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Ontwikkelingsland  Indonesië  

Opgave 5  Economie van Indonesië 

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 

Indonesië wordt samen met landen als Mexico en Turkije vaak 
toegevoegd aan de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). Deze 
zeven landen hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk die eraan 
bijdragen dat deze landen opkomende grootmachten zijn. 

2p 17 Geef van deze zeven opkomende grootmachten een gemeenschappelijk  
 economisch kenmerk; 
 demografisch kenmerk. 

Atlaskaart 154D toont de verdeling van de beroepsbevolking over de drie 
economische sectoren van onder andere Indonesië. Deze verdeling is een 
gemiddelde van heel Indonesië. 

2p 18 Noteer de deelgebieden Papua en Bali op je antwoordblad. 
Schrijf achter elk deelgebied welke economische sector daar een veel 
groter aandeel heeft dan het gemiddelde van Indonesië. 

Gebruik bron 1. 
In bron 1 is van elk van de vijf grote Indonesische eilanden de provincie 
met het hoogste en de provincie met het laagste percentage werkenden in 
de formele sector weergegeven. 

1p 19 Op welk eiland is het verschil tussen de provincies het grootst? 

In bron 1 zijn de Molukken niet opgenomen.  
2p 20 Beredeneer of het aandeel werkenden in de formele sector in de 

Molukken groter, kleiner of ongeveer gelijk is aan het gemiddelde van 
Indonesië. 

De Indonesische regering zet steeds meer in op exportvalorisatie. 
Stelling: door exportvalorisatie zal het aandeel werkenden in de informele 
sector toenemen. 

2p 21 Geef een argument vóór en een argument tégen deze stelling. 
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bron 1 

Het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de 
formele en in de informele sector op de vijf grote eilanden van 
Indonesië   
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Per eiland zijn de gegevens weergegeven van de provincies met het 
grootste en het kleinste aandeel werkenden in de formele sector. 
De namen van de provincies zijn te zien op atlaskaart 157C. 

vrij naar: www.ilo.org/jakarta 

- 2 -




