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”Never let a good crisis go to waste.” Dette var 
ordene fra Winston Churchill, da FN I 1945 
blev grundlagt. Og dette bør være mantraet 
i Brasilien efter de sidste to års økonomiske, 
sociale og politiske nedtur. 
    Landet gik fra imponerende vækstrater til et 
forventet fald i BNP i 2015 på ca. tre procent 
på bare fire år. 
    Siden Petrobras-skandalen begyndte at 
rulle, har korruption været på dagsordenen 
i Brasilien, og den politiske vilje til at gøre 
noget ved problemet er til stede. I 2014 blev 
den såkaldte Clean Corporations Act (CCA) 
vedtaget, og i 2015 blev denne udvidet med 
strenge anti-korruptionsretningslinjer. Indtil 
videre ser disse love ud til at have en effekt, 
men landet rangerer stadig som nr. 69 på listen 
over de mindst korrupte lande jf. Transparency 
International. 
    Brasilien er også hårdt ramt af faldende 
råvarepriser. Landet er økonomisk afhængigt 
af eksport af råolie og jernmalm, så en halv-
ering af priserne på disse råvarer betyder, at 
arbejdsløsheden er steget til mere end 8,6 mio. 
mennesker.
    De faldende råvarepriser betyder, at landet 
tiltrækker færre investeringer i mine- og oliein-
dustrien, underskuddet på betalingsbalancens 
løbende poster forværres, mens den brasilian-
ske real er faldet fra 1,55 real per USD i 2011 
til 3,8 real per USD i november 2015. Dermed 
oplever brasilianske forbrugere væsentligt 
forringet købekraft.

Brasilien råder ikke over nogle større, interna-
tionale rederier foruden Vale og Petrobras, der 
er landets største virksomheder inden for hhv. 
jernmalm og råolie. Men en restriktiv lovgivning 
på søfartsområdet betyder, at 563 fartøjer se-
jler under brasiliansk flag, hvoraf mange er ejet 
af datterselskaber til fx europæiske rederier, 
heriblandt Maersk Supply Service. Derudover 
opererer APM Terminals tre havne i landet.

Danske rederier har årligt en stor eksport af 
søfartstjenester til Brasilien. Den beløb sig til 
knap 6 mia. kr. i 2014. Her er danske rederier 
aktive inden for alle traditionelle segmenter 
såsom olie, gas, tørlast og container, men også 
i offshore-sektoren er der stor dansk aktivitet.

Brasilien er Sydameri-
kas største økonomi og 
verdens 5.-mest befolkede 
land
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Efter Brasilien op igennem 00’erne og starten af dette årti blev hyldet som 
fremtidens marked, viste punkteringen af råvareboblen i 2014, at landet 
ikke havde gennemført de nødvendige reformer til at overgå til en udviklet 
økonomi. Nu skal landet starte forfra og rydde op i en offentlig sektor, som 
giver særlige udfordringer.

Brasilien 

Brasilien oplevede på 
begge sider af finanskrisen 
imponerende vækstrater, 
men fik ikke omsat disse til 
finansiel og social  
stabilitet

Råvaremarkedets der-
oute rammer Brasilien 
hårdt, idet landet er den 
tredjestørste producent af 
jernmalm, og står for ca. 
10 procent af den globale 
produktion
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Også den lave oliepris ram-
mer Brasilien hårdt. Brasil-
ien producerer dagligt ca. 
3 mio. tønder olie, primært 
offshore, hvilket placerer 
landet som verdens niende 
største olieproducent


