
 

 

RAAMWERKE VIR ONTWIKKELING (Week 2) 

SLEUTELKONSEPTE: 

1. Watter faktore beïnvloed ontwikkeling? 

Toegang tot hulpbronne, energie, geskiedenis, handelswanbalanse, bevolkingsgroei, 

onderwys en opleiding, beperkings op natuurlike hulpbronne en omgewing 

agteruitgang). 

 

2. Watter ekonomiese modelle is ontwikkel om die verskille te verreken? 

tussen die minder en meer ekonomies ontwikkelde lande? 

Vryemarkmodelle - Rostow's Model; Kern-periferiemodelle; Volhoubaarheid 

modelle. 

 

3. Wat is volhoubaarheid en watter faktore beïnvloed die volhoubaarheid 

ekonomiese ontwikkeling? 

 

4. Wat is gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling? 

Ontwikkeling wat binne 'n gemeenskap plaasvind. 

 

5. Watter benaderings word gebruik in landelike en stedelike ontwikkeling? 

 

TERMINOLOGIE: 

 

Globalisering:  'n proses wat lei tot 'n geïntegreerde wêreldekonomie en 

samelewing. 

Faktor:    'n Element of oorsaak wat bydra tot 'n resultaat. 

Model:  'n Voorstelling van 'n aspek van die werklike wêreld; 'n 

vereenvoudigde of algemene weergawe van die werklikheid. 



 

Ekonomie:  Die produksiestelsel en verspreiding in 'n samelewing; die 

ekonomie bestaan uit vier sektore, primêre,sekondêr, tersiêr 

en kwaternêr. 

Kern:  'n gebied wat ekonomies is voordeel as gevolg van hoë 

vlakke van kapitaal, infrastruktuur en werksgeleenthede. Die 

meeste ontwikkelde dele. 

Kern- en periferiemodel: 'n Model wat probeer verduidelik waar ekonomiese   

    ontwikkeling plaasvind, die begrippe kern en periferie. 

Vryemarkmodel:  'n Model wat probeer ontwikkeling verduidelik gebaseer op 

die ekonomie. 

Periferie:  'n gebied wat nie kapitaal het nie, infrastruktuur en 

indiensneming geleenthede. Minder ontwikkelde gebied. 

Volhoubare ontwikkeling: enige ontwikkeling wat in die langtermyn hulself    

    onderhou en nie die natuurlike hulpbronne van die gebied. 

 

FAKTORE WAT ONTWIKKELING BEÏNVLOED: 

1. Politieke faktore 

1.1. Geskiedenis 

1.1.1. Kolonisering het gelei tot die ontginning van hulpbronne deur ontwikkelde 

lande. 

 

1.1.2. Geen wette reguleer die gebruik / ontginning van hulpbronne nie. 

 

1.1.3.  Groot multinasionale maatskappye en beleggers maak gebruik van 

natuurlike hulpbronne, veral in ontwikkelende lande. 

 

1.1.4.  Arbeid word benut en buitelandse kundigheid word gebruik. Plaaslike arbeid 

is nie vaardig nie. 

 

 

2. Sosiale faktore 

2.1. Bevolkingsgroei 

2.1.1. Die wêreld se bevolking neem vinnig toe. 

 

2.1.2. Dit plaas druk op hulpbronne soos hout, water en grond. 

 

2.1.3. Hierdie hulpbronne word uitgeput of verval. 



2.2. Onderwys en opleiding 

2.2.1. 'n Opgeleide arbeidsmag is noodsaaklik vir oordrag of tegnologie van 

ontwikkelde en ontwikkelende lande. 

 

2.2.2. Hoë ongeletterdheidskoerse belemmer onderwysvordering in 'n land. 

 

 

3.  Ekonomiese faktore 

3.1. Handelswanbalanse 

3.1.1.  Globalisering het dit vir lande maklik gemaak om te handel en goedere uit te 

ruil. 

 

3.1.2. Die Wêreldhandelsorganisasie het 'n vryemarkhandel begin voorstel en 

implementeer in 'n poging om ontwikkelende lande te integreer in die wêreld 

se handels- en ekonomiese stelsels 

 

3.1.3. Ontwikkelende lande moet dikwels na ontwikkelde lande uitvoer en ly as die 

bestellings vir hul goedere besnoei word. 

 

 

3.2. Energie 

3.2.1.  Meer as die helfte van die wêreld se bevolking het nie toegang tot skoon, 

goedkoop energie nie. 

3.2.2. Die hoë gebruik van biomassa-brandstof in ontwikkelende lande beteken 'n 

gebrek aan energie vir huishoudelike gebruik. 

3.2.3. Dit vertraag ontwikkeling. 

3.2.4. Ontwikkelde lande dra by tot die wêreld se stygende CO2-vlakke van die 

gebruik van fossiele brandstof vir energieproduksie. 

 

 

4. Natuurlike hulpbronne 

4.1. Drakrag (die maksimum bevolking wat in 'n gegewe gebruik word omgewing 

kan ondersteun) oorskry word. 

 

4.2. Groot bevolkings plaas druk op natuurlike hulpbronne. 

 

4.3. Omgewingsagteruitgang 

4.3.1.  Daar is 'n gebrek aan omgewingsopvoeding, regeringsbeleid en effektiewe 

besoedelingsbeheer. 

 

4.3.2. Daar is ten alle koste 'n doelwit om wins te maak. 

 

4.4. Toegang tot hulpbronne 



4.4.1. Daar is 'n oneweredige verspreiding van die wêreld se natuurlike hulpbronne. 

 

4.4.2. Ontwikkelde lande het meer hulpbronne nodig as ontwikkelende  lande. 

 

4.4.3. Daar is baie beperke toegang tot water, elektrisiteit en sanitasie in 

ontwikkelende lande. 

 

4.4.4. Grondbesit word in sommige lande voorkom. 

 

4.4.5. Daar is 'n gebrek aan geleenthede in die besigheids wêreld as gevolg van die 

regering beleid. 


