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Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 8: Welvaart wereldwijd? 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

8.1 Waaraan herken je een ontwikkelingsland? 
 
Welvaart  = de mate waarin je in je behoeften kunt voorzien 
 
Welvaart vergelijken doormiddel van: 

 Inkomen per hoofd van de = nationaal inkomen / inwoneraantal  
bevolking 

 Inkomensverdeling  = een gelijke of scheve inkomensverdeling 

 Koopkracht   = wat kan je kopen van je inkomen 

 Informele productie  = zelfvoorziening, vrijwilligerswerk etc. 

 Collectieve voorzieningen = producten aangeboden door de overheid 
 
Kenmerken van ontwikkelingslanden 

 Slechte scholing  = analfabetisme   

 Veel werkloosheid  = veel armoede 

 Slechte gezondheidszorg = lage levensverwachting 

 Ondervoeding bevolking    

 Snelle bevolkingsgroei    

 Beperkte technische 
ontwikkeling    

 Monocultuur     
 
Monocultuur  = de economie van een land is afhankelijk van één of slechts  

   enkele exportproducten  
Ruilvoet  = de verhouding tussen exportproducten en importproducten  
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8.2 Arm zijn is arm blijven? 
 
Oorzaken van onderontwikkeling: 

 Slechte scholing    

 Slechte infrastructuur   

 Protectiemaatregelen  

 Conflicten    
 
 
 
 
 
VN   = Verenigde Naties, internationale samenwerking op het gebied  

   van: recht, veiligheid, mensenrechten, economie & cultuur 
 
Wereldbank  = deze bank is een onderdeel van de Verenigde Naties (VN) en  

   heeft als belangrijkste taak ontwikkelingslanden te helpen met  
   leningen tegen gunstige voorwaarden 
 

IMF   = Internationaal Monetair Fonds, heeft als taak stimuleren van   
   economische samenwerking en verstrekt leningen met  
   gunstige voorwaarden aan ontwikkelingslanden die hun  
   economisch systeem willen aanpassen 

 
Gunstige leen = lage rentes & langere periode voor aflossing  
voorwaarden 
 
Vicieuze cirkel = de oorzaak van het ene probleem is het gevolg van een ander  

   Probleem. Zonder hulp kom je er op eigen kracht niet uit. Bijv.  
   armoede  slecht onderwijs  slechte gezondheidszorg   
   veel werkloosheid  armoede 
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8.3 Hoe kunnen landen zich ontwikkelen? 
 
Microkrediet  = een kleine lening die verstrekt wordt door hulporganisaties,  

   overheden en banken aan kleine ondernemers in  
   ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele  
   banken 

 
WHO / WTO   = Wereld Handelsorganisatie / Word Trade Organisation, streeft  

   ernaar om de vrijhandel in de wereld te bevorderen waardoor  
   ontwikkelingslanden zonder belemmeringen kunnen exporteren 

 
Ontwikkelings- = de samenwerking tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden  
samenwerking    om de welvaart in landen met een economische achterstand  

   duurzaam te vergroten 

 Termijn 
o Noodhulp  = hulp gericht op korte termijn om te voorzien in de  

      eerste levensbehoeften 
o Structurele hulp = hulp gericht op langer termijn om de oorzaken  

   van armoede aan te pakken 

 Uitgaven 
o Gebonden hulp = het ontvangende land mag de hulp alleen kopen  

   bij het hulpverlener  
o Ongebonden hulp = het ontvangende land mag de hulp vrij besteden 

 Relatie 
o Bilaterale hulp = als het ontwikkelde land direct hulp geeft aan het  

   ontwikkelingsland 
o Multilaterale hulp = als internationale organisaties (Wereldbank, IMF,  

   VN etc.) hulp bieden aan ontwikkelingslanden 
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8.4 Hoe dragen wij ons steentje bij? 
 
Duurzame   = economische groei die erop gericht is dat een land zelfstandig  
economische groei    wordt 
 
VN norm   = de doelstelling van de VN is dat alle landen 0,7% van het  

   nationaal inkomen besteden aan ontwikkelingssamenwerking 
 
Subsidie  = de Nederlandse overheid geeft subsidie aan Nederlandse  

   bedrijven die investeren in fabrieken of andere bedrijven in  
   ontwikkelingslanden. Hierdoor wordt werkgelegenheid  
   gecreëerd en neemt de welvaart in het ontwikkelingsland toe 

 
Fairtrade  = een organisatie die doormiddel van een keurmerk op andere  

producten boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden helpt    
door ze een eerlijke prijs voor hun producten te bieden. De 
boeren moeten in corporaties samen werken en samen 
beslissen waarin zij de opbrengsten investeren en 
onderhandelen met afnemers. 

 
 

 


