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Opgave 1  Buitenlandse investeringen en hulp in Afrika 
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 
Directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments, FDI) zijn 
investeringen in de productiecapaciteit in een ander land. Deze investeringen 
vinden bijvoorbeeld plaats door in dat land een bedrijf op te starten of een bedrijf 
uit dat land over te nemen. 

1p 1 In welke twee van de drie economische sectoren wordt in Afrika momenteel het 
meeste geïnvesteerd door buitenlandse bedrijven? 
 
Gebruik bron 1. 
Vergelijk de buitenlandse investeringen, de officiële ontwikkelingshulp en het 
bruto binnenlands product per inwoner van de Afrikaanse landen met elkaar.  

2p 2 Welke twee conclusies kun je trekken uit de vergelijking van deze drie 
kaartgegevens? 
 
Gebruik bron 1. 
Eén land in Afrika ontvangt zowel veel buitenlandse investeringen als veel 
ontwikkelingshulp. 

3p 3 Welk land is dit? 
Beredeneer waarom dit land ondanks de vele buitenlandse investeringen toch is 
aangewezen op ontwikkelingshulp. 
 
De laatste jaren wordt er vaak getwijfeld aan het nut van ontwikkelingshulp. Op 
de lange termijn zou het aantrekken van directe buitenlandse investeringen 
beter zijn voor de ontwikkeling van Afrika dan de huidige ontwikkelingshulp.  

2p 4 Geef 
 een voordeel van de strategie van het aantrekken van deze investeringen. 
 een nadeel van de strategie van het aantrekken van deze investeringen ten 

opzichte van het ontvangen van ontwikkelingshulp. 
 

- 1 -



Eindexamen vwo aardrijkskunde  2012 - II
havovwo.nl

─  www.havovwo.nl       www.examen-cd.nl  ─

Wereld 
 
 

Opgave 1  Buitenlandse investeringen en hulp in Afrika 
 
bron 1  
 
Buitenlandse kapitaalstromen 2000-2006 
 

0 350 700 km

Legenda:
buitenlandse kapitaal-
stromen 2000-2006
(absoluut jaarlijks gemiddelde
in miljoenen US $)

bruto binnenlands
product 2006 (in US $ 

per hoofd)

1.500

Buitenlandse investeringen

<400
400-800
800-2.400
>2.400

Officiele ontwikkelingshulp

 
 
 vrij naar: Afrika Studiecentrum Leiden, 2009 
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Opgave 2  Uurlonen en transportstromen rondom de  
    Grote Oceaan 

 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 
Gebruik bron 1. 
De grote verschillen in uurloon in de industrie tussen landen bestaan al lang. 
Pas de laatste dertig jaar heeft dit geleid tot een sterke groei van de 
intercontinentale goederenstromen. 

2p 5 Geef twee technologische ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan deze 
sterke groei.  
 
Gebruik bron 1. 
In de bron zijn twee internationale containerroutes aangegeven met de letters A 
en B.  

1p 6 Geef het verschil in het type producten dat op deze twee containerroutes 
richting de Verenigde Staten wordt vervoerd. 
 
Gebruik bron 1. 
De omvangrijkste containerstromen gaan van en naar China. Toch zou je op 
basis van deze bron verwachten dat veel multinationale ondernemingen hun 
arbeidsintensieve productieafdelingen naar een ander land zouden uitschuiven. 

4p 7 Beantwoord onderstaande vragen. 
 Welk land wordt in bovenstaande tekst bedoeld? 
 Geef aan hoe je uit de bron kunt afleiden dat naar dit land minder 

productieafdelingen zijn verplaatst dan naar China. 
 Geef, afgezien van het uurloon, twee andere locatiefactoren die voor 

multinationale ondernemingen belangrijk zijn voor hun keuze naar welk land 
zij hun productieafdelingen zullen uitschuiven.  

 
De hoogte van het uurloon in landen als Canada, de Verenigde Staten, Japan 
en Australië was een belangrijke reden voor het uitschuiven van 
productieafdelingen naar andere landen. Het vertrek van de productieafdelingen 
leidde echter niet tot een daling van de welvaart. De welvaart steeg zelfs. 

2p 8 Beredeneer hoe de economie van deze landen veranderde zodat er toch sprake 
kon zijn van een welvaartstoename. 
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Uurlonen en transportstromen rondom de Grote Oceaan  
 

 
 
*TEU: Twenty feet Equivalent Unit, een maateenheid in het containervervoer   
 

 vrij naar: Diercke Weltatlas, Westerman, Braunschweig, 2010 
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