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Baggrund
Brasilien er med over 210 mio. indbyggere et marked med store danske eksportmuligheder til trods for, at landet sundhedsmæssigt og økonomisk er blevet hårdt ramt af coronakrisen. Brasilien havde over 350.000 coronarelaterede dødsfald frem til midten af
april 2021.
Tabel 1:

Markedsrapport
udarbejdet af
Dansk Erhverv i
samarbejde med
Danmarks Eksportkredit – EKF.

Økonomiske nøgletal for Brasilien
2017

2018

2019

2020
-4,1

2021
(Skøn)
3,2

2022
(Skøn)
2,3

Real BNP-vækst (pct.)

1,3

1,8

1,4

Inflation (pct.)

2,9

3,7

4,3

4,5

5,0

3,7

Offentlig budgetbalance (pct. af BNP)

-8,9

-6,8

-5,8

-13,8

-7,6

-6,1

Offentlig gæld, brutto (pct. af BNP)

73,7

75,3

74,3

88,8

89,9

92,0

Betalingsbalance (pct. af BNP)

-0,7

-2,2

-2,7

-0,9

-1,0

-2,2

Arbejdsløshed (pct.)

11,8

11,6

11,0

13,9

12,9

10,4

Valutakurs BRL:USD (gns.)

3,2

3,7

3,9

5,2

5,4

5,1

Kilde: Economist Intelligence Unit, marts 2021.
Anm: Data behandlet af EKF.

Økonomisk udvikling
Brasilien blev hårdt ramt af coronakrisen og havde en negativ økonomisk vækst på 4,1
pct. i 2020. Det økonomiske tilbageslag kommer efter tre år med en skuffende vækst
omkring 1,5 pct. samt en dyb recession i 2015 og 2016. Forventningen er, at væksten vil
stige til 3,2 pct. i 2021, men det forudsætter, at der kommer bedre styr på covid-19-virussen. Som følge af coronakrisen steg arbejdsløsheden fra 11 pct. i 2019 til 14 pct. i
2020, hvilket har øget fattigdommen.
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Tabel 2:

Brasiliens handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark

Ja, siden 1974

Frihandelsaftale med EU

Ja, siden 2019

Brasilianske investeringer i Danmark (K4 2020)

1,3 mia. DKK

Danske Investeringer i Brasilien (K4 2020)

8,8 mia. DKK

Dansk vareeksport til Brasilien (2020)

5,16 mia. DKK

Dansk tjenesteeksport til Brasilien (2020)

5,64 mia. DKK

Dansk vare- og tjenesteeksport til Brasilien (2020)

10,79 mia. DKK

Dansk vareimport fra Brasilien (2020)

1,96 mia. DKK

Dansk tjenesteimport fra Brasilien (2020)

2,63 mia. DKK

Dansk vare- og tjenesteimport fra Brasilien (2020)

4,59 mia. DKK

Danske datterselskaber i Brasilien (2019)

133 (24.424 ansatte)

Kilde: SKAT, Europakommissionen og Danmarks Statistik.
Anm: Data indsamlet og behandlet af Dansk Erhverv. Brasilien er en del af EU-Mercosur frihandelsaftalen.
Dobbeltbeskatningsaftalen blev senest opdateret i 2019.

