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Bij elke vraag kun je, indien gewenst, De Grote Bosatlas, 54e druk 
gebruiken.  

Wereld 

Opgave 1  Top 8 economische grootmachten 

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

De analist David Sterman heeft een ranglijst gemaakt van de 
economische grootmachten tussen 2015 en 2040 (bron 1). Dit heeft hij 
gedaan op basis van de volgende criteria: 
 het bnp; 
 de koopkracht van de bevolking;  
 de omvang van de middenklasse; 
 de leeftijdsopbouw van de bevolking; 
 de omvang van de natuurlijke hulpbronnen.  

Gebruik bron 1. 
De landen Brazilië, Rusland, India en China worden samen aangeduid als 
de BRIC-landen. 

1p 1 Welk BRIC-land zal volgens deze bron een ontwikkeling doormaken die 
afwijkt van die van de andere BRIC-landen? 

Gebruik bron 1. 
Japan en Brazilië zullen tussen 2015 en 2040 volgens bron 1 elk een 
andere ontwikkeling doormaken. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
het verschil in leeftijdsopbouw tussen deze twee landen.  

2p 2 Beredeneer dat dit verschil bijdraagt aan de andere ontwikkeling die voor 
deze landen in bron 1 wordt voorspeld. 

Australië zal volgens David Sterman in 2040 tot de top 8 van de 
economische grootmachten behoren. Australië dankt deze hoge notering 
vooral aan de grote omvang van de natuurlijke hulpbronnen. 

2p 3 Beredeneer dat dit criterium de komende decennia steeds belangrijker 
wordt om een economische grootmacht te zijn. 

Gebruik bron 1. 
Landen met een groot aantal inwoners scoren relatief hoog op de lijst van 
David Sterman. Toch staan in de top 8 van 2020 vier landen die in dat 
jaar niet tot de acht landen met het grootste aantal inwoners behoren. 

2p 4 Welke vier landen zijn dit? 
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bron 1 

Ranglijst van de economische grootmachten tussen 2015 en 2040 
volgens analist David Sterman   
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Legenda:

Australië

Brazilië

China

Frankrijk

India

Duitsland

Italië

Japan

VS

Verenigd Koninkrijk

Rusland

F. F. F.

F. F. F.

I.

F. I.
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