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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία γεωγραφίας 
Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής και συνορεύει με όλα τα κράτη της 
ηπείρου, εκτός της Χιλής και του Ισημερινού. Βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Τα ποτάμια της 
Βραζιλίας αντιπροσωπεύουν το 12% των επιφανειακών υδάτων της γης – η υψηλότερη 
συγκέντρωση στον πλανήτη. 

Πληθυσμός 
Με 212,81 εκατομμύρια κατοίκους, η Βραζιλία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της νότιας Αμερικής 
και η πέμπτη πολυπληθέστερη στον κόσμο. 

Στις νοτιοανατολικές πολιτείες παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού. SP, MG, RJ, 
BA και RS είναι οι πέντε πολιτείες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό του πληθυσμού, 
22%, 10%, 8%, 7% και 6%, αντίστοιχα. 

Πολίτευμα – Πολιτικό σύστημα 
Το πολίτευμα της Βραζιλίας είναι Προεδρική Ομοσπονδιακή Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

Αρχηγός του κράτους και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι ο Πρόεδρος (4ετής θητεία), 
σήμερα κ. Jair Bolsonaro, προερχόμενος από το κόμμα PSL. Ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο 
του 2019. 

Η ομοσπονδιακή νομοθετική εξουσία ασκείται από το Εθνικό Κογκρέσο, αποτελούμενο από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, που αντιπροσωπεύουν το λαό και τις πολιτείες 
(συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδιακής περιοχής), αντίστοιχα. Μέρος της νομοθετικής 
εξουσίας αποτελεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο (TCU), αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία της 
δημόσιας διοίκησης. 

Τα όργανα της δικαστικής εξουσίας περιλαμβάνουν το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 
(STF), το Ανώτατο Δικαστήριο (STJ), τα Ομοσπονδιακά Περιφερειακά Δικαστήρια (TRF), 
Δικαστήρια και Δικαστές για θέματα εκλογικά, εργασιακά, στρατιωτικά, καθώς και τα 
Πολιτειακά Δικαστήρια και Δικαστές.  

Οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες. 

Οι πολιτείες είναι αυτόνομες οντότητες, που μαζί, συνθέτουν την Ομοσπονδία. Η εκτελεστική 
εξουσία ασκείται από τον/ην Κυβερνήτη (4ετής θητεία). Η νομοθετική από τη Βουλή και η 
δικαστική από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Δικαστήρια. Σήμερα, η Βραζιλία απαρτίζεται από 
26 πολιτείες και μία ομοσπονδιακή περιοχή, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Μπραζίλια.  

• Βόρειες πολιτείες – συντομογραφία: Acre – AC, Amapá – AP, Amazonas – AM, Pará – PA, Rondônia 
– RO, Roraima –RR, Tocantins – TO 

• Βορειοανατολικές πολιτείες: Alagoas – AL, Bahia – BA, Ceará – CE, Maranhão – MA, Paraíba – PB, 
Pernambuco – PE, Piauí – PI, Rio Grande do Norte – RN, Sergipe – SE 

• Νοτιοανατολικές πολιτείες: Espírito Santo – ES, Minas Gerais – MG, Rio de Janeiro – RJ, São Paulo 
– SP 

                                                            
1 πηγή: Instituto Brazileiro de Geografia e Estatistica, https://www.ibge.gov.br 

https://www.ibge.gov.br/
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• Νότιες πολιτείες: Paraná – PR, Santa Catarina – SC, Rio Grande do Sul – RS 
• Κεντροδυτικές πολιτείες: Goiás – GO, Mato Grosso – MT, Mato Grosso do Sul – MS 
• Ομοσπονδιακή περιοχή: Distrito Federal – DF  

Οι δήμοι είναι η μικρότερη ομοσπονδιακή οντότητα στη Βραζιλία. Ο/η Δήμαρχος και το νομοθετικό 
σώμα εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. 

Γλώσσα και νόμισμα 
Επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας είναι η πορτογαλική. Νόμισμα το real (ρεάλ), πληθυντικός reais 
(ρεάις). Σύμβολο R$, κωδικός BRL. 

Εξωτερικές σχέσεις 
Συμμετοχή Βραζιλίας σε διεθνείς Οργανισμούς και ομάδες χωρών 
Η Βραζιλία συμμετέχει σε πλήθος διεθνών Οργανισμών και ομάδες χωρών, μεταξύ των οποίων 
οι: Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IADB), Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο 
και την Ανάπτυξη (UNCTAD), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), Διεθνές Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (IFAD), Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Διεθνής Οργανισμός Ατομικής 
Ενέργειας (IAEA), Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), Ένωση των Εθνών 
της Νοτίου Αμερικής (UNASUR), Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την 
Έρευνα (UNITAR), Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), 
Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA), Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS), Οργανισμός 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών (FAO), Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN), Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA), 
Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
(WTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
(UNWTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), 
BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), G-15, G-20, G-24, G-77, Κοινή Αγορά του 
Νότου (MERCOSUL ή MERCOSUR: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη, 
Παραγουάη). 

Mercosul 
H εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μercosur υπογράφτηκε στις 28 Ιουνίου 2019, μετά από 20 έτη 
διαπραγματεύσεων, ανοίγοντας την πόρτα για τις χώρες της Ε.Ε. σε μία αγορά 260 περίπου εκ. 
ατόμων. 

Η εξέλιξη αυτή, ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πόρων άνω των 4 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις των 
Κ-Μ της Ε.Ε.-τέσσερις φορές περισσότερο σε σχέση με την πρόσφατη ΣΕΕ Ε.Ε.-Ιαπωνίας.  

Η εν λόγω συμφωνία θα είναι επίσης επωφελής για τις επιχειρήσεις που παρέχουν μεταξύ άλλων, 
τηλεπικοινωνιακές, χρηματοοικονομικές, επιχειρηματικές & μεταφορικές υπηρεσίες και οι 
οποίες θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τις αντίστοιχες βραζιλιάνικες. Οι 
εταιρείες της Ε.Ε επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για δημόσεις συμβάσεις σε 4 
χώρες της Mercosur. 

Επιπλέον, η Μercosur θα υιοθετήσει σειρά κανόνων & πρακτικών που συμβαδίζουν με το 
ενωσιακό κεκτημένο (π.χ στα θέματα SPS και βιώσιμης ανάπτυξης, στις γεωγραφικές ενδείξεις, 
στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, στους κανόνες καταγωγής, στα θέματα προστασίας 
των ζώων κλπ). 



 

 
 

5 

Αναφορικά με τα συμφέροντα της Ε.Ε., απελευθερώνεται μετά από μία περίοδο προσαρμογής 
σειρά σημαντικών προϊόντων της Ε.Ε. όπως τυριά, οίνοι, κονσερβοποιημένα ροδάκινα, 
ελαιόλαδο, φρέσκα φρούτα, κονσερβοποιημένες ντομάτες, μπισκότα, σοκολάτες & αναψυκτικά. 
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη 
απελευθέρωση της αγοράς της Mercosur, αυτό θα γίνεται με γραμμικό τρόπο, δηλαδή την ετήσια 
μείωση του δασμού έως την πλήρη εξάλειψή του στο τέλος της περιόδου. 

Ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα των γεωγραφικών ενδείξεων, προστατεύονται πλήρως 355 
ευρωπαϊκές Γ.Ε. και αντίστοιχα 220 Γ.Ε. της Mercosur, από τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ. 

Από την άλλη πλευρά η Ε.Ε. θα απελευθερώσει το 92% των εισαγωγών της από το Mercosur σε 
μία μεταβατική περίοδο 10 ετών. 

Τέλος σημαντική προβλέπεται η συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, διά της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της σχετικής Συμφωνίας των Παρισίων. 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Η Βραζιλία συμμετέχει στο Δ.Ν.Τ με 4,25 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, ή 1,78% του 
συνόλου, που αντιπροσωπεύουν το 1,72% των δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Βραζιλία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες εξέφραζαν σε κάθε ευκαιρία τη δυσαρέσκειά τους 
για την καθυστέρηση επικύρωσης, από όλα τα μέλη του Δ.Ν.Τ., των αλλαγών στα δικαιώματα 
ψήφου που συμφωνήθηκαν το 2010 και που προβλέπουν ισχυρότερο ρόλο στις αναδυόμενες 
οικονομίες. Με την επικύρωση της συμφωνίας και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το Δεκέμβριο 2015, 
ο ρόλος Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και Βραζιλίας στο Ταμείο αναβαθμίζεται. Η Βραζιλία κατετάγη για 
πρώτη φορά μέσα στην δεκάδα των μεγαλύτερων μετόχων του Δ.Ν.Τ. 

Tον Δεκέμβριο 2020, διεξήθχησαν διαβουλεύσεις μεταξύ του Δ.Ν.Τ. και της Βραζιλίας βάσει του 
άρθρου ΙV της Συμφωνίας του Δ.Ν.Τ. Στην έκθεση που υιοθετήθηκε μετά τις σχετικές 
διαβουλεύσεις, το Δ.Ν.Τ. διατυπώνει τις ανησυχίες του σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας 
Covid-19 στην οικονομία της Βραζιλίας, τις εισοδηματικές ανισότητες, καθώς και την ασθενή 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Στις συστάσεις του, ο εν λόγω οικονομικός οργανισμός 
σημειώνει-μεταξύ άλλων- πως η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι απαραίτητες 
για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
Τον Οκτώβριο 2014 η Ε.Ε. ζήτησε τον ορισμό επιτροπής επίλυσης διαφοράς στον Π.Ο.Ε. για να 
αποφανθεί σχετικά με διακριτικά φορολογικά μέτρα που εφαρμόζει η Βραζιλία. Το αίτημα 
υποβλήθηκε μετά την αποτυχία των διαβουλεύσεων τις οποίες είχε προκαλέσει η Ε.Ε. στο 
πλαίσιο επίλυσης διαφορών του Π.Ο.Ε., το Δεκέμβριο 2013, αλλά αυτή τη φορά, εξαιρέθηκαν οι 
αιτιάσεις σε σχέση με τα προνόμια που ισχύουν στη ζώνη ελεύθερου εμπορίου του Manaus. Το 
ευρωπαϊκό αίτημα εξετάστηκε στη συνεδρίαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του 
Οργανισμού στις 18 Νοεμβρίου και στις 18 Δεκεμβρίου, οπότε και έγινε υποχρεωτικά αποδεκτό 
από τη Βραζιλία. Πρόκειται για την πιο σοβαρή αμφισβήτηση της βραζιλιανής βιομηχανικής 
πολιτικής από την είσοδο της χώρας στον Π.Ο.Ε. (1995). 