Med vedtagelsen af en vigtig pensionsreform i 2019 var håbet, at Brasilien ville være i
stand til at begrænse underskuddene på de offentlige finanser og standse den mangeårige vækst i den offentlige gæld, men det spændte coronakrisen ben for. Underskuddet
på de offentlige finanser steg til knap 14 pct. af BNP i 2020. Som konsekvens af det store
underskud steg den offentlige gæld fra 74 pct. af BNP i 2019 til 89 pct. af BNP i 2020.
Det er dog positivt, at den offentlige gæld altovervejende er i lokal valuta, hvilket mindsker valutakursrisici. Gælden bør således være håndtérbar.
Den brasilianske stats kreditratings er blevet nedgraderet flere gange i de senere år i
takt med, at den offentlige gæld er steget, men trods den kraftige stigning i gælden under
coronakrisen har ratingbureauerne Fitch, S&P og Moody’s valgt at fastholde Brasiliens
ratings på hhv. BB-, BB- og Ba2 (pr. 13. april 2021). Der er dog risiko for yderligere nedgraderinger af Brasiliens ratings i lyset af, at gælden ventes at fortsætte med at stige i
de kommende år.
EKF vurderer, at Brasiliens eksterne balancer er acceptable. Der var et underskud på
betalingsbalancens løbende poster på 0,9 pct. i 2020, mens udlandsgælden udgjorde
38 pct. af BNP, hvilket er acceptable tal. Det er positivt, at Brasilien har meget store
valutareserver, som blandt andet vil kunne bruges til at nedbringe den offentlige gæld.
Den brasilianske real svinger en del i værdi over for fx US-dollaren og euroen, da Brasiliens centralbank lader realen flyde i forhold til andre valutaer og kun intervenerer lejlighedsvis. Da inflationen generelt har været højere i Brasilien end i USA, er realen historisk

info@danskerhverv.dk
T. + 45 3374 6000
[Web]

ProfilInitialer/DokumentInitialer

Side 2/8

set blevet svækket over for US-dollaren på lang sigt, mens der på kortere sigt har været
store udsving.

Politisk udvikling
Brasilien ledes af den højreorienterede populist Jair Bolsonaro, der blev indsat som præsident i januar 2019 for en 4-årig periode. Bolsonaro’s regering er i mindretal i et meget
fragmenteret parlament, hvilket kan gøre det svært at få gennemført nødvendige reformer og besparelser. Der er behov for en simplificering af Brasilien meget komplicerede
skattesystem og for at gennemføre tiltag, der kan stabilisere den høje offentlige gæld.
Præsident Bolsonaros økonomiske team støtter fri-markedspolitikker, men ønsket om
liberalisering og privatiseringer af offentlige virksomheder vil møde modstand fra Kongressen. Privatiseringer kan være med til at reducere den offentlige gæld.
Præsident Bolsonaro er blevet politisk svækket som følge af en række dårlige sager,
herunder en elendig håndtering af coronapandemien. Præsidenten er modstander af
nedlukninger af samfundet og har kaldt corona for en lille forkølelse. Brasilien overgås
kun af USA med hensyn til antal coronarelaterede dødsfald, og som følge af en kraftig
stigning i coronatilfælde var Brasiliens sundhedssystem på randen af kollaps i foråret
2021. Delstater over hele landet sendte nødråb om, at deres intensivafdelinger var fuldt
belagte eller tæt på at være det. Hospitalerne manglede ilt, og mange coronapatienter
døde uden at få behandling. Trods et stigende antal vaccinationer vil det tage lang tid at
få coronaen under kontrol i landet – i starten af april 2021 nåede det daglige antal coronarelaterede dødsfald for første gang over 4.000.
Med udsigt til præsidentvalg i oktober 2022 vil Bolsonaro søge at undgå upopulære tiltag, og han vil således kunne være fristet til at føre en relativt lempelig finanspolitik for
at undgå at skræmme vælgere væk. Bolsonaro kan for eksempel vælge at fortsætte med
de særlige overførsler til lavindkomstgrupper, som regeringen indførte under coronapandemien. Situationen bliver ikke bedre af, at en højesteretsdommer i marts 2021 annullerede ekspræsident Luiz Inácio Lula da Silvas korruptionsdomme. Dermed tyder det
på, at Bolsonaro vil blive kraftigt udfordret af den venstreorienterede Lula i kampen om
præsidentposten. Man kan således frygte, at Bolsonaro og Lula vil overbyde hinanden i
kampen om vælgernes gunst – til skade for Brasiliens finanspolitiske stabilitet.
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Tabel 3:

Brasilien på globale ranglister

Verdensbankens ”Forsknings- & Udviklingsudgifter” (pct. af BNP)

30 (ud af 149)

WIPO’s Global Innovation Index

62 (ud af 131)

World Economic Forum’s Global Competitive Index

71 (ud af 141)

