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Θέμα:

“Συρρίκνωση του βραζιλιάνικου Α.Ε.Π. κατά 4,1% το έτος 2020”

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του βραζιλιάνικου Ινστιτούτου Γεωγραφίας και
Στατιστικής (IBGE, www.ibge.gov.br) που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, το
βραζιλιάνικο Α.Ε.Π. σημείωσε πτώση 4,1% το εν θέματι έτος σε σχέση με έναν χρόνο
νωρίτερα, ως αποτέλεσμα κυρίως των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid19.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχετική πτώση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30
χρόνια. Συνολικά, το 2020 το Α.Ε.Π. της χώρας σε τρέχουσες τιμές άγγιξε τα 7,4 τρις
ρεάις (1,1 τρις ευρώ).
Αναλυτικότερα, οι τομείς που επηρεάστηκαν τα μάλα από την υγειονομική κρίση ήσαν
οι υπηρεσίες (-4,5%) και η βιομηχανία (-3,5%). Αθροιστικά οι δύο αυτοί τομείς
αντιπροσωπεύουν το 95% της βραζιλιάνικης οικονομίας.
Όπως αναμένετο, το κλείσιμο των ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων ένεκα
των υιοθετηθέντων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας και η συνακόλουθη κοινωνική
αποστασιοποίηση, συνέβαλαν σημαντικά στην εν λόγω πτώση στις υπηρεσίες.
Από την άλλη πλευρά, ο αγροτικός τομέας σημείωσε μικρή αύξηση 2%. Οι δε εξαγωγές
μειώθηκαν κατά 1,8%, όπως και οι εισαγωγές κατά 10%.
Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών της Βραζιλίας σε πρόσφατη έκθεσή του
προέβλεπε μείωση του Α.Ε.Π. κατά 4,5% το έτος 2020, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της
Βραζιλίας αντιστοίχως 4,4%.

Γράφημα 1: Eξέλιξη βραζιλιάνικου Α.Ε.Π. έτη 2010-2020
Πηγή: Bραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής.
Eπεξεργασία στοιχείων: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου

Βάσει των στατιστικών στοιχείων του IBGE, το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο ανάλυσης
ρίσκων “Austin Rating” (https://austin.com.br), δημοσίευσε προκαταρκτική ανάλυση
που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και διά της οποίας ισχυρίζεται πως η
βραζιλιάνικη οικονομία εξέρχεται του καταλόγου με τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες του
κόσμου, αφού το 2020 καταλαμβάνει πλέον την 12η θέση, πίσω από τον Καναδά,
Ρωσία και Νότιο Κορέα.
Τέλος αναφέρεται πως για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ένεκα τόσο του αργού
ρυθμού εμβολιασμού του πληθυσμού, όσο και του τέλους του έκτακτου οικονομικού
βοηθήματος προς τους Βραζιλιάνους εργαζομένους από τον Ιανούαριο 2021, καθώς
και της επιδείνωσης του δημοσίου χρέους, εκτιμάται μείωση περίπου κατά 1,5% του
βραζιλιάνικου Α.Ε.Π., ενώ συνολικά για το έτος 2021, η Κεντρική Τράπεζα της
Βραζιλίας σε πρόσφατη συναφή δημοσίευσή της προβλέπει ενίσχυση του Α.Ε.Π. κατά
3,29%.
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