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

Θέμα:

“Aναστολή λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων
αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στη Βραζιλία”

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία “Ford” ανακοίνωσε χθες αιφνιδιαστικά πως
πρόκειται να αναστείλει οριστικά τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής της
αυτοκινήτων στη Βραζιλία στις Πολιτείες Αγίου Παύλου, Μπαΐα & Σεαρά.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η διοικητική της έδρα για την
περιοχή της Λατινικής Αμερικής θα παραμείνει στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, ενώ η
παραγωγή της θα επικεντρωθεί πλέον στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη.
Επισημαίνεται πως η εν λόγω απόφαση αναμένεται να οδηγήσει στην απόλυση 5
χιλιάδων άμεσων θέσεων εργασίας κυρίως στη Βραζιλία, αλλά και στην Αργεντινή.
Σημειώνεται πως η Ford ήτο η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εγκαταστάθηκε
στη Βραζιλία το έτος 1919. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γνώρισε αξιοσημείωτες
μειώσεις πωλήσεων των οχημάτων της στη χώρα, το δε σαρωτικό κύμα πανδημίας
Covid-19 που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την χώρα, επιβάρυνε σημαντικά την
οικονομική της κατάσταση. Εκτιμάται δε πως το έτος 2020, το μερίδιό της στην εδώ
αγορά αυτοκινήτων είχε περιπέσει στο 7,14% και εβρίσκετο πολύ χαμηλότερα στις
πωλήσεις οχημάτων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της όπως την General Motors,
Fiat, Volkswagen και Huyndai.
H Ομοσπονδία Βιομηχανιών Πολιτείας Αγίου Παύλου (F.I.E.SP.), με συναφή
ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως η εν θέματι απόφαση είναι μία κίνηση που θα
πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, επισημαίνοντας πως είχε ήδη προειδοποιήσει
τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση αναφορικά με την ανάγκη υοιθέτησης μίας ατζέντας
μεταρρυθμίσεων που θα μειώνει το επονομαζόμενο “κόστος Βραζιλίας” (custo Brasil),
θα βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των
βραζιλιάνικων προϊόντων.
Σημειώνεται πως η F.I.E.SP. (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος συλλογικός φορέας της βραζιλιάνικης
βιομηχανίας. Αντιπροσωπεύει 133 κλαδικούς φορείς, μέλη των οποίων είναι οι περίπου
153.000 επιχειρήσεις της πολιτείας Αγίου Παύλου.
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