Transparency International’s “Corruption by country”

94 (ud af 180)

Verdensbankens “Ease of doing business”

124 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parameter:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

138 (ud af 190)

Bureaukrati ved import/eksport (efter laveste niveau)

108 (ud af 190)

Håndhævelse af kontrakter (efter bedste håndhævelse)

58 (ud af 190)

Indbetaling af skatter og afgifter (efter letteste indbetaling)

184 (ud af 190)

Registrering af fast ejendom (efter mest effektive registrering)

133 (ud af 190)

Udstedelse af byggetilladelser (efter letteste niveau)

170 (ud af 190)

Kilde: Nyeste udgave af ovennævnte publikationer.
Anm: Forskning- & udviklingsudgifter er landenes senest indberettede tal til Verdensbanken.

Brasilien ligger generelt lavt i diverse opgørelser vedrørende erhvervslivet rammevilkår.
Tabel 4:

Markedsmuligheder

Der er gode eksport- og investeringsmuligheder inden for en lang række af sektorer i Brasilien. Nedenfor er nævnt nogle eksempler.
Energi - Brasilien står overfor en betydelig udbygning af sin energi-infrastruktur, hvilket giver danske eksportmuligheder inden for bl.a. vindenergi. Olie- og gassektoren rummer også
meget store muligheder, da Brasilien har store oliereserver.
Landbrug og fødevare - Brasilien har en meget stor landbrugs- og fødevareindustri, hvor
danske virksomheder kan finde gode eksportmuligheder. EKF arbejder sammen med andre
danske aktører og virksomheder på at øge Danmarks eksport til Brasiliens store landbrugsog fødevaresektor via såkaldte shopping-lines, som giver brasilianske virksomheder mulighed for at finansiere køb hos danske virksomheder
Detailhandel- Stigende velstand betyder en stigende efterspørgsel efter luksusvarer mv. til
gavn for også danske virksomheder.

Kilde: EKF.

10 største danske eksportvarer til Brasilien
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Tabel 5:

Overkategorier, 2020

1.

Medicinske og farmaceutiske produkter Kød og kødvarer

1.617 mio. DKK

2.

Maskiner og -tilbehør til industrien

1.060 mio. DKK

3.

Kemiske materialer og produkter

4.

Organiske kemikalier

451 mio. DKK

5.

Specialmaskiner til forskellige industrier

232 mio. DKK

6.

Elektriske maskiner og apparater

190 mio. DKK

7.

Diverse forarbejdede varer

163 mio. DKK

8.

Metalvarer

161 mio. DKK

9.

Tekniske og videnskabelige instrumenter

135 mio. DKK

568 mio. DKK

10. Kraftmaskiner og motorer

96 mio. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Danmarks vareeksport til Brasilien i 2020.

Tabel 6:

Underkategorier, 2020

1.

Tandhjulsudvekslinger, gearkasser mv.

629 mio. DKK

2.

Tilberedte enzymer

256 mio. DKK

3.

Menneskeblod, dyreblod o.l. produkter

91 mio. DKK

4.

Høreapparater, undtagen dele og tilbehør

91 mio. DKK

5.

Maskiner og apparater til tørring af landbrugsprodukter

58 mio. DKK

6.

Statiske omformere

43 mio. DKK

7.

Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner

42 mio. DKK

8.

Andre haner, ventiler o.l.

42 mio. DKK

9.

Varer fremstillet af garn (sejlgarn, reb, tovværk o.l.)

41 mio. DKK

10. Sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug

41 mio. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Top 10 underkategorier som ikke er underlagt diskretionering.

