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

Θέμα: “Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της αμερικανικής Τράπεζας
εξαγωγών/εισαγωγών EXIM BANK και του βραζιλιάνικου Υπουργείου
Οικονομικών”
Σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής Συμφωνίας Εμπορίου και Οικονομικής
Συνεργασίας μεταξύ Βραζιλίας και Η.Π.Α. (19 Οκτωβρίου 2020, Agreement on Trade
& Economic Cooperation, ATEC) οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση του διμερούς
εμπορίου, εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων και τελωνειακών ελέγχων καθώς και
καταπολέμηση της διαφθοράς, το Υπουργείο Οικονομικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε
χθες πως υπέγραψε με την θέματι αμερικανική Τράπεζα EXIM BANK (www.exim.gov),
σχετικό Mνημόνιο Κατανόησης (M.O.U.) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους
έως 1 δισ. δολαρίων (ή 5,6 δισ.ρεάις) στη Βραζιλία. Εν λόγω χρηματοδότηση θα
χορηγηθεί υπό τη μορφή δανείων, χρηματοδοτικών εγγυήσεων κλπ.
Η σχετική χρηματοδότηση πρόκειται διοχετευθεί στους τομείς της τηλεπικοινωνίας
(συμπεριλαμβανομένου της ανάπτυξης δικτύου κινητής τηλεφωνίας 5G), ενέργειας
(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), υποδομών, εξόρυξης
καθώς και βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας κατασκευής
αεροσκαφών).
Σε σχετικές δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομίας της Βραζιλίας κ. Paulo Guedes
σημείωσε πως η Βραζιλία έχει ήδη συνομολογήσει τη Συμφωνία Μercosul που ήταν
στάσιμη για 8 χρόνια, τη Συμφωνία Μercosul-E.E. που ήτο παροπλισμένη για 20 χρόνια,
ενώ η χώρα έχει ήδη ξεκινήσει συναφείς διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, Νότιο Κορέα
και Καναδά, πρόσφατα δε υπεγράφη η Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίου με τις Η.Π.Α.
Προσέθεσε δε πως η συμφωνία με την EXIM BANK λαμβάνει χώρα την πιο “κατάλληλη
στιγμή”, δηλαδή σε μία περίοδο όπου εδώ απελευθερώνονται οι τομείς των υποδομών,
ενέργειας, εξόρυξης κλπ.
Παρών σε εν θέματι υπογραφή ήτο και ο Πρόεδρος της Βραζιλίας κ. Jair Bolsonaro,
εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο σχετικά με την υπογραφή της προαναφερθείσας
Συμφωνίας, όσο και για την υποστήριξη των Η.Π.Α. στο αίτημα της Βραζιλίας για ένταξή
της στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.O.Σ.Α.).
Σημειώνεται πως από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής, μόνο η Χιλή, Μεξικό και
Κολομβία αποτελούν μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. Προκειμένου η Βραζιλία καταστεί μέλος του
τελευταίου, θα πρέπει να εκπληρώσει μία σειρά από προαπαιτούμενα, σε χρονικό
διάστημα 3 ετών.
H Bραζιλία, όγδοη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, αιτήθηκε την ένταξή της στον
Ο.Ο.Σ.Α. τον Μάϊο του 2017. Πιθανή ένταξή της αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση
της επενδυτικής εμπιστοσύνης, ενώ ενδεχομένως θα σημάνει και την αλλαγή του
καθεστώτος της οικονομίας της πλέον σε “ανετπτυγμένη”.
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