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Az csoportokkal alkossatok egy 
karikatúrát, valamely BRICS problémát a 
középpontba állítva!

Karikatúra

Vissza a szobába
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Nézzétek meg az alábbi videót!

Vessétek össze az itt hallottakat az első 
feladatban kötött szövetségetekkel! A 
valóságban is megvalósult?

https://www.youtube.com/watch?v=F03yz
qR4gYI

Összefoglalás

Vissza a szobába

https://www.youtube.com/watch?v=F03yzqR4gYI
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Alakítsatok úgy csoportokat, hogy minden előző csoportből egy fő
legyen az újban! Szedjétek össze az országok különbségeit, lehetséges
konfliktusait!

Különbségek

Vissza a szobába
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Tanulmányozzátok a karikatúrákat! Milyen mögöttes tartalmat 
próbálnak ábrázolni? Használd az internetet segítségnek!

Szervezetei

Vissza a szobába
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A BRIC mozaikszót Brazília, Oroszország, India és Kína angol neveinek 
kezdőbetűiből rakta össze a Goldman Sachs bankcsoport egyik 

közgazdásza, Jim O'Neill. A betűszót 2001-ben használta először, mikor 

elemzésében felhívta a figyelmet a négy feltörekvő ország rohamos 

gazdasági fejlődésére. A BRIC-országok együttműködése - többek szerint 

a válság hatására - realizálódott; a négy ország külügyminiszterei 2009. 

június 16-án megtartották első hivatalos csúcstalálkozójukat 

Jekatyerinburgban. 2010. április 16-án Brazíliavárosban sor került a 
második hivatalos csúcstalálkozóra. A létrehozott politikai szervezethez 

2010 decemberében csatlakozott a Dél-Afrikai Köztársaság, így a 2011. 

április 14-én Kínában, Sanyaban (Szanja) összehívott csúcstalálkozón a 

vezetők már az Jacob Zuma elnökkel együtt ültek tárgyalóasztalhoz.

Alakulása

Vissza a szobába
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A BRIC-ek mintegy végső, szinte utópikus célként egy demokratikusabb, multipoláris, 
nemzetközi jogon, egyenlőségen, kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapuló 
nemzetközi közösség elérését jelölték meg. Az összkép tehát, amit leszűrhetünk a 
nyilatkozatokból az, hogy a BRIC-ek elsődleges politikai célja, hogy a fejlődő és 
feltörekvő országok valós gazdasági súlyuknak megfelelően reprezentálva legyenek. Ezt 
a nemzetközi intézmények reformjának mielőbbi megvalósításával kívánják elérni, 
különös tekintettel a döntéshozatalra és a szavazati kvótarendszerre. Elsősorban a már 
régóta terítéken levő ENSZ-reform és a Nemzetközi Valutaalap aktuális reformja lehetnek 
azok a lehetőségek, melyek révén nagyobb befolyásra tehetnek szert. 2011-ben mind az 
öt BRIC-ország tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, mely egyedülálló lehetőséget 
biztosít az érdekképviseletre. A Nemzetközi Valutaalap reformja egyrészt a szavazatok 
arányának megváltoztatásáról szól, másrészt a feltörekvők nemzeti valutáinak 
erősítéséről. Az országok természetesen támogatják Oroszország felvételét a WTO-ba. A 
fejlődő régiók képviselete, a szegénység csökkentése, a Milleniumi Fejlesztési Célok 
elérése kiemelt jelentőséggel bír a csoportosulás számára. A BRIC a világ legfejlettebb 
országait magában foglaló G7-csoport ellensúlyaként szolgálhat a szélesebb körű 
tárgyalásokon, így például a húsz legnagyobb gazdaságot tömörítő G20 találkozóin vagy 
a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) fordulói során. 

Célja

Vissza a szobába
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Vitassátok meg a csoportoddal országotok egyéni 
céljait, prioritásait! Annak érdekében, hogy elérjétek 
ezeket, keressetek magatoknak szövetséget 
(szorosabb köteléket) egy másik országgal! 
Dolgozzátok ki együtt a csoporttal 5 pontban, hogy 
miért egymásra esett a választásotok! 
(Egy ország csak egyszer kezdeményezhet 
szövetséget, azonban többször fogadhat!)

