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Abstract. In recent decades, the title of "Great Powers" has remained unchanged. The G7 is the group of countries that 
are in the top of the world rankings, based on different criteria. Their development, which has reached the post-industrial 
stage, is difficult to compare with the emerging markets of the BRIC states. But due to their economic development 
indicators, it is likely that the world podium will be renewed. Russia is the one that has already transformed the G7 into 
G7 + 1, making its way into the circle of great powers. China is competing with the US on macroeconomic indicators, 
and Brazil and India have a potential that only needs to be properly exploited in order to achieve competitive results.  
The current pandemic situation will be a serious impediment to the development of the BRIC states, but being a global 
problem, in which everyone is affected, there are still chances that by 2040, the BRIC will be a new world power. 
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INTRODUCERE 
 La moment, lumea se află într-o situație de răscruce, în care, după părerea specialiștilor, are 
loc începutul unei revoluții a sistemului economic actual. Toate statele lumii sunt afectate direct și 
indirect de pandemie, iar întrebările despre viitor sunt din ce în ce mai des întâlnite pe rețelele de 
socializare. Grupul BRIC a fost un subiect urmărit în ultimii ani, care înregistra rezultate impunătoare 
și chiar concurențiale în unele domenii cu cele ale marilor puteri. Problema actuală este incertitudinea 
cu privire la probabilitatea de a reveni rapid la indicatorii economici dinaintea crizei, odată ce criza 
va lovi mai puternic piețele emergente. Astfel evaluarea perspectivei acestui grup ne poate răspunde 
la întrebarea: Cina va conduce lumea în viitorul apropiat? 

Obiectivele acestei cercetări sunt: 
 Evidențierea potențialului economic al statelor BRIC; 
 Identificarea punctelor slabe și căilor de soluționare a problemelor particulare; 
 Analiza opurtunităților statetelor BRIC în viitorul apropiat. 

Analiza surselor bibliografice. Drept bază teoretică am folosit diverse articole de pe internet și site-
uri de statistică mondială. În aceste surse sunt analizate aspectele economice ale grupului-țintă: 
evoluția în timp a diferitor indicatori, evaluarea căilor de dezvoltarea economică, evidențierea 
problemelor individuale, analiza posibilităților de perspectivă etc. 
Descrierea metodelor de cercetare utilizate. Una din cele mai eficiente metode utilizate la analiza 
de perspectivă este analiza SWOT. Astfel, pentru fiecare stat, am analizat 4 aspecte: puncte tari, 
puncte slabe, opurtunități și amenințări. Astfel, operând cu rezultatele obținute am putut trage 
concluzii referitor potențialul grupului-țintă de a face față provocărilor ce urmează. 
Rezultatele obținute. Pentru a avea o imagine clară asupra subiectului studiat am început cu 
evaluarea poziției styatelor BRIC în economia mondială din diferite puncte de vedere, analizând 
diferite criterii. Astfel, am comparat pozițiile statelor BRIC în clasamentul statelor după indicatorul 
principal – PIB. 
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Tabel.1 Clasificarea statelor în funcție de produsul intern brut (nominal). (Date furnizate de FMI. 2019)[2] 
Nr. Țara PIB 
1. Statele Unite ale Americii 21.469.453 
2. China 18.705.132 
3. Japonia 5.154.475 
4. Germania 3.863.344 
5. India 2.935.570 
6. Regatul Unit 2.743.586 
7. Franța 2.707.074 
8. Italia 2.072.201 
9. Brazilia 1.868.184 
10. Canada 1,711,387 
11. Rusia 1.630.659 

Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_%C8%9B%C4%83rilor_%C3%AEn_func%C8%9Bie_de_PIB_(nominal) 

Pentru state ce se încadrează în tipologia de state în curs de dezvoltare, acești indicatori au un 
caracter concurențial la nivel mondial. Bineînțeles, că PIB-ul nu este singurul indicator care trebuie 
luat în considerare înaintea emiterii unui verdict. Cu toate că BRIC înregistrează rezultate mari în 
sfera producție&consum, acestea nu înregistrează rezultate necesare pentru obținerea statutului de 
stat dezvoltat, atribuit conform următoarelor criterii: nivelul industrializării, calitatea vieții, IDU etc. 
De aceea am realizat un clasament conform criteriilor-cheie care evaluează situație actuală, dar oferă 
și predicții în viitor. 