Το αίτημα της Ε.Ε. αφορά την εξέταση του κατά πόσον οριζόντια προγράμματα φορολογικών 
κινήτρων που εφαρμόζει η Βραζιλία αποδίδουν πλεονεκτήματα και θωρακίζουν την εγχώρια 
βιομηχανία έναντι του ανταγωνισμού, καταστρατηγώντας έτσι τους κανόνες του διεθνούς 
εμπορίου. Τα φορολογικά κίνητρα συνδέονται σε ορισμένες περιπτώσεις με υποχρέωση χρήσης 
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εγχώριων πρώτων υλών/μερών, ή εξασφάλισης ενός κατώτατου ορίου εξαγωγών, ενώ συνήθως 
αφορούν έκπτωση φόρου στο τελικό προϊόν, το οποίο αποκτά πλεονέκτημα τιμής έναντι του 
αντίστοιχου εισαγόμενου. Η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι η βραζιλιάνικη πρακτική προωθεί την 
υποκατάσταση των εισαγωγών, ωφελεί τη βραζιλιάνικη βιομηχανία τόσο στην εσωτερική 
αγορά, όσο και στις εξαγωγές, ενώ παράλληλα πλήττει τις εξαγωγές της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, την οποία και εξαναγκάζει σε επιτόπια εγκατάσταση για την αποφυγή της 
επιπλέον φορολόγησης. 

Τα διακριτικά φορολογικά μέτρα αφορούν κυρίως τους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας (οχήματα και 
ανταλλακτικά), ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τα μέρη τους (laptops, smartphones, 
εξοπλισμό ψηφιακής τηλεόρασης, οθόνες LED, φωτοβολταϊκά κύτταρα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, 
κα), συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και εξοπλισμούς ιατρικού αυτοματισμού. 

Διακριτικά φορολογικά μέτρα της Βραζιλίας σε τηλεπικοινωνίες, αυτοκινητοβιομηχανία και 
τεχνολογία έγιναν αντικείμενο αιτήματος ορισμού επιτροπής επίλυσης διαφοράς στον Π.Ο.Ε. και από 
πλευράς Ιαπωνίας, το Σεπτέμβριο 2015. 

Η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δραστήριων χωρών στη λήψη μέτρων προστασίας της 
εγχώριας παραγωγής, στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.  

Σημειώνεται πως στην τελευταία έκθεση εμπορικής πολιτικής του Π.Ο.Ε. (trade policy review) για 
τη Βραζιλία (WT/TPR/S/358) τον Ιούνιο 2017, δίδεται έμφαση στο γεγονός πως η χώρα 
εκπλήρωσε ορισμένες δεσμεύσεις της προς τον Π.Ο.Ε. όπως με την επικύρωση της Συμφωνίας 
Εμπορικής Διευκόλυνσης (Trade Facilitation Agreement, T.F.A.), καθώς και με την κατάθεση 
του οργάνου αποδοχής σε 5ο Πρωτόκολλο Οικονομικών Υπηρεσιών (Fifth Protocol on 
Financial Services). 

Ωστόσο, επισημαίνεται -μεταξύ άλλων-πως η χώρα παραμένει σημαντικός χρήστης εμπορικών 
πρακτικών, όπως η υιοθέτηση anti-dumping (A.D.) μέτρων. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η Bραζιλία υπέβαλε επίσημη αίτηση την 18η Μαΐου 2020 προς 
την Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., περί εισδοχής της σε εν λόγω Συμφωνία (GPA, 
Agreement on Government Procurement, Αcordo de Compras Governamentais). 

Eν λόγω αίτηση θεωρείται ιστορική, αφού εκτός από την αναγνώριση της σημασίας της 
Συμφωνίας GPA, είναι η πρώτη οικονομία και χώρα της περιοχής της Λατινικής Αμερικής που 
προχωράει σε ανάλογη κίνηση. Εξάλλου, την αίτηση αυτή είχε ενθαρρύνει ο ίδιος ο Υπουργός 
Οικονομίας της Βραζιλίας κ. Paulo Guedes, ήδη από τον Ιανουάριο 2020, θεωρώντας πως αυτή 
πρόκειται να συνδράμει τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων διαγωνισμών, όσο 
και στη συναφή καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Ως εκ τούτου, η Βραζιλία πρόκειται να ανοίξει την αγορά δημοσίων προμηθειών της ύψους 157 
δισ. δολαρίων σε αλλοδαπές εταιρείες (6η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως), ενώ από την άλλη 
πλευρά, οι βραζιλιάνικες εταιρείες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε μία εξωτερική αγορά που 
αγγίζει τα 1,7 τρισ. δολάρια. 

G20  
Στο G20 η Βραζιλία υποστηρίζει την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων για την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, ενώ αντιτίθεται τόσο στην επιβολή δημοσιονομικών στόχων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, όσο και στη συμπερίληψη των συναλλαγματικών αποθεμάτων στους δείκτες αποτίμησης των 
παγκόσμιων ανισοτήτων, με το επιχείρημα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται υψηλά επίπεδα 
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συναλλαγματικών αποθεμάτων για να αντιμετωπίζουν εξωγενείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις.  

BRICS 
Κατά την 7η Σύνοδο Κορυφής των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική) τον 
Ιούλιο 2015, υπογράφηκε στη Μόσχα από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των πέντε 
χωρών, διατραπεζική συμφωνία (Inter-Central Bank Agreement, ICBA) για το πλαίσιο 
λειτουργίας του κοινού τους αποθεματικού ταμείου (Contingent Reserve Arrangement, CRA). 

Η σύσταση του CRA είχε αποφασιστεί κατά την 6η Σύνοδο Κορυφής των BRICS, το 2014 στη 
Βραζιλία. Το ταμείο έχει κεφάλαιο 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχεί σε 41 δισ. για την Κίνα, 
18 δισ. για τις Βραζιλία, Ρωσία και Ινδία, και 5 δισ. για τη Νότια Αφρική. Τα τραβηκτικά 
δικαιώματα της Κίνας έχουν ορισθεί στο ήμισυ της συνεισφοράς της, των Βραζιλία, Ρωσία και 
Ινδία στο ακέραιο και της Νότιας Αφρικής στο διπλάσιο. Παρόλο που το CRA είχε αρχικά 
προβληθεί ως μηχανισμός εναλλακτικός ως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά την 6η 
Σύνοδο Κορυφής συμφωνήθηκε ότι κάθε εταίρος θα μπορεί να λάβει στο ακέραιο το ποσό που 
του αναλογεί, μόνον εφόσον διατηρεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης με το ΔΝΤ. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα μπορεί να λάβει μόνον το 30% του ποσού. 

Εξάλλου, ξεκίνησαν οι εργασίες της επενδυτικής τράπεζας των BRICS, New Development Bank 
(N.D.B.), με την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το 
αρχικό κεφάλαιο της NDB ήταν 50 δισ. δολάρια Η.Π.Α. και στόχος της η χρηματοδότηση έργων 
υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η N.D.B. έχει έδρα τη Σαγκάη και προεδρία κυλιόμενη 
πενταετή. Κάθε χώρα - μέλος της NDB έχει μία ισοδύναμη ψήφο και καμία δεν έχει δικαίωμα 
αρνησικυρίας.  

Η Βραζιλία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον κ. Paulo Guedes-Υπουργός 
Οικονομικών της Κυβέρνησης Μπολσονάρο- o oποίος είναι και Πρόεδρος αυτού. Αναπληρωτής 
του κ. Guedes είναι Βραζιλιάνος επίσης, ο κ. Roberto Campos Neto, Διοικητής της Τράπεζας της 
Βραζιλίας. 

Πρόεδρος της N.D.B είναι ο Βραζιλιάνος κ. Marcos Troyjo, ενώ Διευθυντής της εν λόγω Τράπεζας 
είναι ο Βραζιλιάνος κ. Roberto Fendt Junior, Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου στην κυβέρνηση της 
Βραζιλίας. 

Όσον αφορά την πολυτομεακή συνεργασία, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των χωρών BRICS, 
περιλαμβάνουν ήδη πάνω από 30 τομείς, όπως υγεία, επιστήμη, τεχνολογία & καινοτομία, 
ενέργεια, γεωργία κλπ. Εν λόγω τομείς αποτελούν και προτεραιότητα και για την Βραζιλία. 

H Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Ν. Αφρική, τα υπόλοιπα δηλαδή μέλη της ομάδας BRICS, 
απορρόφησαν το 35% των βραζιλιάνικων εξαγωγών το 2020. Η αξία των εξαγωγών στις εν λόγω 
χώρες το ίδιο έτος άγγιξε τα 73 δισ. δολ. (68 δισ. δολάρια οι σχετικές εξαγωγές το 2019, 7,3% 
σχετική αύξηση). Από την άλλη πλευρά, η Βραζιλία εισήγαγε από τις χώρες BRICS, το 26% των 
συνολικών της εισαγωγών. Σε διμερές επίπεδο, σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για τη 
Βραζιλία μεταξύ των BRICS και παράλληλα σημαντικότερος στον κόσμο είναι η Κίνα (το 2020 η 
Κίνα απορρόφησε το 30,3 των εξαγωγών της).  

Διεθνείς συμφωνίες 
• Διανοητική ιδιοκτησία: Η Βραζιλία είναι μέλος του World Intellectual Property Organization 

(W.I.P.O.) και έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, στη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία καλλιτεχνικών και 
λογοτεχνικών έργων, στη Συνθήκη Συνεργασίας για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT), καθώς 
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και στη Συμφωνία TRIPS του Π.Ο.Ε. Δεν είναι μέλος της Συμφωνίας της Μαδρίτης σχετικά με 
τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων. 

• Κρατικές προμήθειες: Η Βραζιλία δεν έχει ακόμη προσχωρήσει επίσημα στη Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ωστόσο, όπως έχει 
αναφερθεί ήδη πρωτύτερα, υπέβαλε σχετική επίσημη αίτηση την 18η Μαΐου 2020 προς την 
Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., περί εισδοχής της σε εν λόγω Συμφωνία (GPA, 
Agreement on Government Procurement, Αcordo de Compras Governamentais). 

• Συμβόλαια πώλησης εμπορευμάτων: Η Βραζιλία προσχώρησε στη Συνθήκη των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Συμβόλαια Διεθνών Πωλήσεων Εμπορευμάτων (CISG) το Μάρτιο 2013. 

• Κλιματική αλλαγή: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, Πρωτόκολλο 
του Κιότο. 

Διμερείς συμφωνίες με Ελλάδα 
• Εμπορική Συμφωνία (Ν. 310/1976, ΦΕΚ Α 105) 
• Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 1553/1985, ΦΕΚ Α 98) 
• Τουριστική Συμφωνία (Ν. 3382/2005, ΦΕΚ Α 207)  
• Συμφωνία για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη Συνεργασία 

σε θέματα Καινοτομίας (Ν. 3958/2011, ΦΕΚ Α 92) 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
Επτά όμιλοι ελέγχουν το 80% της αγοράς ΜΜΕ της Βραζιλίας. 

