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1 Zowel India als Kenia waren rond 1900 exploitatiekolonies van Groot-Brittannië. 
Beide gebieden leverden grondstoffen en landbouwproducten aan het koloniale 
moederland en waren tegelijkertijd afzetgebied voor industrieproducten uit Groot- 
Brittannië. 

2 De belangrijkste handelsroutes lopen nu tussen West-Europa, Noord-Amerika en 
Zuidoost-Azië. Veel handelsroutes hebben voor Groot-Brittannië hun betekenis 
verloren door de afbrokkeling van het Britse wereldrijk en door het ontstaan van de 
triadestructuur. 

3 In een wereldstad is een concentratie van hoofdkantoren van belangrijke MNO’s 
zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Het is een centrum waar op 
economisch gebied beslissingen worden genomen die van invloed zijn op veel 
landen. 

 Londen was in die tijd de hoofdstad van het koloniaal moederland Groot-Britannië. 
Er is vanaf die tijd een netwerk van banken, verzekeringen en beurzen opgebouwd. 
Dit netwerk is bepalend voor de positie van Londen als financieel dienstencentrum. 

4 India is aan te duiden als een semi-perifeer land en Kenia als een perifeer land. 
 Kenia is vooral een leverancier van grondstoffen en landbouwproducten en heeft 

een relatief laag bbp per inwoner. In India heeft zich een industrie ontwikkeld en het 
land exporteert industriële producten; het bbp per inwoner is gestegen.  

5 Er is sprake van een verplaatsing van de staalindustrie vanuit de centrumlanden 
naar de semiperifere landen. De landen met een groei van de staalproductie zijn 
landen met lage lonen. De landen met een krimp zijn de centrumlanden met hoge 
lonen. 

6 Bij fusies is sprake van schaalvergroting, waardoor de kosten omlaag kunnen; een 
groter bedrijf kan bijvoorbeeld de grondstof ijzer goedkoper inkopen dan een kleiner 
bedrijf. 

 De meeste MNO’s hebben hun hoofdkantoor in rijke landen en kopen vestigingen in 
de minder rijke landen. Bij Mittal is sprake van een omgekeerde situatie. Het 
hoofdkantoor van de MNO bevindt zich in een ontwikkelingsland. Het geeft aan dat 
India op weg is een sterk land te worden. 

7 Met demografisch dividend wordt bedoeld dat de jonge bevolking sterk groeit. Door 
het grote aantal mensen zal de arbeidsproductiviteit toenemen en is er sprake van 
een grote interne markt die zorgt voor economische groei. 

8 Kenia heeft, in vergelijking met India, een kleinere bevolking en daardoor een 
kleinere interne markt. In tegenstelling tot India exporteert Kenia vooral 
landbouwproducten en heeft het relatief weinig industrie, waardoor het duurdere 
industrieproducten moet importeren. 

9 China is vooral gericht op industriële productie. Er worden door de lage lonen 
goedkope producten als kleding gemaakt. In India is het opleidingsniveau van de 
bevolking hoger hoger en wordt meer Engels gesproken (lingua franca). Hierdoor 
kunnen meer mensen werkzaam zijn in kennisvragende diensten en de IT. 

10 De ijzerindustrie is vooral gevestigd bij de vindplaats van steenkool en de export 
van steenkool, ijzer en blik domineert. 

 De ijzer- en staalindustrie heeft zich van het binnenland naar de kust verplaatst. Er 
moet steeds meer ijzererts worden ingevoerd. De ligging aan de kust is daarom uit 
het oogpunt van transportkosten goedkoper. 

11 1 de aanleg van nieuwe infrastructuur in de vorm van wegen, zoals de M4; 2 de 
realisatie van nieuwe bedrijventerreinen bij steden; 3 de vestiging van nieuwe 
industrieën, zoals de petrochemische industrie 



12 De enterprisezone is niet zoals de exportprocessing zones in ontwikkelingslanden 
een belastingvrije zone, maar het is wel een zone met subsidies die bedrijven 
moeten aantrekken. Ook zijn er goedkope bedrijfsruimtes. Het doel van beide zones 
is het aantrekken van bedrijven. 