Tabel.2 Clasamente mondiale în funcție de criteriile primordiale 

Putere[1] Calitatea vieții[1] Antreprenoriat[1] Movers[1] IDU[3] 

1. SUA 1. Canada 1. Germania 1. EAU 1. Norvegia

2. Russia 2. Danemarca 2. Japonia 2. India 2. Elveția

3. China 3. Suedia 3. SUA 3. China 3. Irlanda

4. Germania 19. China 11. China 4. Egipt 49. Rusia

5. Regatul Unit 30. India 22. Russia 5. Japonia 79. Brazilia

14. India 34. Russia 27. India 9.Brazilia 85. China

24. Brazilia 52. Brazilia 34. Brazilia 12. Russia 129. India 

Clasasmentul respectiv a fost realizat de BAV Group în parteneriat cu VMLY&R și Școala 
Wharton de la Universitatea din Pennsylvania. Deci, dacă facem o analiză succintă observăm 
motivele pentru care grupul BRIC: este un potential adversar (#puterea); promite mari așteptări 
(#movers: reprezintă o metodă predictivă dezvoltată de BAV group, care analizează ritmul de creștere 
economică în timp ); și încă nu face parte din statele dezvoltate (#calitatea vieții, #antreprenoriat, 
#IDU).  

În continuare, am evaluat fiecare stat conform analizei SWOT: 
China. Este statul cu cele mai mari așteptări din acest grup. Unul din pricipalele atuuri ale ei este 
brațele de muncă ieftină, cu toate că salariul mediu pe lună a crescut de la 1820 în 2014 la 2480 
CNY/lună în 2019[4]. Raportat la necesități, nu este un indicator bun pentru populație. Guvernul 
autoritar al Chinei poate fi privit din 2 aspecte: ca punct tare și ca punct slab. Punctul tare constă în 
faptul că această organizare politică o scutește de cheltuielile campaniilor electorale și face ca statul 
să aibă o politică economică unidirecțională, astfel toate ramurile lucrează pentru același scop propus. 
Punctul slab, este că guvernul interzice practic orice mass-media extern, ba chiar și rețele de 
socializare: Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia etc.[5] Acest lucru strică imaginea Chinei care 
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deseori cade pradă glumele ironice pe rețelele de socializare. Din opurtunități, a crescut și continuă 
să crească ponderea sectorului serviciilor în PIB (42,9% în 2008 – 52,2% în 2018)[6]  
India. Faptul că tineretul indian este un punct tare deja se cunoaște. Acesta sunt educați și în poziția 
corectă pentru a învăța o varietate de abilități care se vor traduce în forța de muncă. spațiul tehnologic 
este consolidat în India, oferind mai multe locuri de muncă acestor absolvenți. În plus, companiile 
internaționale angajează indieni pentru asistență tehnologică. Pe lângă această, poziția ei fizico-
geografică îi permite să folosească la maxim energi solară, în 2015 ocupând locul 1 după producția 
de energie solară.[7] Totodată, India este un stat capturat de sărăcie. Indienii bogați (top 1%) reprezintă 
jumătate din averea totală din țară, luând în considerare faptul că populația este de 1,353 mlrd. Prin 
purtunitățile ei este urbanizarea durabilă: Până în 2025, estimează MGI, India va avea 69 de orașe cu 
o populație de peste un milion fiecare. Creșterea economică se va concentra pe ele, iar cea mai mare
construcție de infrastructură va avea loc acolo. Producția orașelor indiene va fi asemănătoare cu cea 
a orașelor din țările cu venituri medii. În 2030, de exemplu, economia Mumbai, o piață mamut de 245 
miliarde de dolari în consum, va fi mai mare decât în prezent Malaezia.[7] 
Rusia. Unul din cele mai controversate state și ținta celor mai multe speculații, în special din cauza 
concurenței cu SUA. Principalele atuuri ale sale sunt puterea și influența. Rusia chiar este o putere 
militară de temut, putere pe care nu ezită să o arate de câte ori este posibilitate. Nivelul tehnologizării 