• Organizações Globo. Ο μεγαλύτερος όμιλος ΜΜΕ στη Λατινική Αμερική και ηγέτης στη 
βραζιλιανή αγορά. Διαθέτει το τηλεοπτικό δίκτυο Rede Globo (ελεύθερη τηλεόραση με 
περισσότερες από 100 θυγατρικές εντός και εκτός Βραζιλίας), συνδρομητική τηλεόραση 
(ταινίες, αθλητισμός, κλπ.), ραδιοφωνικούς σταθμούς, ειδησεογραφικό πρακτορείο (Agencia 
Globo), εφημερίδες (από τις σημαντικότερες, O Globo – τρίτη σε κυκλοφορία στη χώρα και 
Valor Econômico στην οποία συμμετέχει κατά 50%), περιοδικά (από τα σημαντικότερα, 
Revista Época) και πλήθος ηλεκτρονικών μέσων (μεταξύ άλλων, G1, Globo News κα.). Διαθέτει 
επίσης εταιρίες παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, μουσικής παραγωγής, εκδοτικό 
οίκο, ιστοσελίδες αγγελιών, καθώς και ορισμένες συμμετοχές σε εταιρίες ακινήτων και 
τροφίμων. 

• Abril. Ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος ΜΜΕ στη Βραζιλία και ο μεγαλύτερος στον τομέα των 
περιοδικών. 7 στα 10 πλέον δημοφιλή περιοδικά στη χώρα εκδίδονται από την Editora Abril, 
τον εκδοτικό οίκο του ομίλου, μεταξύ αυτών, το ιδιαίτερης επιρροής Veja. Διαθέτει ακόμα 
τηλεοπτικά κανάλια ελεύθερα και συνδρομητικά, εκδόσεις εκπαιδευτικών βιβλίων, σχολεία 
φροντιστηριακού τύπου και εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

• Grupo Folha. Ο τρίτος σε μέγεθος όμιλος ΜΜΕ στη Βραζιλία. Μεταξύ άλλων, εκδίδει την 
ημερήσια εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας Folha de S. Paulo, με την υψηλότερη κυκλοφορία 
στη χώρα. Μαζί με τον όμιλο Organizações Globo, συμμετέχει κατά 50% στη μεγαλύτερη 
οικονομική εφημερίδα της χώρας, Valor Econômico. Διαθέτει ακόμα διαδικτυακή τηλεόραση 
και πλήθος άλλων ηλεκτρονικών μέσων, εταιρία δημοσκοπήσεων – μελετών, ραδιόφωνο και 
εκδόσεις βιβλίων. 

• Grupo Record. Τέταρτος σε μέγεθος όμιλος ΜΜΕ, διαθέτει το τηλεοπτικό δίκτυο Rede Record 
de Televisão, δεύτερο σε θεαματικότητα μετά από αυτό της Organizações Globo. Διαθέτει 
ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδα, ειδησεογραφικό portal και εταιρία παραγωγής 
τηλεοπτικών σειρών. Ελέγχεται από την Εκκλησία της Πεντηκοστής Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
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• Grupo Bandeirantes de Comunicação. Διαθέτει το τηλεοπτικό δίκτυο TV Band (αναλογικά και 
καλωδιακά κανάλια), ραδιοφωνικούς σταθμούς και εταιρία παραγωγής τηλεοπτικών σειρών. 
Συνεργάζεται με τη Metro Internacional για την έκδοσης της ομώνυμης δωρεάν εφημερίδας σε 
μεγάλες βραζιλιανές πολιτειακές πρωτεύουσες.  

• Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Το τρίτο σε θεαματικότητα τηλεοπτικό δίκτυο με 
περισσότερα από 100 κανάλια σε όλη τη χώρα. 

• Grupo Estado. Διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων της Βραζιλίας, Agencia 
Estado, και εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας O Estado de S. Paulo, 
τέταρτη σε κυκλοφορία στη χώρα και δεύτερη στην πολιτεία του Αγίου Παύλου, όπου και 
εκδίδεται, πίσω από την Folha de S. Paulo.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 

1. Γενικά στοιχεία 
Την προηγούμενη δεκαετία η Βραζιλία αξιοποίησε τη μοναδική συγκυρία εισόδου της Κίνας στον 
Π.Ο.Ε., που αύξησε δραματικά τη ζήτηση για τις πρώτες ύλες της, και μαζί, τις τιμές τους στις 
διεθνείς αγορές. Ο πλούτος που συσσωρεύθηκε, έδωσε τη δυνατότητα για κοινωνικές πολιτικές 
περιορισμού της φτώχειας, δημιουργώντας έτσι, μια χώρα μεσαίου εισοδήματος, ενώ εγχώρια 
βιομηχανία και ξένοι επενδυτές, έσπευσαν να καλύψουν την αυξανόμενη και, εν πολλοίς, κρατικά 
επιδοτούμενη καταναλωτική ζήτηση. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν σημειώθηκαν σημαντικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ούτε αντιστοίχως επενδύσεις σε υποδομές και εκπαίδευση και ως 
εκ τούτου η χώρα εμμένοντας σε πολιτικές προστατευτισμού και τόνωσης της εσωτερικής 
ζήτησης, εγκλωβίστηκε σε έναν κύκλο χαμηλής ανάπτυξης – χαμηλότερης των δυνατοτήτων της 
– και σταθερού πληθωρισμού.  

Tην 28η Οκτωβρίου 2018, εξελέγη ως νέος Πρόεδρος της Βραζιλίας ο κ. Jair Bolsonaro από το 
κόμμα PSL, με ποσοστό 55,14%. Εν λόγω εκλογή φάνηκε πως θα συμβάλλει στη βελτίωση της 
βραζιλιάνικης οικονομίας, αφού ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των αγορών, λόγω των προσδοκιών 
που δημιουργήθηκαν για υιοθέτηση μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως η 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Σημειώνεται πως η υλοποίηση της τελευταίας 
μεταρρύθμισης αποτέλεσε προϋπόθεση προκειμένου το δημόσιο χρέος καταστεί βιώσιμο, αλλά 
και να επιτρέψει την ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Το 2019, το Α.Ε.Π της χώρας αυξήθηκε κατά 1,1%, όσο δηλαδή και το 2018. Το ίδιο έτος ο 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7%. Οι τιμές των προϊόντων σημείωσαν άνοδο κατά 25% σε 
σχέση με την περίοδο ύφεσης που γνώρισε η χώρα, εντούτοις οι μισθοί δεν ακολούθησαν την εν 
λόγω τάση.  

Η ανεργία παρέμεινε υψηλή το 2019 αγγίζοντας το 11,9%, μικρή βελτίωση από 12,3% έναν 
χρόνο νωρίτερα.  

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, η βραζιλιάνικη Γερουσία ψήφισε το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο περί 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού/ασφαλιστικού συστήματος της χώρας (Previdência), 
ύστερα από 8 μήνες έντονων σχετικών διαβουλεύσεων, οποίο αλλάζει τους κανόνες 
συνταξιοδότησης για περισσότερα από 72 εκ. άτομα, τόσο εργαζομἐνους στον ιδιωτικό, όσο και 
δημόσιο τομέα. 

Η εν λόγω υιοθέτηση η οποία πέρασε με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, θεωρήθηκε ως μεγάλη 
τομή της κυβέρνησης Μπολσονάρο, αφού η υλοποίηση αυτής δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
προκειμένου το δημόσιο χρέος καταστεί βιώσιμο, ενώ συγχρόνως εκτιμάται πως θα συνδράμει 
αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπολογίζει πως σε ορίζοντα δεκαετίας είναι 
δυνατόν να εξοικονομηθούν περί τα 800 δισ. ρεάις Βραζιλίας. 

Μέχρι και το 2019, η Βραζιλία γνώριζε έναν χαμηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ωστόσο η 
πορεία προς την σταθερή ανάκαμψη ανασχέθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 το 
2020, που συνέβαλε με την σειρά του σε συρρίκνωση του Α.Ε.Π. της χώρας κατά 4,1% τον ίδιο 
χρόνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχετική πτώση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30 
χρόνια. Συνολικά, το 2020 το Α.Ε.Π. της χώρας σε τρέχουσες τιμές άγγιξε τα 7,4 τρις ρεάις (1,1 
τρις ευρώ). 
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Ο πληθωρισμός την ίδια χρονιά διαμορφώθηκε στο 4,52%, δεδομένου ότι οι τιμές κυρίως των 
τροφίμων & ποτών αυξήθηκαν κατά 14,09% κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί πως τα χειρότερα έχουν περάσει για την 
οικονομία, δεν έχει εισέτι υιοθετηθεί ένα πλαίσιο θέσπισης μέτρων αυστηρής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Ως εκ τούτου, το κυβερνητικό χρέος βρίσκεται τρεχόντως στο 89,3% του Α.Ε.Π. και 
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τόσο το 2021 όσο και το 2022. 

Επισημαίνεται πως προς αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του COVID-19, υιοθετήθηκε 
μέχρι σήμερα δέσμη οικονομικών μέτρων μέσω κρατικών επιχορηγήσεων, ενίσχυση του 
συστήματος υγείας, παροχής δανείων, υποστήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων, 
θέσπισης χαμηλότερων φόρων κλπ, οποία αντιστοιχούν στο 10,4% του Α.Ε.Π. (περίπου 135,4 δισ. 
δολάρια). 

Τέλος, ο ρυυθμός της ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά το έτος 2020, αγγίζοντας το 14,6% (άνοδος 
κατά 1,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για τη χειρότερη σχετική 
απόδοση από το έτος 2012, όταν και άρχισαν να τηρούνται συστηματικά τα συναφή στατιστικά 
στοιχεία. Η σχετική αύξηση αποδίδεται στην υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
που ελήφθησαν από την κυβέρνηση της χώρας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.  

Η πανδημία COVID -19 έχει οδηγήσει στην ανεργία έως σήμερα περισσότερο από 11 εκ. άτομα, 
οποία διέθεταν τόσο επίσημη όσο και ανεπίσημη εργασία (empregos informais). 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 
Πίνακας 1: Κύρια μεγέθη της βραζιλιανής οικονομίας 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(τρισ. ρεάις / δισ. 
δολ.) 

