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Vraag

Antwoord

Scores

Wereld

Opgave 1 − Bbp en bevolkingsomvang in Japan, India en
de Verenigde Staten
1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat een groeiende bevolking een positief
effect heeft op de groei van het bbp / een krimpende bevolking de groei
van het bbp afremt.

2

maximumscore 2
Juiste maatregelen zijn:
− het stimuleren van geboortebeperking
− het aantrekken van buitenlandse investeringen
− het bestrijden van de bureaucratie / corruptie
− het investeren in onderwijs

3

4

per juiste maatregel

1

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• Japan nauwelijks grond- en brandstoffen heeft en de Verenigde Staten
wel
• zodat door de stijgende prijzen Japan relatief meer geld kwijt zal zijn
aan het importeren van grond- en brandstoffen dan de Verenigde
Staten

1

maximumscore 2
• Een juist argument voor de stelling is dat het bbp per inwoner van
Japan in 2050 nog steeds (relatief) hoog is
• Een juist argument tegen de stelling is dat het bbp van Japan in 2050
relatief klein zal zijn / het aandeel van Japan in de wereldeconomie in
2050 zal zijn afgenomen
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Opgave 2 − Chinese investeringen in Sudan en Ethiopië
5

6

7

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• brandstoffen nodig zijn voor de groeiende economie van China
• de aanleg van infrastructuur nodig is om brandstoffen richting havens /
China te vervoeren
maximumscore 2
Een juiste redenering is:
• China kan de investeringen in de brandstoffen en infrastructuur alleen
doen met medewerking van de regering van Ethiopië
• en met de investeringen in overheidsgebouwen komt China deze
regering tegemoet
maximumscore 3
• Egypte
• Juiste redenen zijn:
− Egypte ligt helemaal benedenstrooms aan de Nijl (en lijdt dus
onder alle ingrepen die verder bovenstrooms worden gedaan).
− Egypte is voor de watervoorziening vrijwel helemaal afhankelijk van
de hoeveelheid binnenkomend Nijlwater. / Egypte heeft nauwelijks
andere waterbronnen dan de Nijl.

1
1

1
1

1
2

Opmerking
Voor iedere juiste reden 1 scorepunt toekennen.
8

maximumscore 2
Juiste oorzaken zijn:
− Het grootste deel van de winst vloeit af naar Chinese bedrijven.
− De Chinese bedrijven nemen relatief weinig Ethiopische of Sudanese
werknemers in dienst / nemen vooral Chinese werknemers in dienst.
− De overheden investeren het geld van de Chinese investeringen niet
optimaal in zaken die de bevolking ten goede komen.
per juiste oorzaak
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