este concentrat anume aici, iar piața IT nu este valorificată cum ar trebui. Influența acestui stat se 
datorează faptului că are resurse de combustibil (petrol, gaze naturale etc.) care sunt vândute în diferte 
țări ale lumii, pe care le face, practic, dependente. Corupția din guvern și sistemul reglementare 
excesiv realizat prin mass-media constituie un alt punct slab. Orientarea guvernului mai mult spre 
relațiile externe trezește enmulțumirea populației, care pe parcurs de poate tranfsorma într-o 
amenințare economică. 
Brazilia. Un deceniu de gestiune fiscală solidă a lăsat Brazilia cu o poziție financiară care este invidia 
Statelor Unite și a majorității țărilor europene. Rata sa netă dintre datorie și PIB este ușor sub 40% și 
a scăzut constant în ultimii ani.[9] 
O parte din poziția relativ înflăcărată a Braziliei poate fi determinată de o demografie favorabilă, cu 
o vârstă medie de 29,6 ani - comparativ cu 37,1 în Statele Unite și 43,8 în Italia. Brazilia s-ar putea
confrunta în mod inevitabil cu pericolele financiare ale unei populații înrădăcinate, dar asta mai este 
încă două sau trei decenii, spun cei mai mulți analiști.[9] O problemă a economiei Braziliei este faptul 
că totul costă și costă mult, în special afacerile. Brazilia se află pe locul 124 printre 190 de economii 
în ceea ce privește ușurința de a face afaceri, conform ultimelor ratinguri anuale ale Băncii Mondiale. 
Clasamentul Braziliei s-a deteriorat la 124 în 2019, de la 109 în 2018. Un alt motiv sunt impozitele. 
Brazilia colectează aproximativ 35 la sută din producția sa economică în impozite, mult peste media 
latino-americană. Codul fiscal este de asemenea complex, obligând companiile să petreacă în medie 
2.600 de ore în fiecare an calculând ceea ce li se datorează. Aceasta este de 14 ori mai mare decât 
sarcina de timp tipică în Statele Unite și de departe cea mai mare din lume, potrivit Băncii 
Mondiale.[11] Ca perspectivă de viitor, se susține că, până în 2035, Brazilia ar putea contribui teoretic 
la 30% din aprovizionarea cu petrol a lumii. Royal Dutch Company intenționează să trimită în Brazilia 
majoritatea unei investiții de 5 miliarde de dolari în Brazilia, după achiziționarea grupului petrolier 
britanic BG Energy.[10]

Concluzii. 
Analizând rezultatele cercetării, realizez că fiecare stat își are forțele, problemele și 

opurtunitățile particulare. Punctul lor comun este faptul că sunt piețe emergente, piețe care vor fi cel 
mai mult afectate de criza provocată de pandemie. Practic, indicatorii pe care i-au arătat până acum 
își vor pierde din importanță dacă aceste state nu vor lua măsurile potrivite pentru a menține la limită 
virusul și de a rezolva problemele economice provocate de el.  

Va ajunge BRIC să conducă lumea în 2040? Nu cred că e posibil de făcut o analiză prin care 
să afli un răspuns la o întrebare de perspectivă în sec. XXI. Evoluția tehnologiilor este de-a dreptul 
impresionantă, apariția imprevizibilă a crizelor economice sau militare, calamități naturale etc. Toate 
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joacă un rol de piedică în realizarea analizei, pentru că nu știi ce poate interveni. Înainte de apariția 
Covid-19, grupul BRIC arăta rezultate foarte bune la nivel mondial după cum ați văzut mai sus. 
 La etapa actuală, fiecare stat își concetrează resursele pentru monitorizarea și gestionarea 
problemei. Astfel, nu putem ști cât și cum cheltuie, chiar dacă problema mare e comună, aspectele 
interne sunt cele care fac diferența. Evoluția acestor state depinde în mare măsură de cum vor ieși din 
criză.  
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