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Wereld

Opgave 1  Globalisering van IKEA
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave
horen.
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In 1963 opende IKEA zijn eerste buitenlandse vestiging. Daarna volgden
er nog veel meer. Dat IKEA in de tweede helft van de twintigste eeuw veel
buitenlandse vestigingen opende, had onder andere te maken met
ontwikkelingen in de transporttechnologie.
Geef twee van deze ontwikkelingen.
Gebruik bron 2.
Tussen 1989 en 1999 werden binnen Europa IKEA-vestigingen geopend
in een groep landen waar dat vóór 1989 nog niet mogelijk was.
Geef aan
 welke groep landen wordt bedoeld;
 welke transitie deze landen doormaakten in de periode 1989-1999
waardoor vestigingen van multinationals als IKEA daar konden worden
geopend.
Gebruik bron 2.
In de periode 1999-2009 werden in een aantal landen in Azië
IKEA-vestigingen geopend waar vóór die tijd nog geen IKEA-vestigingen
waren. Deze Aziatische landen zijn vanuit het wereldsysteem
(centrum-periferiemodel) op te splitsen in twee groepen.
Geef aan welke twee groepen landen uit het wereldsysteem dit zijn.
Geef de reden waarom IKEA wel vestigingen opende in deze landen en
(nog) niet in andere Aziatische landen.
In 2012 heeft IKEA met de Indiase regering onderhandeld over de
opening van 25 vestigingen. Naast IKEA willen ook andere buitenlandse
winkelketens de Indiase markt aanboren. Hiervoor is het nodig dat de
regering van India de toelatingseisen voor buitenlandse winkelketens
versoepelt.
Geef voor India
 een argument voor versoepeling van deze toelatingseisen;
 een argument tegen versoepeling van deze toelatingseisen.
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Wereld

Opgave 1  Globalisering van IKEA
bron 1
IKEA
IKEA kan beschouwd worden als een ‘supermarkt in woninginrichting’.
Door de stijl, het materiaal en de prijsstelling van de producten neemt
IKEA een aparte plaats in binnen de woninginrichtingsbranche. IKEA is in
relatief korte tijd uitgegroeid tot een wereldspeler op het gebied van
woninginrichting. Het bedrijf is in 1958 opgestart in het Zweedse Älmhult.
Nog steeds bevindt de hoofdvestiging van IKEA zich in Älmhult en daar
worden de nieuwe producten en concepten ontwikkeld. Älmhult heeft
15.000 inwoners, waarvan er meer dan 2.500 bij IKEA werken.
Inmiddels heeft IKEA meer dan 300 vestigingen in meer dan 35 landen.
vrij naar: E. Kulke, Internationalisierung des Einzelhandels-das
Beispiel IKEA, Geografische Rundschau, mei 2011
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bron 2
IKEA-vestigingen in 1989, 1999 en 2009

bron: E. Kulke, Internationalisierung des Einzelhandels-das Beispiel
IKEA, Geografische Rundschau, mei 2011
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Opgave 2  Wereldbevolkingsgroei
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort.
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Gebruik bron 1.
Noem
 het werelddeel dat in de periode 2005-2050 de grootste absolute
bevolkingsgroei kent;
 het werelddeel dat in de periode 2005-2050 de grootste relatieve
bevolkingsgroei kent.
Gebruik bron 1.
Er bestaat een verband tussen de positie die landen innemen in het
wereldsysteem en de omvang van de bevolkingsgroei in die landen.
Noteer de drie onderdelen van het wereldsysteem onder elkaar op je
antwoordblad.
Zet achter elk onderdeel hoe je de bevolkingsgroei daar kunt kenmerken.
Hieronder staan vier demografische kenmerken:
a een hoge mate van vergrijzing;
b een relatief omvangrijke immigratie;
c een hoog vruchtbaarheidscijfer;
d een sterk afnemend geboorteoverschot.
De demografische transitie is de periode waarin een land overgaat van
hoge naar lage geboorte- en sterftecijfers. In de tabel hieronder staan vier
landen. Deze landen bevinden zich ‘voor’, ‘in’ of ‘na’ de demografische
transitie.
land
‘voor’, ‘in’ of ‘na’ de
demografisch kenmerk
demografische transitie
(a t/m d)
Bangladesh
Brazilië
Japan
Verenigde Staten
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Neem bovenstaande tabel over op je antwoordblad.
Zet achter elk land
 of dit land zich ‘voor’, ‘in’ of ‘na’ de demografische transitie bevindt;
 het demografisch kenmerk (a tot en met d) dat het meest van
toepassing is op dit land.
Binnen een land als Brazilië bestaat een groot verschil in bevolkingsgroei
tussen het zuidoosten en de rest van het land.
Geef drie oorzaken voor dit verschil.
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Opgave 2  Wereldbevolkingsgroei
bron 1
Bevolkingsomvang in 2005 en 2050
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vrij naar: Atlas du monde global, 2010
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