Feladat

Vissza a szobába
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A Szovjetunió felbomlása utána az ország gazdasága jelentős változásokon 
ment keresztül; a zárt tervgazdaság mára a nemzetközi gazdaságba 
integrálódott piacgazdasággá vált. Az 1990-es évek vége óta a gazdaság 
stabil, 7% körüli fejlődést produkált. A 2008-as válság megviselte az országot, 
a BRIC-országok közül őt érintette legsúlyosabban. Az orosz állam hatalmas 
válságkezelő csomagokkal támogatta meg a nemzeti gazdaságot. Az 
államnak így – közvetve és közvetlenül is – továbbra is nagy szerepe van 
azonban a gazdaságban. Az intézkedéseknek köszönhetően a gazdaság már 
2009 második felében lassú növekedésnek indult. GDP-je szerint a 7. a 
világranglistán (2010-ben 2229 milliárd $), egy főre jutó GDP-je szerint 
azonban csak a 70. (15900USD) A világ 7. legnagyobb munkaképes 
népessége itt él, a munkanélküliségi ráta azonban 7,6%, és a lakosság több 
mint 13%-a a szegénységi küszöb alatt él. Az ország a világ harmadik 
legnagyobb valutatartalékával rendelkezik. A haderőre a GDP 3,7%-át költi az 
állam, ezzel a 27. a világranglistán. 

Általános tények

Vissza a szobába
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Oroszország adottságainak köszönhetően a világ egyik vezető gazdasági 
hatalma. 2010-ben ő volt a legnagyobb földgáz-, a 2. legnagyobb olaj- és a 3. 
legnagyobb acél- és alumíniumexportőr. Hatalmas nyersanyagkészletekkel 
rendelkezik, exportjának nagy részét a kibányászott szén, vas, olaj, gáz és 
különböző fémek adják. Az ipar jelentősebb ágazatai a vas-, alumínium- és 
színesfémkohászat, acélgyártás, gépgyártás, járműgyártás, 
kőolajfeldolgozás, vegyipar, építőipar, fa- és papíripar, textilipar és 
élelmiszeripar. Az ország nehézipara hagyományosan fontos szerepet játszik, 
de mára a szolgáltatási szektor hozzájárulása a legnagyobb a nemzeti 
jövedelemhez. Oroszország főbb kereskedelmi partnerei Németország, Kína, 
Hollandia, Olaszország, Törökország, Ukrajna, Fehéroroszország, az Amerikai 
Egyesült Államok. Nagy nyersanyagkészletei ellenére Oroszország több 
termékből is importra szorul az élelmiszerimport mellett (gépipari, 
gyógyszeripari termékek, vas), hatalmas a felvevőpiac.

Gazdaság

Vissza a szobába
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Az emberi jogok - különösen a tulajdonjogok – védelme még gyerekcipőben jár, 
magánszektor kicsi és gyenge az erős állami befolyás miatt. Az ország nagy 
problémája a szervezett bűnözés és a korrupció, a Transparency International 
listáján Oroszország a 154 a korrupciós index alapján. A demográfiai 
változások hatására egyre súlyosabb problémák jelentkeznek: többek között a 
csökkenő munkaerő, az elöregedő társadalom és a legális (és illegális) 
bevándorlók. A korrupció és szervezett bűnözés, az ember- és 
drogkereskedelem igen súlyos problémák. Még súlyosabbá teszi a helyzetet, 
hogy az utóbbi években Oroszország célországgá vált, az utóbbi években 
ötszörösére emelkedett a kábítószer-túladagolásban elhunytak száma és 
másfélszeresére az alkoholhoz köthető halálozások száma. Jelenleg egy másik 
BRIC, Kína jelenti Oroszország számára a fő riválist a térségben. Bár 
határvitájukat 2004-re rendezték, az egyre növekvő kínai bevándorlás Szibéria 
területére, a verseny a regionális erőforrások (türkmén gáz) és szállítási 
útvonalak feletti befolyásért és lényegében a regionális nagyhatalmi címért 
kifejezetten megnehezíti az együttműködést. 

Kihívások

Vissza a szobába
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Brazília a térség egyetlen portugál gyarmataként 1822-ben nyerte 
el a függetlenséget, 1825-ben Portugália is elismerte azt. 1889-ig 
az ország monarchia maradt, ekkor az általános rabszolga-
felszabadítás után vált köztársasággá. 1930-ban Getulio Vargas
szerezte meg a hatalmat; ekkortól egészen 1985-ig az országot 
populista katonai vezetés irányította sokszor diktatórikus módon. 
1988-ban hatályba lépett a ma is érvényes alkotmány, mely szerint 
Brazília egy demokratikus berendezkedésű, 26 tagállamot és a 
Szövetségi Kerületet tömörítő szövetségi állam. Az ország elnöke 
2003-2010-ig a munkáspárti Luiz Inácio Lula da Silva volt, azóta 
Dilma Rousseff elnök asszony áll az ország élén