 
6.267,21/1.795,60 

 
6.553,84/2.053,21 

 
 

6.827,61/1.868,18 

 
 

7.256,92/2.020 

 
 

7.348.000/1.363.000 

Μεταβολή 
πραγματικού ΑΕΠ 

-3,5% 1% 
 

1,1% 
 

1,1% 
 

-4,1% 
Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ PPP  

15.221 15.228 
 

16.097 
 

16.461 
 

14.651 

Ανεργία 
 

12% 
11.8% 

 
12,3% 

 
11,90% 

 
13,5% 

Πληθωρισμός 
 

8,7 
 

3,4 
 

4.32 
 

4,5 
 

4,5 

Εξαγωγές (δισ. 
δολάρια ΗΠΑ) 

 
184.453 217.337 

 
239.889 

 
224.018 

 
209.921 

Εισαγωγές (δισ. 
δολάρια ΗΠΑ) 

 
139.416 153.215 

 
181.230 

 
177.344 

158. 926 

Εμπορικό ισοζύγιο 
(δισ. δολάρια 
ΗΠΑ) 

45.037 64.028 
 

58.659 
 

46.674 
 

50.995 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 
συναλλαγών (εκ. 
δολάρια ΗΠΑ) 

-23.546 -9.762 

 
 

-14.509 

 
 

-50.800 

 
 

-12.457 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Ακαθάριστο χρέος 
κεντρικής 
κυβέρνησης (% 
ΑΕΠ) 

 
70 

 
74 

 
77 

 
75,8% 

 
89,3% 

Εξωτερικό χρέος 
(δισ. δολάρια 
ΗΠΑ) 

675,8 665,8 
 

589,9 
 

608,7 
 

669,8 

Συναλλαγματικά 
διαθέσιμα (δισ. 
δολάρια ΗΠΑ) 

 
365 

 
374 

 
374 

 
385 

 
357 

Πηγές: Βραζιλιανό Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής, Κεντρική Τράπεζα Βραζιλίας 

Εξέλιξη και ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Το βραζιλιάνικο Α.Ε.Π. σημείωσε πτώση 4,1% το έτος 2020 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ως 
αποτέλεσμα κυρίως των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη σχετική πτώση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια. Συνολικά, το 2020 το 
Α.Ε.Π. της χώρας σε τρέχουσες τιμές άγγιξε τα 7,4 τρις ρεάις (1,1 τρις ευρώ). 

Αναλυτικότερα, οι τομείς που επηρεάστηκαν τα μάλα από την υγειονομική κρίση ήσαν οι 
υπηρεσίες (-4,5%) και η βιομηχανία (-3,5%). Αθροιστικά οι δύο αυτοί τομείς αντιπροσωπεύουν 
το 95% της βραζιλιάνικης οικονομίας. 

Όπως αναμένετο, το κλείσιμο των ξενοδοχείων, γυμναστηρίων εστιατορίων κλπ ένεκα των 
υιοθετηθέντων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας και η συνακόλουθη κοινωνική 
αποστασιοποίηση, συνέβαλαν σημαντικά στην εν λόγω πτώση στις υπηρεσίες. Από την άλλη 
πλευρά, ο αγροτικός τομέας σημείωσε μικρή αύξηση 2%.  

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών της Βραζιλίας σε πρόσφατη έκθεσή του προέβλεπε 
μείωση του Α.Ε.Π. κατά 4,5% το έτος 2020, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας αντιστοίχως 
4,4%.  

                                                        Γράφημα 1: Eξέλιξη βραζιλιάνικου Α.Ε.Π. έτη 2010-2020 

 
πηγή: Bραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής. 

Eπεξεργασία στοιχείων: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 



 

 
 

13 

Πληθωρισμός 
Ο δείκτης τιμών καταναλωτού στη Βραζιλία (ΙCPA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) αυξήθηκε κατά 1,35% τον Δεκέμβριο του 2021, διαμορφώνοντας με την σειρά του 
πληθωρισμό 4,52% το έτος 2020 στη χώρα. 

To εν θέματι έτος, η ομάδα των προϊόντων με τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση τιμών ήταν αυτή 
των τροφίμων & ποτών που παρουσίασαν σχετική άνοδο 14,09%. Τα προϊόντα αυτά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας Covid-19, παρουσίασαν αξιοσημείωτη ζήτηση. 

Eιδικότερα, τα προϊόντα με την μεγαλύτερη σχετική αύξηση ήσαν τα εξής: σογιέλαιο (103,79%), 
ρύζι (76,01%), γάλα μακράς διαρκείας (26,93%), φρούτα (25,40%), κρέας (17,97%), πατάτες 
(62,27%) και ντομάτες (52,76%). 

Γράφημα 2: O πληθωρισμός της Βραζιλίας το έτος 2020 (σε 12μηνη βάση) 

  
 Ιαν.  Φεβ.  Μάρ.  Απρ.  Μάΐος Ιούν.  Ιούλ.  Αύγ.  Σεπ.  Οκτ.  Νοεμ.  Δεκ. 
πηγή: Bραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής (IBGE), επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 
 

Αγορά εργασίας 
Ο δείκτης της ανεργίας το 2020 ήταν 13,5% έναντι 11,9% έναν χρόνο νωρίτερα. Η σχετική αύξηση 
αποδίδεται στην υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που ελήφθησαν από την 
κυβέρνηση της χώρας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. 

Η πανδημία COVID -19 έχει οδηγήσει στην ανεργία έως σήμερα περισσότερο από 11 εκ. άτομα, 
οποία διέθεταν τόσο επίσημη όσο και ανεπίσημη εργασία (empregos informais). 

Εξωτερικός τομέας 

Εξωτερικό εμπόριο 
Η Βραζιλία είναι ο 27ος εξαγωγέας και ο 28ος εισαγωγέας αγαθών στον κόσμο (στοιχεία Π.Ο.Ε. 2019). 
Με δείκτη συνολικού εμπορίου/ΑΕΠ 12,3%, η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο κλειστών 
οικονομιών, με τις εισαγωγές της (αγαθά και υπηρεσίες) να αντιπροσωπεύουν μόλις το 20% του ΑΕΠ 
της. 
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Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Βραζιλίας (εκ. δολάρια Η.Π.Α.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εμπορικό ισοζύγιο 45.037 64.028 58.659 48.036 50.995 

 Εξαγωγές 217.243 219.337 239.889 225.383 209.921 

 Εισαγωγές 139.416 153.215 181.230 177.347 158.926 

Ισοζύγιο Υπηρεσιών -30.447 -33.850 -33.950 -35.139 -19,923 

 Εισπράξεις 33.300 34.500 34.023 33.972 28.473 

 Πληρωμές 63.700 68.300 67.973 69.110 48.396 

πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, Κεντρική Τράπεζα Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων 
Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

Το εμπορικό ισοζύγιο της Βραζιλίας παρουσίασε πλεόνασμα το έτος 2020, ως συνέπεια κυρίως 
της μείωσης των εισαγωγών της χώρας, που με την σειρά της προκλήθηκε από την μείωση της 
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Eιδικότερα, το εν θέματι έτος οι εξαγωγές της Βραζιλίας άγγιξαν τα 209,9 δισ. δολάρια έναντι 
225,4 δισ. το 2019 (μείωση 6,1%), ενώ οι εισαγωγές της Βραζιλίας έφτασαν τα 158,9 δισ. 
δολάρια έναντι 177,3 δισ. το 2019 (μείωση 9,7%). Ο διμερής δε όγκος εμπορίου έφτασε τα 368,9 
δισ. δολάρια, έναντι 402,7 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα (πτώση 7,7%). 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και έκτοτε, η αξία των βραζιλιάνικων εισαγωγών 
κατέγραψε ιστορικά χαμηλές αποδόσεις, εξαιτίας της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές 
διατήρησαν την δυναμική που επέδειξαν και τα προηγούμενα έτη, εξαιτίας κυρίως της ενίσχυσης 
του δολαρίου που κατέστησε τα βραζιλιάνικα προϊόντα στο εξωτερικό φθηνότερα. Επίσης η 
ανάκαμψη των ασιατικών οικονομικών και κυρίως της Κίνας ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2020, 
συνέδραμε στην διατήρηση της δυναμικής των βραζιλιάνικων εξαγωγών. 

Γράφημα 3: Εμπορικό πλεόνασμα/έλλειμμα Βραζιλίας (2014-2020) (σε δισ. δολάρια) 

 

πηγή: Yπουργείο Οικονομικών Βραζιλίας. Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 
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Σημειώνεται πως το έτος 2020 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ενισχύθηκαν κατά 6% 
φθάνοντας τα 45,27 δισ. δολάρια. Η σόγια και ο καφές σημείωσαν άνοδο 9,5% και 8,8% 
αντίστοιχα.  

Όσον αφορά τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Βραζιλίας, οι εξαγωγές προς την Κίνα 
αυξήθηκαν κατά 7,%, αγγίζοντας συνολικά τα 67,78 δισ. δολάρια. Οι δε σχετικές εισαγωγές της 
παρουσίασαν πτώση 3,4%, και ανήλθαν σε 34 δισ. δολάρια. 

Οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. μειώθηκαν κατά 28% (21,4 δισ. δολάρια), ενώ οι εισαγωγές 
σημείωσαν πτώση 19,9%, (24 δισ. δολάρια). 

Οι δε εξαγωγές προς την Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 21% αγγίζοντας τα 28 δισ. δολάρια, ενώ οι 
εισαγωγές επίσης συρρικνώθηκαν κατά 20% φθάνοντας τα 26,8 δισ. δολάρια. 

Επιπλέον, οι εξαγωγές προς την Αργεντινή περιορίστηκαν κατά 26% (8,48 δισ. δολάρια), όπως 
και οι εισαγωγές κατά 26% (7,8 δισ.δολάρια). 

Συνολικά η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση παραμένει από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της 
Βραζιλίας, καθώς και ο δεύτερος προμηθευτής της χώρας με 26 δις. δολάρια Η.Π.Α. ή 17% επί του 
συνόλου των εισαγωγών της Βραζιλίας. 

Πίνακας 3: Κύριες ομάδες εξαγόμενων / εισαγόμενων προϊόντων Βραζιλίας, 2020 (εκ. δολάρια Η.Π.Α.) 

