komen:
– een uitleg waarom Noordzeevissers door de werking van het vrije
marktmechanisme in een gevangenendilemma terecht kunnen komen;
– een voorbeeld van een maatregel als oplossing voor dit
gevangenendilemma, zodat de overbevissing van schol wordt beperkt.
Licht de maatregel toe.
Gebruik ongeveer 100 woorden.
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kenmerken regeling garantieprijs schol op de visafslag

De garantieprijs (gegarandeerde minimumprijs) van schol wordt
vastgesteld op € 0,80 per kilo.
Er wordt een spaarfonds opgericht.
In elke week dat de marktprijs hoger ligt dan de garantieprijs dragen alle
vissers 2,5% van hun weekomzet af aan het spaarfonds.
In elke week dat de marktprijs voor schol lager ligt dan de garantieprijs
wordt het aanbodoverschot aan schol tegen die garantieprijs opgekocht
en vervolgens vernietigd. Deze opkoopkosten worden betaald uit het
spaarfonds.

bron 2

vraag en aanbod van schol op de visafslag

