
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 
 

   

    Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco 

Central do Brasil, BCB, www.bcb.gov.br )  που δόθησαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, 

το Α.Ε.Π. της χώρας τον εν θέματι μήνα ενισχύθηκε κατά 0,6%, γεγονός που σημαίνει 

πως η οικονομία της χώρας τους τελευταίους μήνες του 2020 παρουσίασε μία σχετική 

επιβράδυνση.  

    Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης που σημειώθηκε μετά την πιο σοβαρή 

περίοδο έξαρσης της πανδημίας COVID-19, φαίνεται πως τους τελευταίους μήνες του 

2020 σημείωσε μία συναφή διόρθωση (βλ. παρακάτω πίνακα 1). 

    Τον Νοέμβριο 2020, οι τομείς που εμφάνισαν την μεγαλύτερη σχετική αύξηση ήσαν 

η βιομηχανία (+1,2%) και οι υπηρεσίες (+2,6%) 

      Θα πρέπει να σημειωθεί πως η οικονομική δραστηριότητα της χώρας το τέταρτο 

τρίμηνο του 2020 επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από την μείωση του οικονομικού 

βοηθήματος προς τους εργαζομένους (από 600 ρεάις σε 300 ρεάις), όσο και από έναν 

υψηλό πληθωρισμό. Συναφώς, η επιδείνωση της πανδημίας COVID-19, προκάλεσε 

αβεβαιότητα αναφορικά με τη διαδικασία εμβολιασμού του βραζιλιάνικου πληθυσμού το 

τρέχον έτος. 

      Υπενθυμίζεται πως το βραζιλιάνικο Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 7,7% το τρίτο τρίμηνο 

του 2020 σε σχέση με ένα τρίμηνο νωρίτερα, αγγίζοντας σε αξία το 1,891 τρις ρεάις 

Βραζιλίας. Επρόκειτο για την καλύτερη σχετική οικονομική επίδοση που είχε να 

εμφανιστεί από το τρίτο τρίμηνο του 1996 και αποδόθηκε εν μέρει στις υπερβολικές 

δαπάνες της κυβέρνησης προς υποβοήθηση του μισθού εργασίας των εργαζομένων 

που επλήγησαν από τη πανδημία COVID-19. 

Οι τομείς που είχαν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση το τρίτο τρίμηνο 2020 

ήσαν οι εξής: βιομηχανία (14,8%), υπηρεσίες (6,3%) και κατασκευές (5,6%). Από την 

άλλη πλευρά, πτώση παρουσίασε ο αγροδιατροφικός τομέας (-0,5%). 

      Τέλος σημειώνεται πως έγκυροι εδώ οικονομολόγοι προβλέπουν ενίσχυση του 

Α.Ε.Π. κατά 0,25% τον Δεκέμβριο 2020, ωστόσο για τις αρχές του 2021 κάνουν λόγο 

για συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

      

 

 

 

Θέμα: “Αύξηση του Α.Ε.Π. της Βραζιλίας κατά 0,6% τον Νοέμβριο 2020” 

http://www.bcb.gov.br/


Πίνακας 1: Εξέλιξη του βραζιλιάνικου Α.Ε.Π. κατά τη διάρκεια του έτους 2020 
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