10 σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα 

 Αξία % στο 
σύνολο 

% 
2020/ 
2019 

Σόγια, έστω και θρυμματισμένη 28.560 13,6% 9,5% 

Σιδηρομετάλλευμα και συμπυκνώματά του 24.259 11,5% 20% 

Ακατέργαστα έλαια πετρελαίου 19.613 9.3% -3% 

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 7.378 3.5% 64% 

Βόειο κρέας κατεψυγμένο 6.662 3,1% 18,2% 

Καλαμπόκι σε σπόρους 5.783 2,7% -20% 

Χημικός πολτός ξύλου, σόδας ή θειικού άλατος 5.571 2,6% -20% 

Καφές ακατέργαστος 4.970 2,3% 8,8% 

Άλλα στέρεα υπολείμματα από την εκχύλιση σογιέλαιου 4.700 2,2% 4,7% 

Πουλερικά κατεψυγμένα 4.127 2% -15% 

10 σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα 

 Αξία % στο 
σύνολο 

% 
2020/
2019 

Σκάλες γεώτρησης ή πλεύσης, πλωτές ή υποβρύχιες 6.391 4% 52% 

Πετρέλαιο diesel 4.027 2,5% -37% 
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Eύκαμπτοι σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα 3.834 2,1% 8% 

Φάροι/γερανοί/αποβάθρες/πλωτά αναχώματα, κ.λπ. 3.604 2,2% 1.786% 

Ακατέργαστα έλαια πετρελαίου 2.613 16.5% -43% 

Άλλα χλωριούχα καλίου 2.504 1,6% -25% 

Άλλα μέρη για συσκευές τηλεφώνου / τηλεγράφου 2.166 1,4% -2,7% 

Ουρία ακόμη και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε 

Άζωτο μεγαλύτερη από 45% κατά βάρος, υπολογισμένη επί του ξηρού 
προϊόντος σε ξηρή κατάσταση 

1.724 1% 13% 

Υδραυλικά και παρόμοιες συσκευές για υδραυλικά 1.682 1% 4% 

Άλλα οχήματα με κινητήρα ντήζελ για φορτίο <= 5 τόνους 1.644 1% -40% 

Επεξεργαστές και ελεγκτές, ανεξάρτητα από το εάν συνδυάζονται με μνήμες, 
μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, κυκλώματα χρονισμού και 
συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα, συναρμολογημένα, κατάλληλα για 
τοποθέτηση στην επιφάνεια (SMD - Surface Mounted Device) 

1.553 0,9% 17,4% 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

Πίνακας 4: Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Βραζιλίας και η θέση της Ελλάδας (2020) (εκ. δολάρια Η.Π.Α.) 

10 σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών (χώρες Ε.Ε. χωριστά) 

Κατάταξη 
Χώρα Εξαγωγές 2020 % στο 

σύνολο % 2020/2019 
2020 2019 

1 1. Κίνα 67.788 32,3% 7% 

2. 2. Η.Π.Α. 21.481 10,2% -28% 

3. 4. Αργεντινή 8.488 4% -13,3% 

4. 3. Ολλανδία 6.704 3,1% -6,3% 

5. 11. Kαναδάς 4.229 2% 25% 

6. 5. Ιαπωνία 4.127 2% -24% 

7. 8. Γερμανία 4.123 1,9% -13% 

8. 9. Ισπανία 4.056 1,9% 0,3% 

9. 6. Χιλή 3.849 1,8% -25% 

10 7. Μεξικό 3.829 1,8% -22% 

 … …    

76. 76. Ελλάδα 197.79 8 0,09% 14,4% 

10 σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών (Ε.Ε. ως σύνολο) 

Κατάταξη 
Χώρα / Ομάδα Εξαγωγές 2020 % στο 

σύνολο % 2020/2019 
2020 2019 

1. 1. Κίνα 67.788 32,3% 7% 
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Κατάταξη 
Χώρα Εξαγωγές 2020 % στο 

σύνολο % 2020/2019 
2020 2019 

2. 2. Eυρωπαϊκή Ένωση 27.641 13,1% -8% 

3. 3. Η.Π.Α 21.481 10,2% -28% 

4. 4. Αργεντινή 8.488 4% -13,3% 

5. 5. Ολλανδία 6.704 3,1% -6,3% 

6. 9. Kαναδάς 4.229 2% 25% 

7. 6. Ιαπωνία 4.127 2% -24% 

8. 7. Χιλή 3.849 1,8% -25% 

9. 8. Μεξικό 3.829 1,8% -22% 

10. 11. Ν. Κορέα 3.762 1,8% 9% 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

                         Πίνακας 5: Σημαντικότεροι προμηθευτές Βραζιλίας και η θέση της Ελλάδας (εκ. δολάρια Η.Π.Α.) 

2020 Χώρα Εισαγωγές 2020 % στο σύνολο % 2020/2019 

1. Κίνα 34.778 21% -3,5% 

2. Η.Π.Α. 27.875 17,5% -20% 

3. Γερμανία 9.369 6% 13,5% 

4. Αργεντινή 7.897 5% -25% 

5. Νότιος Κορέα 4.496 3% -10,9% 

6. Iαπωνία 4.191 2,6% -11% 

7. Ινδία 4.167 2,6% -8,1% 

8, Γαλλία 4.151 2,6% -14,6% 

9. Ιταλία 4.076 2,5% -13% 

10. Μεξικό 3.862 2,4% -24% 

… …    

75 Ελλάδα 61 0,03% -62,5% 

2020 Χώρα / Ομάδα Εισαγωγές 2020 % στο σύνολο % 2020/2019 

1. Κίνα 34.778 21% -3,5% 

2. Ευρωπαϊκή Ένωση 30.318 19% -13,2% 

3. 
 

Η.Π.Α. 

27.875 17,5% -20% 

4. Αργεντινή 7.897 5% -25% 

5. Νότιος Κορέα 4.496 3% -10,9% 

6. Ιαπωνία 4.191 2,6% -11% 

7. Ινδία 4.167 2,6% -11% 
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2020 Χώρα Εισαγωγές 2020 % στο σύνολο % 2020/2019 

8. Μεξικό  3.862 2,4% -24% 

9. Παραγουάη 2.971 1,95 6% 

10. Χιλή 2.895 1,8%  

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

Η Ελλάδα δεν είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τη Βραζιλία. Σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του βραζιλιάνικου Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας & Εξωτερικού 
Εμπορίου αποτελεί τον 73ο προορισμό για τις εξαγωγές της, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,03% 
του συνόλου. 

Ξένες επενδύσεις 
Εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco Central do 
Brasil, BCB, www.bcb.gov.br ) , η αξία της ροής των Α.Ξ.Ε. το έτος 2020 στη Βραζιλία, μειώθηκε 
κατά το ήμισυ, ένεκα κυρίως της πανδημίας COVID-19 που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει 
σφοδρά την χώρα. 

Ειδικότερα, η αξία των Α.Ξ.Ε. το εν λόγω έτος άγγιξε τα 34,1 δισ. δολάρια, έναντι 69,1 δισ. 
δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για το χαμηλότερο νούμερο που έχει να εμφανιστεί 
από το έτος 2009. 

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις των βραζιλιάνικων επιχειρήσεων στο εξωτερικό, επίσης 
επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19, αγγίζοντας το έτος 2020 τα 16,4 δισ. δολάρια, έναντι 
22,8 δισ. δολάρια το 2019. 

Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο 2020, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας σε έκθεσή της 
προέβλεπε πως η αξία των Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία πρόκειται αυξηθεί κατά 60 δισ. δολάρια το έτος 
2021, εξαιτίας τόσο της πιθανής μείωσης της αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία, όσο και 
κατ’ επέκταση της δημιουργίας ενός εξωτερικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις αναδυόμενες 
οικονομίες, αλλά και της εσωτερικής οικονομικής ανάπτυξης που αναμένεται να βελτιώσει την 
κερδοφορία των βραζιλιάνικων εταιρειών στην αλλοδαπή. 

Γράφημα 4: H ροή των Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία (2009-2020). Σε δισ. δολάρια 

 
πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

 

http://www.bcb.gov.br/
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Η Βραζιλία θεωρείται μία χώρα ελκυστική για επενδύσεις λόγω διάφορων παραγόντων: μία 
αγορά 212,8 εκ. κατοίκων με εύκολη προσβασιμότητα σε πρώτες ύλες, μία διαφοροποιημένη 
οικονομία που είναι λιγότερο ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις και με μία στρατηγική γεωγραφική 
θέση που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε άλλες νοτιοαμερικανικές οικονομίες. Ανασχετικοί 
παράγοντες αποτελούν η περίπλοκη φορολογία, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, καθώς και 
περίπλοκη εργατική νομοθεσία. 

Επισημαίνεται πως στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας έτους 2020 “World Bank’s Doing 
Business 2020”2, η Βραζιλία κατατάσσεται στην 124η θέση σε σύνολο 190 χωρών. 
 

Γράφημα 5: Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας “World Bank’s Doing Business” (2020) 

 

 

 

Βραζιλιάνικες επενδύσεις στο εξωτερικό 
To συνολικό απόθεμα των βραζιλιάνικων άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό το 20193 ανήλθε 
σε 416,6 δις. δολάρια, έναντι 385 δις. το 2019 (8% αύξηση ). Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, 
το εν λόγω απόθεμα συγκεντρώνεται στις εξής χώρες: Νησιά Κέιμαν (22,3%), Kάτω Χώρες 
(20,7), Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (15%), Μπαχάμες (11,2%), Λουξεμβούργο (6,4%), Αυστρία 
(2,9%), Παναμάς (2,6%), Ισπανία (1,9%), Ουρουγουάη (1,%), Πορτογαλία (1%), Η.Π.Α. (5,7%), 
Ηνωμένο Βασίλειο (1,3%), Χιλή (1%), Αργεντινή (0,9%), Βερμούδες (0,7%), Κολομβία (0,7%), 
Βέλγιο (ο,3%). Στα Νησιά Κέιμαν και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους τα βραζιλιανά 
κεφάλαια έχουν επενδυθεί κατά βάση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Στις Κάτω Χώρες, κυρίως 
στη βιομηχανία εξόρυξης και σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  

Συνολικά, το απόθεμα των βραζιλιανών επενδύσεων στο εξωτερικό το 2019 αφορούσε κατά 
βάση υπηρεσίες (56,7% του συνόλου)-κυρίως χρηματοπιστωτικές. Ακολουθεί ο πρωτογενής 
τομέας (25%), κυρίως εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (6,4%) και εξόρυξη μετάλλων 
(1,1%). Στην τελευταία θέση της προτίμησης των βραζιλιανών επενδυτών βρίσκεται η 
βιομηχανία (18,3%), κυρίως αυτοκινητοβιομηχανίες (3,2%), χημικά προϊόντα (2,4%), προϊόντα 
χάρτου (2,1%), μηχανικός εξοπλισμός (2,1%), και μεταλλουργία (1,4%). 

                                                            

2 *Πηγή: UNCTAD, “Ιnvestments Trends Monitor”, January 2020 

 
3 https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioid, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη στοιχεία για το 2020. 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioid
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Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας το 2020 ήσαν 357 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Εξωτερικό χρέος 
To εξωτερικό χρέος της Βραζιλίας το 2020 ήταν 667,07 δισ. δολάρια 

 Κρατικός προϋπολογισμός 
Το βραζιλιάνικο κογκρέσσο ενέκρινε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το έτος 2021 στις 25 
Mαρτίου 2021, ο οποίος ανήρχετο σε 4,324 τρις ρεάις (757,4 δισ. δολάρια). 

Eιδικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα διοχετευθούν στον τομέα της υγείας 136,3 δισ. 
ρεάις. 

Σε εν λόγω προϋπολογισμό προβλέπεται ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα φθάσει τα 247,1 δις. 
ρεάις, όπως επίσης προβλέπεται επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 3,2% και πληθωρισμού 4,4% 
αντιστοίχως.  