Általános

Vissza a szobába
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Brazília GDP-je szerint a 8. helyen áll a világranglistán (2010-ben 2194 
milliárd $), ha azonban az egy főre jutó GDP-t nézzük, akkor jóval hátrébb, 
csak a 104 (10900USD). Az ország GDP-jének majdnem 70%-át már a 
szolgáltatások szektora teszi ki, az ipar részesedése 25, a mezőgazdaságé 
körülbelül 6%-os. Munkaerőpiaca hatalmas, a 6. legnagyobb 
világviszonylatban, a gazdaságilag aktív népesség száma mintegy 101 millió 
fő. A legfontosabb mezőgazdasági termékek a kávé, szójabab, marhahús, 
dohány, búza, rizs, kukorica, cukornád és a kakaó, az ipari szektor 
legfontosabb termékei pedig a textíliák, cipő, autóalkatrészek, repülőgép-
alkatrészek, egyéb alkatrészek. Ezen termékek közül kerülnek ki az ország 
legfontosabb exporttermékei is; Brazília a 26. legnagyobb exportőr a világon. 
Legkiemelkedőbb kereskedelmi partnerei Kína, az Egyesült Államok, 
Argentína, Hollandia Japán és Németország. Brazília rendelkezik a 9. 
legnagyobb valutatartalékkal a Földön. A haderőre a GDP 1,7%-át költi az 
állam évente (2009-es adat), ezzel a 88. a világranglistán. 

Gazdaság

Vissza a szobába
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Latin-Amerika legnagyobb és a világ ötödik legnagyobb országaként Brazília 
regionális nagyhatalom és a világgazdaság fontos szereplője. 203 milliós 

lakosságával az 5. legnagyobb népességű ország. Hatalmas, fejlett 
mezőgazdasága, ipara és – mára – szolgáltatási szektora képessé teszi 

nagyhatalmi ambícióinak elérésére. A 2000-es évek eleje óta az ország stabil 
fejlődést mutat. 2007-ben elért legnagyobb fejlődési rátája több mint 6%-os volt. 

2009 második felében már pozitív értékeket mutatott az ország gazdasága, a 
Központi Bank 2010-re 5%-os gazdasági növekedést jelzett előre. Az erős 

gazdasági fejlődés és magas kamatláb miatt az ország vonzó a befektetők 
számára. A jól látható fejlődés és szép eredmények ellenére azonban a Brazil 

Szövetségi Köztársaság nagy problémákkal is küzd. Az egyenlőtlen 

jövedelemelosztás miatt egyre nagyobb a különbség, így a feszültség is a 
társadalmi rétegek között. A munkanélküliség ugyan csak 7% körüli, de az 

ország teljes népességének 26%-a él még ma is a szegénységi küszöb alatt. 
Szomszédaival sem mindig felhőtlen a viszonya: Uruguay-jal és Paraguay-jal

határvitája van, Kolumbiával pedig a határokon átnyúló, illegális félkatonai 
szervezetek és a drogkereskedelem miatt terhelt a kapcsolat. (Kolumbia a 

második legnagyobb kokaingyártó a világon.) 

Kihívások

Vissza a szobába
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A Kínai Népköztársaságot 1949 októberében kiáltották ki. A 
Népköztársaság élén 1945-től államfőként a Kínai 
Kommunista Párt elnöke, Mao Ze-dong (Mao Ce-tung) állt, 
Mao és pártja vezetésével az ország egypárti diktatúrává vált. 
Mao Zedong 1976-os halála után fokozatosan Deng Xiaoping
ragadta magához a tényleges hatalmat, majd meghirdették az 
új ideológiai irányvonalat, melynek lényegi célja az volt, hogy 
a Kínai Népköztársaság a 20. század végére egy modern, 
erős szocialista állammá váljék. Az ország nyitott a külföld 
felé, mára a világ egyik legnyitottabb FDI-rezsimjévé vált. A 
külkereskedelem egyre fontosabb szerepet kezdett játszani 
az ország gazdaságában. 

