经济学家：巴西投资者重拾信心_巴西_南美侨报网
br-cn.com /news/br_news/20170424/84649.html

经济学家：巴西投资者重拾信心
发布时间： 2017-04-24 06:04:53 来源：本站原创 作者： 浏览次数：452
【南美侨报网编译张乔4月24日报道】随着近年来巴西联邦政府进行的改革，巴西经济已开始慢慢沿着正确的道路发
展。今年3月份巴西的通货膨胀率降至4.6%，这个数字已经非常接近政府所计划的4.5%的通货膨胀目标。
巴西网站“Portal brasil”4月23日报道，许多巴西企业家和经济学家们对于巴西经济目前的变化感到乐观，他们表示，
巴西经济会继续增长，外国投资者在巴西投资的信心也会逐渐恢复。
巴西经济学家格斯纳•奥利维拉（Gesner Oliveira）指出，目前有很多迹象都表明，巴西经济将复苏，并且巴西各大
经济信心指数都会上涨。
通用汽车巴西分公司总裁卡洛斯•萨尔伦加（Carlos Zarlenga）以及巴西CVC旅行社总裁统路易斯•爱德华多•法尔考
（Luiz Eduardo Falco）也指出，巴西经济发展会使得投资者重拾投资信心。
“目前，衡量巴西人对经济发展看法最重要的指标之一，就业指标已开始上涨，这意味着巴西经济最糟糕的时段已经
结束。”巴西经济和社会规划研究所（Ipea）前所长马塞洛•内里（Marcelo Neri）说。
巴西经济政策所涉及到的一系列改革降低了经济发展过程中的风险。巴西经济学家何塞•加洛（José Galló）表
示：“巴西通货膨胀率由10.5%下降到了4%，这可以称得上是一个奇迹。”
（编辑：乔桑）
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[South China Imprensa da rede compilar Zhang Qiao relatado 24 de abril Com as reformas levadas a cabo nos
últimos anos, o governo federal brasileiro, a economia brasileira começou a lentamente ao longo do caminho
correto do desenvolvimento. Março deste ano, a taxa de inflação no Brasil caiu para 4,6%, um valor muito próximo
da meta de inflação de 4,5% do governo planejado.
site brasileiro "Portal Brasil" 23 de abril relatou que muitos empresários brasileiros e economistas para as
mudanças em curso na economia brasileira são otimistas, eles disseram que a economia do Brasil vai continuar a
crescer, a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil vai gradualmente recuperação.
• economista brasileiro Gesner Oliveira (Gesner Oliveira) apontou, há muitas indicações são de que a economia
brasileira vai se recuperar, e grande índice de confiança econômica do Brasil vai subir.
• Carlos Sal Lunga (Carlos Zarlenga) ea harmonização Luis Eduardo • • Falcao (Luiz Eduardo Falco), presidente
dos agentes de viagens brasileiros CVC subsidiária brasileira da presidente da General Motors também apontou
que o crescimento econômico do Brasil fará com que os investidores recuperar a confiança dos investidores .
"Atualmente, um dos brasileiros medem o indicador mais importante para a visão de desenvolvimento econômico,
os indicadores de emprego começaram a subir, o que significa que a economia brasileira o pior período é longo."
Instituto Social Planning (Ipea), ex-diretor do cavalo Econômico e • Monticello dentro (Marcelo Neri) disse.
a política econômica do Brasil envolveu uma série de reformas para reduzir o risco do processo de
desenvolvimento econômico. • economista brasileiro Jose Gallo (José Galló) disse: "10,5% da taxa de inflação no
Brasil caiu para 4%, o que pode ser chamado de milagre."
(Editor: Qiaosang)
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