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Opgave 1 
 
Ontdek je plekje 
Een Franse autofabrikant staat in 2005 voor de keuze van een nieuwe, 
buitenlandse productielocatie. De keuze beperkt zich tot twee landen: land A en 
land B. Beide landen zijn opkomende industrielanden in Oost-Europa, nog 
zonder enige auto-industrie van betekenis. Land A en land B zijn nog geen lid 
van de Europese Unie (EU). 
Beide landen verwachten dat de komst van een productie-eenheid van deze 
autofabrikant positieve gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de 
productiestructuur van het land. 
 
Uit een intern rapport van de Franse autofabrikant komt de onderstaande tabel 
en tekst. 
 

kerngegevens van de secundaire sector in land A en in land B 1) 

(indexcijfers; 2001 = 100) 
 land A land B 
 2001 2004 2001 2004 
arbeidsproductiviteit per uur  100  126,5  100  115,1 
loonkosten per uur  100  132,1  100  121,3 
directe investeringen uit het buitenland  100  175  100  132 

 

 
De financiële afdeling van de autofabrikant is van mening dat land B de voorkeur 
verdient boven land A. Deze afdeling concludeert uit de tabel dat in 2004 in 
land B de loonkosten per uur in de secundaire sector lager zijn dan in land A. 
De afdeling marketing van de autofabrikant is van mening dat land A de 
voorkeur verdient boven land B. Deze afdeling beweert, op basis van de tabel, 
dat de internationale concurrentiepositie van de secundaire sector in land A in 
vergelijking met die van land B is verbeterd in de periode 2001-2004. 
 

1p 1 Noem de deelrekening van de Franse betalingsbalans waarop winsten uit 
Franse investeringen in landen buiten de EU worden geboekt. 
 

2p 2 Leg uit dat de vestiging van een nieuwe productie-eenheid van de autofabrikant  
de productiestructuur in land A of land B kan versterken. 
 

2p 3 Kan de conclusie van de financiële afdeling getrokken worden uit de gegevens 
van de tabel? Verklaar het antwoord. 
 

2p 4 Laat met een berekening zien hoe de afdeling marketing haar bewering kan 
onderbouwen met gegevens uit de tabel. 
 

noot 1 Om land A en land B onderling vergelijkbaar te maken zijn de gegevens eerst omgerekend 
naar euro’s. 