Általános

Vissza a szobába
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Az 1980-as évek elejétől kezdve a kínai gazdaság tartós, 9- 10% körüli 
növekedést produkált. Ez 2009 végére visszaesett 8%-ra a globális 
pénzügyi válság miatt, mára azonban újra 10% fölött jár. 2008-ra a kínai 
gazdaság a harmadik legnagyobb volt a világon; a világ GDP-jének 7%-
át adta. A bruttó nemzeti jövedelem azonban így is csak 15%-a az 
Amerikai Egyesült Államokénak, az egy főre jutó GDP pedig csupán 
7400 USD (125.). Legnagyobb kereskedelmi partnerei az USA, Hong 
Kong, Japán, Dél-Korea, Tajvan és az Európai Unió voltak..Export-
import szerint a 2., illetve 3. a ranglistán. Kína rendelkezik a világ 
legnagyobb valutatartalékával, a világ tíz legnagyobb vállalatából pedig 
három kínai. Az ország a világ második legnagyobb energia-termelője 
és - fogyasztója. A munkanélküliség 2009-ben hivatalosan 4,3%-os volt, 
ez a szám azonban a belső, mezőgazdasági területeken valószínűleg 
jóval magasabb. 

Gazdaság

Vissza a szobába
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A Kínai Népköztársaság mára a világ legnagyobb exportőre, a második legnagyobb 
gazdasága, ám a belső és külső problémák és kihívások őt sem kerülik el. A magas 
megtakarítási ráta önmagában pozitív jelenség, ám Kína esetében ez igen alacsony 
belső keresletet jelent, az ország túlságosan függ a külföldi felvevőpiacoktól. A 
korrupció és egyéb gazdasági bűnözés, a gazdasági növekedés okozta gazdasági 
károk és az egyre növekvő társadalmi ellentétek olyan belső problémák, melyekre 
sürgősen megoldást kell találni a pártvezetésnek. A 2007-es adatok szerint az 1,337 
milliárdos lakosság 2,8%-a (kb. 21,5 millió ember) él a szegénységi küszöb alatt, 
további 35,5 millió él alacsony jövedelem alatt. A hatalmas régiók közötti fejlettségbeli
és jövedelemkülönbségek, a társadalom gyors öregedése, a környezetszennyezés 
mind olyan belső problémák, melyek társadalmi feszültséghez, elégedetlenséghez 
vezethetnek. Kína geo- és külpolitikai helyzete sem egyszerű, mai napig rendezetlen 
határvitái vannak Indiával, Butánnal, Vietnámmal. Oroszországgal 2004-ben sikerült 
lezárni a már több évtizedes határvitákat. Tajvan és a Tibeti Autonóm Terület helyzete 
is vitatott mind a mai napig. 

Kihívások

Vissza a szobába
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India a korai 90-es években kezdte meg liberalizálni piacait, ami 1997 óta 7%-os
átlagos gazdasági növekedést eredményezett. A gazdaság igen összetett és 
változatos, a hagyományos mezőgazdasági termelés továbbra is jelen van a 
növekedésben nagy szerepet játszó, egyre fejlődő szolgáltatási faktor mellett. Az 
ország nagy információs technológia- és szoftverexportőr. Az erőteljes fiskális és 
monetáris ösztönzésnek köszönhetően a válság után is viszonylag stabil maradt a 
pénzügyi rendszer és mérsékelt az infláció, így sikerült fenntartani a növekedést. 
India az 5. legnagyobb GDP-vel rendelkező ország (2010-ben 4046 milliárd $), ám 
jelentős belső problémákra utal, hogy az egy főre jutó GDP teklintetében csupán a 
163. (3400USD) Viszonylag stabil, jelenleg 8%-os gazdasági növekedése azonban 
mindenképpen figyelmet érdemlő, a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. 
467 milliós munkaképes korú népességével a második a világranglistán, ehhez 
azonban tartozik egy több mint 10%-os (10,8%) munkanélküliségi ráta, mely rontja 
az összképet. 2007-es adatok szerint a lakosság 25%-a él a szegénységi küszöb 
alatt. 