13 Het is een industrie met een hoge toegevoegde waarde. Deze industrie is niet 
afhankelijkvan lage lonen. Het is ook een industrie waardoor veel kennis wordt 
opgebouwd. 

 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
 1 de aanwezigheid van universiteiten en onderzoeksinstellingen 
 2 de aanwezigheid van hoogopgeleid personeel 
 3 de aanwezigheid van goede verkeersverbindingen zoals vliegvelden 
 4 de nabijheid van andere hightechbedrijven; bedrijven kunnen van elkaars kennis 

en diensten gebruikmaken (agglomeratievoordelen) 
14 De bron laat zien dat er in India sprake van een kleine rijke bovenlaag en een grote 

arme onderlaag van de bevolking. 
15 Door de globalisering ontstaat er een middenklasse. De kaste bepaalt niet langer de 

sociale klasse. Iemand die kansen benut, bijvoorbeeld een opleiding doet, kan 
hogerop komen. 

16 In Kenia is er, in tegenstelling tot India, geen kastenstelsel. Er zijn dus minder 
sociaal-culturele belemmeringen die de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in de 
samenleving in stand houden. 

17 Het stadsdeel in zone 1. Het betreft hier het centrum van Mumbai. Hier zijn banken 
en buitenlandse firma’s aanwezig en er is veel werkgelegenheid in de formele 
sector. Er is in deze zone een concentratie van diensten en er is een zakencentrum 
ontstaan. 

18 In zone 4. In dit gebied bevinden zich, in vergelijking met zone 5, veel 
woongebieden voor de midden en hogere bevolkingsgroepen, maar ook veel slums. 

19 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
 – De Indiase overheid heeft de ontwikkeling van industrietakken met veel kennis 

zoals lucht- en ruimtevaart, defensie- en auto-industrie gestimuleerd. 
 – Er is een groot aantal goed opgeleide arbeidskrachten aanwezig, die in 

vergelijking met westerse arbeidskrachten goedkoop zijn. 
 – Indiërs spreken over het algemeen zeer goed Engels. 
20 Ja, maar in mindere mate, omdat: 
 – in Kenia als voormalige Britse kolonie vaak ook goed Engels gesproken wordt;  
 – Kenia ten opzichte van India pas aan het begin staat van de ontwikkeling van 

informatietechnologie. Er zijn al wel de eerste callcenters. 
21 Door de oprichting van Software Technology Parks hebben grote buitenlandse 

computerbedrijven als IBM zich in steden als Mumbai en Delhi gevestigd. 
22 Bangalore is de belangrijkste IT-stad van India. Door globalisering heeft er door 

buitenlandse bedrijven outsourcing plaatsgevonden en is er veel vraag naar 
gespecialiseerd en goed geschoold personeel. Naar ongeschoold personeel is veel 
minder vraag, waardoor deze arme bevolkingsgroep, die veelal in de slums woont, 
kleiner is. 

23 Het noorden heeft een woestijn- of steppeklimaat waar slechts extensieve veeteelt 
mogelijk is. Het zuiden is veel natter en heeft een tropisch savanneklimaat waar de 
mogelijkheden voor de landbouw goed zijn. 

24 1 Kenia heeft een klimaat waar het hele jaar teelt mogelijk is. Het zorgt voor een 
tabiel aanbod. 2 Kenia heeftgeschoolde en betaalbare arbeidskrachten. 3 Via 
Nairobi is snel luchttransport naar de landen van de EU mogelijk. 

25 Kenia heeft een jonge, omvangrijke, snel groeiende beroepsbevolking. De 
mogelijkheden voor formeel werk zijn echter door de beperkte economische 
ontwikkeling van industrie en diensten te klein. 

 


