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ปั จจุบนั BRIICs มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้ านคน มากกว่าร้ อยละ 40 ของประชากรโลก มี GDP
รวมกันประมาณร้ อยละ 13-14 ของ GDP ของโลก มูลค่าการค้ าและบริ การคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 12 ของมูลค่า
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วันนีอ( ินโดนี เซียเป็ นตลาดทีมีศักยภาพสูงมาก ด้ วยจํานวนประชากรกว่า 230 ล้ านคน การเมืองค่อนข้ างมี
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