Általános

Vissza a szobába
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India behozatalra szorul kőolajból és földgázból, ugyanakkor nagy szénkészlettel 
rendelkezik és vízenergiából az északi területeken jelentős az energiatermelés. 
Legfontosabb mezőgazdasági termékei a rizs, különböző gabonafélék, tea, cukornád, 
gyapot, bárány, hal. Emellett jelentős a textilipara, a feldolgozóipar, a szoftvergyártás és 
a szolgáltatások pedig a legfontosabb húzóágazatai az indiai gazdaságnak. A 
születésszabályozó politikának köszönhetően a népesség növekedési üteme már 
csökken, az oktatás egyre elterjedtebbé és színvonalasabbá válik. Ugyanakkor az 
országnak olyan hosszú távú problémákra kell minél gyorsabban megoldást találnia, 
mint a túlnépesedés, a környezeti problémák, az egyre növekvő szegénység, szociális 
problémák (ellátás, munkanélküliség), korrupció. India fő exportcikkei a petróleum, 
textiltermékek, drágakövek, műszaki termékek, vas és acél és vegyipari termékek. 
Behozatalra szorul azonban energiahordozókból (fejlődő országként igen nagy kőolaj- és 
földgázfogyasztó), műszaki felszerelésekből, műtrágyából és vegyipari termékekből. Az 
ország legnagyobb kereskedelmi partnerei az Egyesült Arab Emirátusok, az USA, Kína, 
Szaúd-Arábia, Ausztrália és Németország. A 6. legnagyobb valutatartalékkal rendelkezik. 
Hadseregére a GDP-jének 2,5%-át költi. Olaj- és energiafogyasztása alapján az 5. és 6. 
legnagyobb fogyasztó a Földön. 

Gazdaság

Vissza a szobába
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Ám hiába a jó világgazdasági pozíció, a szubkontinensnek súlyos 
problémákkal kell szembenéznie. Bár a népességnövekedés mára 
lelassult, a túlnépesedés továbbra is gond, s miatta környezeti problémák 
is nehezítik a lakosság életét. A növekvő szegénység, a kiterjedt 
korrupció, a szervezett bűnözés (emberkereskedelem) olyan problémák, 
melyek hosszú távú megoldást igényelnek. legnagyobb ópiumgyártó 
legális gyógyszertári felhasználásra, de jut belőle másra is... Indiának nem 
felhőtlen a viszonya szomszédaival. 2005-ben kezdett Kínával biztonsági 
és külügyi párbeszédbe a militarizált határövezetről és a regionális 
nukleáris proliferációról, ám a még mindig lezáratlan határviták és a 
regionális versenyhelyzet miatt, illetve mert Kína Pakisztán egyik 
legrégebbi támogatója, a viszony továbbra is terhelt. India és Pakisztán 
között a mai napig nincsen békeszerződés a vitatott területek (Kasmír) 
miatt. 
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Az afrikai kontinensen fekvő országok közismerten a nagy 
gyarmatbirodalmak alkotóelemei voltak egészen a 20. 
század közepe-végéig. Cape Townt a holland telepesek 
alapították 1652-ben. Az angolok az 1800-as évek elején 
vetették meg lábukat a Jóreménység Foka környékén. A 
dél-afrikai arany- és gyémántlelőhelyeket az 1870-es évek 
környékén fedezték fel. DélAfrika 1961-ben vált gyarmatból 
független köztársasággá, egészen a 1990-es évekig 
azonban az apartheid rendszer uralkodott a területen. 1994-
ben voltak az első szabad választások, melyeken Mandela 
győzedelmeskedett.
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Az ország a közepes jövedelmű államok közé sorolható 527 mrd
dolláros GDP-jével a 26. legnagyobb gazdaság. Dél-Afrika 3% 
körüli gazdasági növekedést mutat – csupán 2009- ben volt 
csökkenő a GDP a gazdasági válságnak köszönhetően. A 
kontinens legerősebb gazdaságaként, majdnem 50 milliós 
lakosságával és jelentős nyersanyagforrásaival Dél-Afrika 
egyértelműen regionális nagyhatalom. Az ország legfontosabb 
exportcikkei az arany, gyémánt, platina, valamint egyéb fémek és 
nyersanyagok. Legnagyobb kereskedelmi partnere Kína (több 
mint 10%-ban van jelen a piacon), őt követi az Amerikai Egyesült 
Államok, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia és 
Irán. 

Gazdaság
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Dél-Afrika azonban hiába regionális nagyhatalom, olyan belső 
gondokkal küzd, melyek miatt nem igazán említhető egy lapon 
az eddig bemutatott országokkal. A munkanélküliség igen 
magas, több mint 23%, a lakosság fele a szegénységi küszöb 
alatt él, az infrastruktúra gyenge, tömegközlekedés 
gyakorlatilag nincs. A kontinens polgárháború sújtotta 
országaiból rengetegen menekülnek délre, a több tízezer, főleg 
kongói, szomáliai és angolai menekültelhelyezése hatalmas 
terhet ró az országra. A drogkereskedelem is nagy probléma, 
már nem csak tranzit-, hanem célország is az afrikai 
köztársaság.
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