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Wereld

Opgave 1  Ontwikkelingen in de mondiale autoproductie
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave
horen.
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Gebruik bron 1.
Met welk begrip wordt de mondiale verandering aangeduid die zichtbaar is
in bron 1?
Zowel in Japan als China is in de periode 1960-2007 de autoproductie
toegenomen (zie bron 1). Toch bestaan er verschillen tussen de opkomst
van de autoproductie in Japan en China.
Geef een verschil tussen de opkomst van de autoproductie in Japan en
China.
Vanaf ongeveer 1990 is de werkgelegenheid in de auto-industrie in de
centrumlanden veranderd.
Geef aan hoe de werkgelegenheid in de auto-industrie in de
centrumlanden is veranderd sinds 1990 door in te gaan op
 de omvang van de werkgelegenheid;
 het type werkgelegenheid.
De Chinese autoproducent Geely heeft in 2010 het Zweedse merk Volvo
gekocht.
Geef twee redenen waarom Geely denkt met de overname van Volvo op
termijn meer winst te maken.
Geely wil bij Shanghai een nieuwe Volvo-vestiging openen. In deze
vestiging staat de ontwikkeling van nieuwe modellen centraal.
Wat is de belangrijkste reden voor Geely om deze onderzoeks- en
ontwikkelingsvestiging juist in een stad als Shanghai te vestigen?
Volvo heeft autofabrieken in Zweden en België. Daar is overwegend
positief, maar ook wel negatief gereageerd op de overname door Geely.
Beredeneer dat er in Zweden en België zowel positief als negatief werd
gereageerd op de overname van Volvo door Geely.
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Opgave 1  Ontwikkelingen in de mondiale autoproductie
bron 1
De mondiale autoproductie in 1960 en 2007
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vrij naar: MVMA, World Motor Vehicle Data, OIGA Statistics, 2009
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bron 2
Volvo breidt fors uit in China
Beijing – Een deel van de productie van Volvo wordt verplaatst naar
China. De Chinese eigenaren van het Zweedse automerk investeren
volgens topman Stefan Jacoby de komende vijf jaar tot elf miljard dollar
(acht miljard euro) in nieuwe fabrieken in China. Volvo kwam in 2010 in
handen van het Chinese semi-staatsbedrijf Geely.
Geely wil de mondiale verkoop van personenauto’s van het merk Volvo de
komende tien jaar meer dan verdubbelen tot 800.000 auto’s per jaar.
Geely mikt daarbij vooral op een sterke groei van de lucratieve Chinese
automarkt. Volvo zal een fabriek openen in Chengdu, waar vanaf 2013
jaarlijks zo’n honderdduizend auto´s van de band moeten rollen. Voor
2015 mikt het bedrijf op een verkoop in China van 200.000 auto’s per jaar.
In 2010 waren dat er nog circa 39.000.
vrij naar: Het Parool, 26 februari 2011
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Opgave 2  Buitenlandse investeringen in Mozambique
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave
horen.
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Gebruik de atlas.
Tot een jaar of tien geleden werden de meeste buitenlandse investeringen
in Mozambique gedaan door één Europees land.
Welk Europees land was dit?
Geef de reden waarom bedrijven uit dit land van oudsher veel belangen
hadden in Mozambique.
Gebruik de bronnen 1 en 2.
In bron 1 wordt een aantal landen genoemd waarvan ondernemingen in
toenemende mate investeren in Mozambique.
Leg uit waarom ondernemingen uit deze landen sinds het einde van de
jaren negentig in toenemende mate investeren in Afrikaanse landen zoals
Mozambique.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
Gebruik bron 2.
De buitenlandse investeringen die sinds het einde van de jaren negentig
worden gedaan leiden tot verschillende reacties in Mozambique. Zo staat
de overheid anders tegenover de investeringen dan de lokale boeren.
Beredeneer dat de overheid van Mozambique een andere houding
aanneemt tegenover de buitenlandse investeringen dan de lokale boeren.
Gebruik bron 2.
Geef twee aanwijzingen uit de bron waaruit blijkt dat Mozambique en
Zuid-Afrika een verschillende positie innemen in het centrumperiferiemodel.
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Opgave 2  Buitenlandse investeringen in Mozambique
bron 1
Mozambique, een land met bijna twintig keer de oppervlakte van
Nederland, heeft ruim 22 miljoen inwoners. Het land werd na de
onafhankelijkheid in 1975 nog bijna twintig jaar geteisterd door
burgeroorlog. De bevolking leefde in totale armoede. In 1992 eindigde de
burgeroorlog en braken er betere tijden aan voor het land en zijn
bewoners. Sinds het einde van de jaren negentig zijn steeds meer
ondernemingen uit Brazilië, China en India actief in Mozambique.
Mozambique heeft nog altijd een hoog percentage analfabeten (38,7%) en
een hoog percentage mensen met aids (15%). Een groot deel van de
bevolking (74,1%) leeft nog steeds in absolute armoede.
vrij naar: Scholz, F., Globalisierung, Diercke Spezial, Braunschweig,
2010
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bron 2
Mozambique
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vrij naar: Scholz, F., Globalisierung, Diercke Spezial, Braunschweig,
2010
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