 Οικονομία πολιτειών 
Η πολιτεία του Αγίου Παύλου έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας (32%), με τον 
πλούτο της να προκύπτει κυρίως από τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία (75% και 22% αντίστοιχα), 
με την τελευταία σε σταθερή υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Ακολουθούν οι πολιτείες Rio de 
Janeiro (30% βιομηχανία, 70% υπηρεσίες) και Minas Gerais (5% αγροτική παραγωγή, 30% 
βιομηχανία και 65% υπηρεσίες).  

Στις τέσσερις νοτιοανατολικές πολιτείες, Αγίου Παύλου, Rio de Janeiro, Minas Gerais και Espirito 
Santo, αναλογεί περίπου το 55,3% των εισαγωγών της χώρας (με εξαίρεση την πολιτεία Minas 
Gerais, οι υπόλοιπες έχουν λιμάνια και είναι σημεία εισόδου εισαγωγών για όλη τη χώρα). 
Ακολουθούν οι πολιτείες του νότου με 20% Santa Catarina, Paraná και Rio Grande do Sul), ενώ στην 
ίδια κατηγορία σημαντικών εισαγωγέων υπάγεται και η βόρεια πολιτεία Amazonas (5,15% του 
συνόλου των εισαγωγών της χώρας, λόγω της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου του Manaus).  

Οι νοτιοανατολικές πολιτείες διαθέτουν επίσης την υψηλότερη συγκέντρωση πληθυσμού, ενώ 
τους αναλογεί σχεδόν το μισό της συνολικής κατανάλωσης της χώρας. 

Σε επίπεδο δήμων, ο Άγιος Παύλος (SP) είναι η μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας και από τις 
μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές του κόσμου. Θεωρείται το επιχειρηματικό κέντρο της 
χώρας. Δεύτερη σε μέγεθος είναι η πόλη του Rio de Janeiro (RJ), με βασική πηγή εσόδων τον 
τουρισμό, αλλά και κέντρο της βιομηχανίας ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και συναφείς 
κλάδοι). Η πρωτεύουσα Brasília (DF), με το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στη χώρα, είναι το 
κέντρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η ελάχιστη βιομηχανική παραγωγή στοχεύει στην 
κάλυψη των αναγκών της πόλης.  

Το 2019 στους 50 μεγαλύτερους δήμους της Βραζιλίας αντιστοιχούσε το 40,3% της κατανάλωσης. 
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται Άγιος Παύλος (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo 
Horizonte (MG), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Recife 
(PE) και Manaus (AM), ενώ ακολουθούν άλλοι δήμοι της πολιτείας Αγίου Παύλου. 
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Οικονομικό – Επιχειρηματικό περιβάλλον 
Η Βραζιλία κατέλαβε την 71ή θέση4 μεταξύ 141 αξιολογούμενων χωρών στην κατάταξη 
Global Competitiveness Index 2019 του World Economic Forum, από την 80ή πέρσι. Η καλύτερη 
θέση που είχε ποτέ καταλάβει ήταν η 48η το 2012.  

Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα, στη μικρή ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

Μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής, η Χιλή καταλαμβάνοντας την 33η θέση βρίσκεται 
στην κορυφή, ακολουθούμενη από το Μεξικό (46η θέση) και την Ουρουγουάη (54η θέση). Οι 
λοιπές χώρες της εν λόγω περιοχής-εξαιρουμένης της Βραζιλίας και της Κολομβίας-σημείωσαν 
πτώση στη σχετική κατάταξη. 

Στο κάτωθι γράφημα παρουσιάζονται οι παράγοντες που κρίνονται ως οι πλέον προβληματικοί 
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Βραζιλία, όπως καταγράφηκαν στην έρευνα 
World Economic Forum’s Executive Opinion Survey 2018, μεταξύ στελεχών βραζιλιανών 
επιχειρήσεων. 

Γράφημα 6: Οι πλέον αποτρεπτικοί παράγοντες για το επιχειρείν στη Βραζιλία  

 

 

Τα εμπόδια που συναντά ένας επενδυτής στη Βραζιλία, εγχώριος ή αλλοδαπός, έχουν 
ποσοτικοποιηθεί από την εγχώρια βιομηχανία σε αυτό που ονομάζεται «κόστος Βραζιλίας» και 
αφορά την επιβάρυνση που προκαλείται λόγω γραφειοκρατίας, υψηλού κόστους κεφαλαίου 
κίνησης, ανεπαρκών υποδομών μεταφορών και logistics, έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού, και άλλων παραγόντων, που εκτιμάται πως επιβαρύνουν την εγχώρια παραγωγή 
κατά 23,4% σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας. 

 Επιπλέον αυτών, ο ξένος επενδυτής έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και 
κόστος τήρησης λογαριασμού και πραγματοποίησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, συγκριτικά 
αυστηρή εργατική νομοθεσία, διαφορά στην επιχειρηματική και εργασιακή νοοτροπία και 
εμπόδια γλώσσας. 

                                                            
4 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf , δεν έχει εισέτι δημοσιευθεί η αντίστοιχη έκθεση για 
το 2020 
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Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς οφείλονται στην προσπάθεια της 
Βραζιλίας να προστατέψει την εγχώρια βιομηχανία, επιβάλλοντας δασμολογικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια στις εισαγωγές, με αυτά τα τελευταία να βαρύνουν περισσότερο, καθώς 
καθιστούν αποθαρρυντική την εισαγωγική διαδικασία, ιδίως για μικρές επιχειρήσεις. 

Λεπτομέρειες για το επιχειρηματικό περιβάλλον μπορούν να ανευρεθούν στον Επιχειρηματικό 
Οδηγό για τη Βραζιλία, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου στην 
πύλη Agora (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/70231 ). 

 

  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
α) Δημοσιονομική πολιτική 
Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιβαρύνθηκε σημαντικά το έτος 2020, ως αποτέλεσμα 
της υιοθέτησης κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
Covid-19. 
Tα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που έλαβε η βραζιλιάνικη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας αντιστοιχούσαν περίπου στο 7,5% του Α.Ε.Π., ενώ η αναλογία ακαθάριστου 
χρέους/Α.Ε.Π.αυξήθηκε κατά 15 μονάδες. Επιπλέον, το 2020 συνεχίστηκε για έβδομη 
συνεχόμενη χρονιά το πρωτογενές έλλειμμα του δημόσιου τομέα (703 δισ.ρεάις). 
Οι δημοσιονομικές προκλήσεις για το τρέχον έτος 2021 είναι μεγάλες και η χώρα θα πρέπει να 
επιδείξει μεγάλη δημοσιονομική πειθαρχία. 
Δεδομένης της επιδείνωσης της υγειονομικής κατάστασης της χώρας τρεχόντως, θεωρείται 
πιθανή η υιοθέτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον 25 δις. ρεάις, για 
την στήριξη των ανέργων, καθώς και των Βραζιλιάνων που διαθέτουν ανεπίσημη εργασία 
(informal work).  
Yπό το φως των ανωτέρω, εκτιμάται πως το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα του δημόσιου 
τομέα αναμένεται να αγγίξει τα 255 δισ. ρεάις (3,2% του Α.Ε.Π.). Ωστόσο, από το έτος 2022 και 
επέκεινα, τα πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να βαίνουν μειούμενα. 
Επιπροσθέτως, προβλέπεται πως το 2021, το ακαθάριστο χρέος το να αγγίξει το 89,1%. 
β) Νομισματική πολιτική 
Κατά τη διάρκεια του 2021, η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα θα συνεχίσει να αυξάνεται εν 
μέσω πανδημίας, όπως επίσης αντίστοιχα για αγροτικά προϊόντα. Ωστόσο, η παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα, συνεχίζει να μην μπορεί να ανταποκρίνεται θετικώς στην γενικευμένη 
αυξημένη ζήτηση εν μέσω πανδημίας. Ωστόσο, μέχρι το 2022, η εφοδιαστική αλυσίδα εκτιμάται 
πως θα έχει αρχίσει να επανέρχεται στην φυσιολογική της λειτουργία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί το έτος 2021 σε 
3,60% και το έτος 2022 σε 3,2% αντιστοίχως. 
γ) Οικονομική ανάπτυξη 
To πρώτο εξάμηνο του 2021 αναμένεται ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας, όπως επίσης 
και του τομέα κατασκευών που με την σειρά του πρόκειται υποστηρίξει την βιομηχανική 
παραγωγή την συγκεκριμένη περίοδο. Εξάλλου, από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η πρόοδος 
στον τομέα του μαζικού εμβολιασμού του βραζιλιάνικου πληθυσμού, σε συνδυασμό με πιθανή 
υιοθέτηση νέας δέσμης μέτρων τόνωσης της οικονομίας, εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσουν μία 
σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. 
Συνεπώς, για το έτος 2021 προβλέπεται αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 2,9%. 
δ) Συναλλαγματικές ισοτιμίες 
To έδαφος για την ενδυνάμωση του ρεάλ δεν είναι ακόμη πρόσφορο (αβεβαιότητες 
δημοσιονομικής πολιτικής με την πιθανή υιοθέτηση νέων μέτρων τόνωσης της οικονομίας, 
αβεβαιότητα περί πραγματοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προοπτικές περαιτέρω 
αρνητικής τροχιάς/πορείας του δημόσιου χρέους, πολωμένο πολιτικό κλίμα ενόψει προεδρικών 
εκλογών το 2023 στη χώρα), ως εκ τούτου οι προοπτικές ενδυνάμωσης του βραζιλιάνικου 
νομίσματος το έτος 2021 είναι μειωμένες. 
Η μέση ετήσια ισοτιμία βραζιλιάνικου ρεάλ/δολαρίου τα έτη 2021 & 2022 προβλέπεται να 
διαμορφωθεί ως εξής: 2021: 5,20, 2022: 5,40 

ε) Εξωτερικός τομέας 
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, το αποδυναμωμένο βραζιλιάνικο νόμισμα θα συμβάλλει κατά 
τη διάρκεια του 2021 σε ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και σε αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου 
της χώρας. 

Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να καταγράψει πλεόνασμα (τρίτο 
τρίμηνο 2021 1,2% του Α.Ε.Π). 



