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Opgave 1 − Buitenlandse investeringen en hulp in Afrika
1

maximumscore 1
de primaire sector (landbouw, mijnbouw) en de tertiaire sector (toerisme)

2

maximumscore 2
De twee juiste conclusies zijn:
• De Afrikaanse landen met een hoger bnp per inwoner ontvangen meer
buitenlandse investeringen dan officiële ontwikkelingshulp
• De Afrikaanse landen met een lager bnp per inwoner ontvangen meer
officiële ontwikkelingshulp dan buitenlandse investeringen

3

4

maximumscore 3
• Nigeria
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• De buitenlandse investeringen worden vooral gedaan in de
aardolie-industrie / leiden tot (interne) conflicten
• maar deze investeringen komen niet ten goede aan de bevolking /
komen alleen ten goede aan de elite (waardoor toch veel
ontwikkelingshulp nodig is)
of
• De buitenlandse investeringen zijn in absolute bedragen zeer groot
• maar als gevolg van de grote bevolkingsomvang zijn de investeringen
per hoofd gering
maximumscore 2
• Voorbeelden van een juist voordeel van directe buitenlandse
investeringen zijn:
− De werkgelegenheid / de gemiddelde koopkracht in de Afrikaanse
landen neemt toe.
− De (belasting)inkomsten van de Afrikaanse landen nemen toe.
• Voorbeelden van een juist nadeel van directe buitenlandse
investeringen zijn:
− De kansarmen zullen op korte termijn weinig kunnen profiteren van
deze investeringen (terwijl ze wel zouden kunnen profiteren van
ontwikkelingshulp).
− De winsten vloeien vaak weg naar het buitenland / worden niet
geherinvesteerd in Afrika (terwijl ontwikkelingshulp wel gedaan
wordt in de Afrikaanse landen).

─ www.havovwo.nl

-1-

1
1

1

1

1
1
1

1

1

www.examen-cd.nl ─

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - II
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 − Uurlonen en transportstromen rondom de
Grote Oceaan
5

maximumscore 2
Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn:
− het gebruik van steeds grotere vrachtschepen / schaalvergroting in het
transport
− het toepassen van nieuwe communicatiemiddelen als internet/e-mail
− automatisering in de overslag/distributie
per juiste ontwikkeling

1

6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat op containerroute A vooral hoogwaardige
industrieproducten worden vervoerd en op containerroute B vooral
laagwaardige industrieproducten.

7

maximumscore 4
• India
• Voorbeelden van hoe je dit uit de bron kunt afleiden zijn:
− Er zijn geen havens met grote hoeveelheden containeroverslag te
zien in India.
− Vanaf India lopen er minder grote handelsstromen dan vanaf
China.
• Voorbeelden van juiste factoren zijn:
− een grote beroepsbevolking
− de kwaliteit van de aanwezige infrastructuur
− de mate van toegang tot de afzetmarkt
− de effectiviteit/betrouwbaarheid van het bestuur/rechtspraak
− het opleidingsniveau van de beroepsbevolking
− de gestelde milieueisen
− de bereidheid van landen om buitenlandse investeringen toe te
staan

1
1

2

Opmerking
Per juiste factor 1 scorepunt toekennen.
8

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Ongeveer gelijktijdig met het vertrek van de productieafdelingen
groeide de zakelijke dienstverlening / de tertiaire sector in landen als
Canada, de Verenigde Staten, Japan en Australië
• en het gemiddelde uurloon ligt in de zakelijke dienstverlening / in de
tertiaire sector hoger dan in de industrie
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