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      Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco 

Central do Brasil, BCB, www.bcb.gov.br )  που δόθησαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, η 
αξία της ροής των Α.Ξ.Ε. το έτος 2020 στη Βραζιλία,  μειώθηκε κατά το ήμισυ, ένεκα 
κυρίως της πανδημίας COVID-19 που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει σφοδρά την 
χώρα. Ειδικότερα, η αξία των Α.Ξ.Ε. το  εν λόγω έτος άγγιξε τα 34,1 δισ. δολάρια, 
έναντι 69,1 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για το χαμηλότερο νούμερο 
που έχει να εμφανιστεί από το έτος 2009. 
       Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις των βραζιλιάνικων επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό, επίσης επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19, αγγίζοντας το έτος 
2020 τα 16,4 δισ. δολάρια, έναντι 22,8 δισ. δολάρια το 2019. 
      Σχολιάζοντας την σχετική εξέλιξη ο Διευθυντής της στατιστικής Υπηρεσίας της 
Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας κ. Fernando Rocha, ανέφερε πως η 
προαναφερθείσα πτώση της ροής των Α.Ξ.Ε. στη χώρα οφείλετο στην πανδημία 
COVID-19 που προκάλεσε ύφεση στη βραζιλιάνικη οικονομία. Kατά τον κ. Rocha, η 
σχετική μείωση των 35 δισ. δολαρίων αφορούσε κυρίως εν δυνάμει συμμετοχές σε 
κεφάλαια  βραζιλιάνικων εταιρειών, ή επανεπενδύσεις κερδών που αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή. 
      Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο 2020, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας σε 
έκθεσή της προβλέπει πως η αξία των Α.Ξ.Ε. στη  Βραζιλία πρόκειται αυξηθεί κατά 60 
δισ. δολάρια το έτος 2021, εξαιτίας τόσο της πιθανής μείωσης της αβεβαιότητας που 
προκαλεί η πανδημία, όσο και κατ’ επέκταση της δημιουργίας ενός εξωτερικού 
περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και της εσωτερικής 
οικονομικής ανάπτυξης που αναμένεται να βελτιώσει την κερδοφορία των 
βραζιλιάνικων εταιρειών στην αλλοδαπή. 
 
Πίνακας 1: H ροή των Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία (2009-2020). Σε δισ. δολάρια 
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Θέμα: “Mείωση κατά 50,6% των Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία το έτος 2020” 
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