Kommercielt klima og finansiering
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Brasilien har et relativt godt kommercielt klima. Korruption, der er et stort problem i Brasilien, er en af de faktorer, der trækker ned. Blandt andre udfordringer er et meget kompliceret skattesystem og i visse tilfælde krav om lokal produktion.
Det er positivt, at EU og Mercosur (toldunion bestående af Brasilien, Argentina, Uruguay
og Paraguay) i midten af 2019 efter 20 års forhandlinger nåede frem til en frihandelsaftale. Aftalen skal dog ratificeres af parterne, før den kan træde i kraft, hvilket kan tage
adskillige år. Bekymringer i EU over præsident Bolsonaros politik ift. Amazonas og miljø
generelt er med til at forsinke en aftale. Pres fra USA’s præsident Biden på miljøområdet
er med til at forsinke Brasiliens bestræbelser på at blive medlem af OECD.
Brasiliens banksektor er velkapitaliseret, men den økonomiske krise vil få andelen af
nødlidende lån til at stige.
Dansk Eksportkredit vurderer løbende risikoen ved samhandel med verdensmarkedet.
Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske
risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen. Brasilien er i risikoklasse 5 ud af
7.
EKF kan tage risiko på kreditværdige virksomheder og banker i Brasilien, og EKF har
stillet garantier i forbindelse med dansk eksport til en række sektorer i landet. Danske
eksportvirksomheder kan med fordel kontakte EKF for at høre, hvordan EKF kan hjælpe
med finansiering og risikoafdækning i forbindelse dansk eksport til Brasilien.

Tabel 7:

Modtagere af dansk vareeksport, 2020

1.

Tyskland

96,0 mia. DKK

2.

USA

77,6 mia. DKK

3.

Sverige

66,8 mia. DKK

20.

Tyrkiet

6,3 mia. DKK

21.

Canada

6,0 mia. DKK

22.

Saudi-Arabien

5,8 mia. DKK

23.

Brasilien

5,2 mia. DKK

24.

Irland

5,0 mia. DKK

25.

Østrig

4,6 mia. DKK

26.

Ungarn

4,31 mia. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.
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Hovedkomponenter I den danske vareeksport til Brasilien fra
august 2020 til januar 2021

Figur 1:
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23%

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Procentsatserne er andel af den samlede danske vareeksport til Brasilien for perioden.

Danmark eksporterer en bred vifte af produkter til Brasilien, men de sidste 6 mdr. har
det overvejende været medicin, maskiner samt organiske kemikalier.
Figur 2:

Dansk vare- og tjenesteeksport til Brasilien fra 2015 til 2020
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Kilde: Danmarks Statistik.

Danmarks samlede eksport til Brasilien har længe været svagt stigende og udgøres primært af tjenestehandel.

Om Markedsrapport
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Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer løbende i en opdateret version. Publikationen udarbejdes i samarbejde med Udenrigsministeriet og Danmarks Eksportkredit som besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Derudover bidrager Danmarks Statistik med de nyeste faktuelle tal på området.
Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som
kilde.

EKF- Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i
udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF
er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med
andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko
på de fleste eksportmarkeder.
Kontakt EKF på 3546 2600 eller send en mail til ekf@ekf.dk hvis din virksomhed har
brug for viden og finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.

Datakilder
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder
troværdige og kan levere opdaterede tal.
•

Verdensbanken, Ease of Doing Business, tilgængelig på:
<https://www.doingbusiness.org/en/rankings>

•

Danmarks Eksportkredit, Landevurderinger, tilgængelig på: <https://ekf.dk/landevurderinger>

•
•

World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index, tilgængelig
på: < https://www.globalinnovationindex.org/home>
World Economic Forum, Global Competitive Index, tilgængelig på:
<https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth>

•

Economist Intelligence Unit, Country Analysis, tilgængelig på:
<https://www.eiu.com/n/solutions/country-analysis/>

•

Europa Kommissionen, Frihandelsaftaler, tilgængelig på: < https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/>

•

SKAT, Dobbeltbeskatningsaftaler, tilgængelig på: < https://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster#/?page=1>

•

Danmarks Statistik har leveret følgende dataudtræk:
OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet.
UHTL: Tjenestebalance, pr. kvartal.
DNDIQ: Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer.
SITC2R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på år.
SITC2R4M: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på måneder.
SITC5R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedundergrupper på år.

For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel, Dansk Erhverv, på tlf. +45 3175 2400 og mail: mje@danskerhverv.dk.
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