 

 
 

24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 

1. Διμερές εμπόριο 
Εμπόριο αγαθών 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το έτος 2020, οι εν θέματι εξαγωγές 
σημείωσαν μείωση κατά 74% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ειδικότερα, η αξία των 
προαναφερθεισών εξαγωγών μας άγγιξε τα 34,7 εκ. ευρώ έναντι 134,6 εκ. ευρώ έναν χρόνο 
νωρίτερα. 
Η εν λόγω μείωση αποδίδεται προφανώς στις συνέπειες που είχε η πανδημία Covid-19 στην 
οικονομία της Βραζιλίας (πχ επιβολή lockdown, κλείσιμο συνόρων, αλυσίδων λιανικού εμπορίου 
κλπ), στη συνεπαγόμενη γενική μείωση των βραζιλιάνικων εισαγωγών το έτος 2020 κατά 9,7% 
σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο και στη ραγδαία υποτίμηση του βραζιλιάνικου νομίσματος 
ρεάις έναντι του ευρώ κατά περίπου 40%, γεγονός που κατέστησε τις εισαγωγές στη Βραζιλία 
ιδιαίτερα ακριβές, ευνοώντας ταυτοχρόνως τις εξαγωγές της χώρας. 
Τα πεντε κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 
  

                  Πίνακας 6: ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

6ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2019 2020* Μεταβολή 
στην αξία 

Αξία (σε εκ. 
ευρώ) 

% στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο  

“271019” Μεσαία και βαριά λάδια από 
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 

(ορυκτέλαια) 
26.190 0,019% 8.840.306 25,4% 33.654% 

“300490” Φάρμακα που αποτελούνται 
από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 

αναμειγμένα, παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς 

2.946.872 2,1% 3.038.225 8,7% 3,1% 

“999000” Εμπιστευτικά προιόντα 2.912.102 2,1% 2.991.823 8,6% 2,7% 

“844832” Μέρη και εξαρτήματα 
μηχανών για την προπαρασκευή ή την 

επεξεργασία υφαντικών υλών 
1.981.475 1,5% 1.890.717 5,4% -4,5% 

“150910” Ελαιόλαδο και τα κλάσματά 
του, που λαμβάνονται αποκλειστικά 
από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή 

φυσικών 

1.616.302 1,2% 1.452.036 4,2% -10% 

*πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία για το έτος 2020 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα το εν λόγω έτος, εισήγαγε από την Βραζιλία, αγαθά αξίας 174,6 
εκ. ευρώ έναντι 133,8 εκ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (30% αύξηση). Κυριότερο εξαγώγιμο 
βραζιλιάνικο προϊόν ήταν ο καφές με σχετική αξία εξαγωγών 47,3 εκ. ευρώ (δασμολογική 
κατηγορία '090111' Καφές, μη καβουρντισμένος, μείωση 4,6%). 
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Γράφημα 7 : Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος- Βραζιλίας για την χρονική περίοδο 2011-2020 (εκ. ευρώ) 

 
πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία για το έτος 2020, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

  
Ελλάδα και Βραζιλία δεν είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές στη 
Βραζιλία αντιπροσώπευαν το 0,11% του συνόλου, κατατάσσοντας τη χώρα στην 74η θέση των 
εξαγωγικών μας προορισμών (από 51η το 2019). Αντίστοιχα, οι εισαγωγές από τη Βραζιλία δεν 
ξεπερνούν το 0,35% του συνόλου, τοποθετώντας την στην 40ή θέση των προμηθευτών μας (από 
47η το 2019). 
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Πίνακας 7: Οι μεγαλύτερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στη Βραζιλία (σε ευρώ)                                
το έτος 2020 (σε εξαψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας) 

εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 2019 Ποσοστό 
μεταβολής % 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 
2020/2019 

“271019” Μεσαία και βαριά 
λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά 

(ορυκτέλαια) 

8.840.306 25,4% 26.190 0,019% 33.654% 

“300490” Φάρμακα που 
αποτελούνται από προϊόντα 

αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 

παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς 

3.038.225 8,7% 2.946.872 2,1% 3% 

“999000” Εμπιστευτικά 
προϊόντα 

2.991.823 8,6% 2.912.102 2,1% 2,7% 

“844832” Μέρη και 
εξαρτήματα μηχανών για την 

προπαρασκευή ή την 
επεξεργασία υφαντικών 

υλών 

1.890.717 5,4% 1.981.475 1,5% -4,6% 

“150910” Ελαιόλαδο και τα 
κλάσματά του, που 

λαμβάνονται αποκλειστικά 
από ελιές με τη χρήση 
μηχανικών ή φυσικών 

1.452.036 4,2% 1.616.302 1,2% -10% 

“821290” Μέρη από ξυράφια 
και μη ηλεκτρικές ξυριστικές 

μηχανές, μέταλλα 
1.395.945 4% 1.821.845 1,3% -23,3% 

“760711” Φύλλα και λεπτές 
ταινίες, από αργίλιο, χωρίς 

υπόθεμα, που έχουν υποστεί 
απλή έλαση, με πάχος <= 0,2 

1.167.758 3,3% 538.845 0,8% 116% 

“840999” Μέρη που 
αναγνωρίζονται ότι 

προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους 

κινητήρες εσωτερικής 

1.007.366 2,9% 958.168 0,71% 5,1% 

“390320” Συμπολυμερή του 
στυρολίου-ακρυλονιτριλίου 

(SAN) σε αρχικές μορφές 
970.744 2,8% 882.050 0,6% 10% 

“251990” Μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με 
ηλεκτρισμό. Μαγνησία 

πυρωμένη αδρανής 
φρυγμένη 

903.232 2.6% 1.102.695 0,8% -18% 

“680221” Μάρμαρο, 
τραβερτίνη και αλάβαστρο 

και τεχνουργήματα από 
αυτές, απλώς λαξευμένα ή 

πριονισμένα, με επί 

886.034 2,6% 1.535.991 1,1% -42,3% 
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εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 2019 Ποσοστό 
μεταβολής % 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 2020/2019 

'841780' Κλίβανοι 
βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, 

μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι 
αποτεφρωτήρες 

741.529 2,1% 0 0 100% 

“760612” Ελάσματα και 
ταινίες από κράματα 

αργιλίου 
709.158 2% 522.074 0,4% 36% 

'901310' Διόπτρες σκόπευσης 
για όπλα. Περισκόπια. 
Διόπτρες για μηχανές, 

συσκευές ή όργανα του 
κεφαλαίου 90 

648.000 1,9% 0 0 100% 

'240110' Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων 

616.770 1,8% 291.145 0,2% 112% 

“200870” Ροδάκινα κάθε 
είδους, παρασκευασμένα 533.154 1,5% 415.118 0,3% 28,4% 

“320417” Χρωστικά 
(pigments) συνθετικά 

οργανικά. 
474.204 1,4 295.792 0,21% 60,3% 

'760720' Φύλλα και λεπτές 
ταινίες από άργιλο 375.019 1% 247.177 0,18% 52% 

'681091' Στοιχεία για την 
οικοδομική, 

προκατασκευασμένα, από 
τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή 

από τεχνητή πέτρα 

309.133 0,9% 123.698 0,09% 150% 

“390210” Πολυπροπυλένιο σε 
αρχικές μορφές 288.896 0,8% 719.964 0,5% -60% 

'392030' Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, ταινίες και 

λουρίδες, από πολυμερή του 
στυρολίου μη κυψελώδη 

278.537 0,8% 242.734 0,2% 15% 

'680291' Μάρμαρο, 
τραβερτίνη και αλάβαστρος, 

τυχαίας μορφής, στιλβωμένα, 
διακοσμημένα ή αλλιώς 

κατεργασμένα 

261.883 0,75% 267.995 0,19% -2,3% 

'853690' Συσκευές 
ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, 

τη διακοπή ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για 

τάση <= 1.0 

221.883 0,6% 229.374 0,17% -3,2% 

'820790' Εργαλεία, 
εναλλασσόμενα, που 

προορίζονται για μηχανικά ή 
μη μηχανικά εργαλεία του 

χεριού 

217.067 0,6% 20.678 0,01% 949% 
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εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 2019 Ποσοστό 
μεταβολής % 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 2020/2019 

'283650' Ανθρακικό του 
ασβεστίου 

207.230 0,6% 239.129 0,17% -13,3% 

'841939' Στεγνωτήρες (εκτός 
εκείνων που προορίζονται 

για γεωργικά προϊόντα, για 
χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι 

200,000 0,6% 0 0 100% 

'902730' Φασματόμετρα, 
φασματοφωτόμετρα και 

φασματογράφοι, που 
χρησιμοποιούν οπτικές 

ακτινοβολίες 

190.000 0,5% 0 0 100% 

'220421'Κρασιά από νωπά 
σταφύλια, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη 

κρασιά 

182.822 0.52% 136.491 0,1% 34% 

'200570' Ελιές, 
παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες χωρίς ξίδι ή 
οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες 

176.191 0,5% 314.091 0,2% -44% 

πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 
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Γράφημα 8 : Kατανομή ελληνικών εξαγωγών στη Βραζιλία κατά το έτος 2020 

 
 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία για το έτος 2020, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

Γράφημα 9 : Kατανομή ελληνικών εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών στη Βραζιλία κατά το έτος 2020 

 
 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία για το έτος 2020, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 
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Πίνακας 8: Αξία εισαγωγών βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα – επιλογή από τις μεγαλύτερες κατηγορίες (ευρώ) (σε 
εξαψηφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας) 

6ψήφιο 
κεφ.Σ.Ο. Περιγραφή 2020 % στο 

σύνολο 

090111 Καφές, μη καβουρντισμένος 47.307.981 27% 

240120 Άλλα 34.752.091 20% 

260600 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 30.338.360 17,3% 

271019 Αλλα 16.812.976 9,7% 

240120 Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων, που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί 14.810.709 8,5% 

470329 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας, ημιλευκασμένοι ή 
λευκασμένοι 6.634.992 3,8% 

230990 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 
(εκτός από τροφές για σκύλους 6.052.935 3,5% 

210610 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 1.896.182 1% 

640220 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από 
πλαστική ύλη 1.522.669 0,9% 

380610 Κολοφώνια & ρητινικά οξέα 1.101.201 0,6% 

200911 Χυμοί πορτοκαλιού, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρη 825.590 0,5% 

200911 Χυμοί πορτοκαλιού, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρη 714.807 0,4% 

640299 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
ανασχηματισμένο δέρμα και το 581.970 0,3% 

842911 Ισοπεδωτήρες (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), με ερπύστριες 548.061 0,3% 

391220 Νιτρικές κυτταρίνες στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια σε αρχικές μορφές 450.810 0,2% 

640399 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
ανασχηματισμένο δέρμα και το 439.836 0,25 

480256 Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g 372.754 0,21% 

401140 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτε 363.989 0,20% 

170199 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή 
κατάσταση (εκτός από ζάχ 350.623 0,2% 

930690 Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι και άλλα πυρομαχικά και 
βλήματα (εκτός από φυσίγγι 311.498 0,2% 
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6ψήφιο 
κεφ.Σ.Ο. Περιγραφή 2020 % στο 

σύνολο 

120242 Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα 298.390 0,2% 

281810 Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη 295,772 0,2% 

821191 Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα από κοινά μέταλλα, ό. συμπ. οι λαβές (εκτός 
από μαχαίρια) 294.157 0,1% 

