
 

 

 

 

 

 

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

 
 

Θέμα: “Mείωση του διμερούς εμπορίου Βραζιλίας-Η.Π.Α. το πρώτο εννεάμηνο      
             2020 κατά 25%” 

             
       Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δόθησαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το 
βραζιλιάνικο Υπουργείο Ανάπτυξης, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών, η αξία του 
διμερούς εμπορίου Βραζιλίας-Η.Π.Α. την εν θέματι περίοδο άγγιξε τα 33,4 δισ. δολάρια, 
συρρικνούμενο κατά 25%, σε σχέση με την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα. 
Επισημαίνεται πως η προαναφερθείσα αξία, είναι η μικρότερη που έχει εμφανιστεί τα 
τελευταία 11 χρόνια. 
 
      Εντούτοις, ακόμη και με την εμφάνιση της προαναφερθείσας μείωσης, οι Η.Π.Α. 
παραμένουν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για τα βραζιλιάνικα 
προϊόντα με ποσοστό συμμετοχής στις εξαγωγές της χώρας κατά 9,7%. Στην πρώτη 
θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Κίνα με ποσοστό 34,1%. 
 
     Ειδικότερα, την εν θέματι περίοδο, οι εξαγωγές της Βραζιλίας προς τις Η.Π.Α. άγγιξαν 
τα 15,2 δισ.δολάρια-μειούμενα κατά 31,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το έτος 
2019. Το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Βραζιλίας ήτο το πετρέλαιο καθώς και τα 
παράγωγα αυτού (8,9% στις συνολικές εξαγωγές της χώρας προς τις Η.Π.Α.)  
 
     Από την άλλη πλευρά αντιστοίχως, οι εισαγωγές της Βραζιλίας από τις Η.Π.Α. 
έφθασαν τα 18,3 δισ.δολάρια-σημείωσαν δηλαδή πτώση κατά 18,7%. Η πανδημία του 
COVID-19 που έπληξε σφοδρά τη χώρα, ασφαλώς συνέβαλε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Το κύριο εξαγωγικό προϊόν των Η.Π.Α. προς τη Βραζιλία αφορούσε 
προϊόντα πετρελαίου (27,4% στις συνολικές σχετικές αμερικανικές εξαγωγές.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Πίνακας 1:  Eξέλιξη διμερούς εμπορίου Βραζιλίας Η.Π.Α. 2008-2020 (σε δισ. δολάρια) 
 

 
εξ./εισ.  
2008        2009        2010       2011    2012       2013    2014    2015    2016        2017         2018          2019*       2020* 

πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών Βραζιλίας/Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

* περίοδος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου       εξαγωγές   εισαγωγές 
 
 
 
Πίνακας 2:  Εξαγωγές προϊόντων κυριότερων βραζιλιάνικων Πολιτειών προς Η.Π.Α. (σε  
                    δισ. δολάρια)  Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 
 

 
Άγιος Παύλος            Ρίο ντε Ιανέιρο          Μίνας Ζεράις           Εσπίριτο Σάντος            Σάντα Καταρίνα 
 

 
Αεροσκάφη, εξοπλισμός       Ημικατεργασμένος        Ακατέργαστος καφές,    Ημικατεργασμένος         Έπιπλα &  
για κατασκευές,                     σίδηρος & ατσάλι,         ακατέργαστος σίδηρος  σίδηρος & ατσάλι,          προϊόντα ξύλου 
προϊόντα πετρελαίου             ακατέργαστο πετρέλαιο,                                     τσιμέντο & κυτταρίνη 
                                  μηχανές 

πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών Βραζιλίας/Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ.   
           Αγίου Παύλου 



 

Πίνακας 3:  Εισαγωγές προϊόντων κυριότερων βραζιλιάνικων Πολιτειών από Η.Π.Α. (σε  

                   δισ. δολάρια) -Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 

 

 

 
Άγιος Παύλος                Ρίο ντε Ιανέιρο            Παρανά                       Μαρανιάο                   Περναμπούκο 

 

 

 
Καύσιμα,                  Εξοπλισμός για κατασκευές    Καύσιμα                    Καύσιμα                     Καύσιμα, προπάνιο 
Πετρέλαιο,               & καύσιμα                                                                                                     & βουτάνιο 
εντομοκτόνα 

πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών Βραζιλίας/Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ.   
          Αγίου Παύλου 

 
 
     Σημειώνεται πως παρά την προαναφερθείσα μείωση, η προοπτική ανάκαμψης του 
διμερούς εμπορίου Βραζιλίας-Η.Π.Α.προμηνύεται θετική το επόμενο χρονικό διάστημα, 
δεδομένου -μεταξύ άλλων-ότι η πρόσφατη επαναλειτουργία των αεροπορικών πτήσεων 
μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συμβάλει ευεργετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επιπροσθέτως, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Η.Π.Α. και Βραζιλίας για την σύναψη έως τα 
τέλη τρέχοντος έτους της Συμφωνίας διευκόλυνσης διμερούς εμπορίου, εκτιμάται 
πως θα περιορίσει σημαντικά την σχετική γραφειοκρατία και τους τελωνειακούς ελέγχους 
και εν τέλει θα ενισχύσει τον διμερή όγκο συναλλαγών.  
 
 
                                                                                  Εκ του Γραφείου Ο.Ε.Υ         
                                                                                     
                                                                                     O Προϊστάμενος 
                                                                                  Μάριος Μαθιουδάκης 
                                                                                   Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ 