842951 Φτυαριστές-φορτωτές μετωπικής φόρτωσης, αυτοπροωθούμενοι 236.428 0,1% 

300490 Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 208.186 0,1% 

480421 Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα 206.806 0,1% 

480411 Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία kraftliner, χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρο 199.523 0,1% 

999000 Εμπιστευτικά προιόντα 195.580 0,1% 

480431 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 185,687 0,1% 

441239 ‘Αλλα 181.454 0,1% 

300420 Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα 181.368 0,1% 

170410 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη 181.311 0,1% 

πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
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Προοπτική – προτάσεις 
Απόσταση, γραφειοκρατία, προστατευτισμός, ανταγωνισμός, γλωσσικά και πολιτισμικά 
εμπόδια, κόστος επιχειρείν, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη 
εξαγωγών στη βραζιλιανή αγορά αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που καθιστά την 
επιτόπου εγκατάσταση ή και παραγωγή, τον ενδεικνυόμενο τρόπο δραστηριοποίησης για τη 
χώρα. Τα παραπάνω τοποθετούν τη Βραζιλία εκτός πεδίου ενδιαφέροντος των περισσότερων 
μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και εκτός εμβέλειας των μικρότερων. Η προσπάθεια δε των 
τελευταίων, να εφαρμόσουν στη Βραζιλία μοντέλα δραστηριοποίησης που δεν είναι πάντα 
αποτελεσματικά, π.χ. μαζική αποστολή διαφημιστικών email ή στην καλύτερη περίπτωση, μία 
και μόνη επίσκεψη/συμμετοχή σε εμπορική έκθεση, έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλή αξία και 
αστάθεια εξαγωγών. Λίγες μόνο επιχειρήσεις παρουσιάζουν συνέχεια διατηρώντας ένα περίπου 
σταθερό επίπεδο εξαγωγών, που με βάση τα στατιστικά στοιχεία, εκτιμούμε ότι αφορά κατά 
κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, είτε ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ πολυεθνικών, είτε 
προμήθειες βραζιλιανών θυγατρικών πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν 
μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού προμηθειών τους, είτε τέλος, προμήθειες βραζιλιανών 
πολυεθνικών στο πλαίσιο του δικού τους παγκόσμιου σχεδιασμού. Με λίγες εξαιρέσεις, οι 
περισσότεροι Έλληνες εξαγωγείς, εφόσον πετύχουν κάποια συνεργασία, αποδεικνύεται 
συγκυριακή. 

Λόγω των αδυναμιών της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της πολυπλοκότητας της 
Βραζιλίας, πολλές εταιρίες, ακόμα και μεγάλες, επιλέγουν τη δραστηριοποίηση στη χώρα μέσω 
αντιπροσώπων/μεσιτών. Στο ρόλο των μεσιτών πάντως, συχνά συναντώνται ατομικές 
επιχειρήσεις, με επίσης περιορισμένη επιχειρηματική δυνατότητα και εμβέλεια. Έτσι, και οι 
εισαγόμενες ποσότητες παραμένουν χαμηλές, και το κόστος των προϊόντων υψηλό, αφού 
προστίθεται και το κέρδος του μεσολαβητή, που επίσης δεν έχει οικονομίες κλίμακας. Δυστυχώς 
δε, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου ο μεσολαβητής δεν έχει καμία εμπειρία βραζιλιανής 
γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα, ένα ούτως ή άλλως δύσκολο εγχείρημα, να μετατρέπεται σε μια 
πολύ κακή εμπειρία για την ελληνική επιχείρηση, αποτρεπτική για νέα προσπάθεια. 

Συνηθέστερη περίπτωση πάντως, είναι η απόφαση αναβολής της εξαγωγικής προσπάθειας για 
όταν οι συνθήκες θα είναι προσφορότερες. Ωστόσο, δε διαφαίνεται αλλαγή των συνθηκών 
επιχειρείν στη ή με τη Βραζιλία στο ορατό μέλλον, ενώ ο ανταγωνισμός δεν αντιμετωπίζει τη 
χώρα με τον ίδιο τρόπο. Η Βραζιλία συνεπώς, δεν είναι αγορά που μπορεί κανείς να αναβάλλει, 
πολύ δε περισσότερο να αγνοεί. Για πολλά προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, ήδη ο 
ανταγωνισμός είναι οξύς και δυστυχώς, το «brand Ελλάδα» δεν έχει καταξιωθεί. Υπό 
προϋποθέσεις, ευκαιρίες υπάρχουν πρακτικά σε όλους τους ελληνικούς εξαγωγικούς κλάδους 
(πλην αυτών για τους οποίους υφίστανται περιορισμοί). Από τις εισαγωγές της Βραζιλίας από 
τον κόσμο, επισημαίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες ελληνικού ενδιαφέροντος: 

• Πετρέλαιο, καύσιμα και λιπαντικά πετρελαίου (15,6% επί του συνόλου των εισαγωγών της  
Βραζιλίας από τον κόσμο το 2020). Η χώρα παραμένει καθαρός εισαγωγέας πετρελαιοειδών. 
Το 2020 σημειώθηκε αύξηση των σχετικών εισαγωγών κατά 18% σε σχέση με το 2019.  
• Φάρμακα (4.4% των εισαγωγών το 2020 και αύξησης της αξίας εισαγωγών τους κατά 3%). 
Με αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής και μια μεσαία τάξη της οποίας το διαθέσιμο εισόδημα 
ενισχύθηκε σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, η Βραζιλία είναι η έκτη μεγαλύτερη αγορά 
φαρμάκων στον κόσμο σήμερα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρίες 
του χώρου. Η εξαγωγή φαρμάκων, τουλάχιστον όσον αφορά τα πρωτότυπα, προσφέρει καλές 
πιθανότητες επιτυχίας. Ομοίως οι αγορές πρώτων υλών, ιδίως των δραστικών συστατικών, και 
ιατρικού εξοπλισμού. Η Πολιτική Παραγωγικής Ανάπτυξης (PDP) για τη μεταφορά τεχνολογίας 
σε κρατικά εργαστήρια, μπορεί να αποτελέσει μέθοδο πρόσβασης στην αγορά, τόσο στα 
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φάρμακα, όσο και στα ιατρικά εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι εξαγωγείς θα πρέπει 
να αναμένουν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
των προϊόντων τους. 
• Χημικά (ανόργανα & οργανικά), λιπάσματα, πλαστικά & ελαστικά (7,6%, 5,2% και 6% 
αντίστοιχα των βραζιλιανών εισαγωγών το 2020). Η χώρα παραμένει μεγάλος εισαγωγέας όλων 
των συναφών ειδών. Μεγάλο μέρος τους θα πρέπει να αποδίδεται σε συναλλαγές μεταξύ 
θυγατρικών πολυεθνικών εταιριών, αλλά και σε εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων 
προϊόντων από βραζιλιανές εταιρίες. 
• Συσκευές, είδη τηλεφωνίας και μέρη τους (1% των συνολικών εισαγωγών) και ηλεκτρονικές 

συσκευές και τα μέρη τους (1%). 
Άλλα είδη ελληνικού ενδιαφέροντος αποτελούν: 

• Μάρμαρα. Οι εισαγωγές της Βραζιλίας στην ελληνικού ενδιαφέροντος στατιστική κατηγορία 
6802 μειώθηκαν το 2020 κατά 39%, με το μερίδιο της Ελλάδας στις συνολικές σχετικές 
εισαγωγές της χώρας να ανέρχεται σε 7,9%, γεγονός που την καθιστά πέμπτο προμηθευτή 
μετά τις Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα (στοιχεία βραζιλιανού Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου).  

• Ελαιόλαδο και ελιές (στοιχεία βραζιλιανού Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού 
Εμπορίου). Η Βραζιλία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου όλων των ειδών 
στον κόσμο και μάλιστα, μόνο για ιδία κατανάλωση. Το 2020, οι εισαγωγές της χώρας σε 
παρθένο ελαιόλαδο αυξήθηκαν κατά 1,6%. Οι κυριότερες εξαγωγικές χώρες παρθένου 
ελαιόλαδου στην Βραζιλία  είναι η Πορτογαλία, Ισπανία, Χιλή, Αργεντινή, Ιταλία, Τυνησία  και  
Ελλάδα.  

Η Βραζιλία είναι ακόμα ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας παρασκευασμένων ελιών στον 
κόσμο. Μάλιστα το 2020, οι σχετικές εισαγωγές της παρουσίασαν αύξηση 12,11%. 

Αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές από Αίγυπτο (15,9), και Ισπανία (2,2%). Πτώση 
καταγράφεται στις εισαγωγές από Πορτογαλία (-44%), Αργεντινή (-17%), Περού (-3,7%), Ιταλία 
(-47,4%) κλπ. Η Ελλάδα, παρουσίασε αντιστοίχως μείωση της τάξεως του 54%. 

Σημειώνεται πως οι εξαγωγείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη διαφορά τάξης μεγέθους 
των αγορών, γεγονός που σημαίνει ότι μικρές μεμονωμένες προσπάθειες ίσως δεν έχουν την 
καλύτερη δυνατή προοπτική, εκτός αν το προϊόν απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο τμήμα της 
αγοράς και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά στην προώθησή του, ώστε να πείσουν 
για την ιδιαιτερότητά του τις ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος στις οποίες απευθύνονται. Καλύτερα 
αποτελέσματα θα μπορούσε πιθανά να φέρει κάποια συλλογική προσπάθεια, που θα 
δημιουργούσε το κρίσιμο μέγεθος στους συμμετέχοντες εξαγωγείς ώστε να μπορέσουν να 
επιτύχουν μεγαλύτερη κάλυψη, ανταγωνιστικές τιμές, σταθερή προσφορά και περιορισμό του 
κόστους διαχείρισης της εξαγωγικής προσπάθειας. Ενδεχόμενη σύμπραξη εξαγωγέων θα 
σήμαινε ακόμα δυνατότητα επιμερισμού του κόστους προβολής και παρακολούθησης της 
διακίνησης των προϊόντων τους στη Βραζιλία, ενέργειες απαραίτητες για την εξασφάλιση 
αναγνωρισιμότητας και για την καθιέρωσή τους στη χώρα. 

• Τομέας τροφίμων και ποτών γενικά (στοιχεία βραζιλιανού Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου). Παρόλο που έχει σημαντική ίδια παραγωγή, η 
Βραζιλία είναι παράλληλα μεγάλος εισαγωγέας τροφίμων (περίπου 4% του συνόλου των 
εισαγωγών της το 2020). 

Η εξαγωγή στη Βραζιλία προϊόντων ζωικής προέλευσης υπόκειται σε περιορισμούς. Για τα 
γαλακτοκομικά και το μέλι βρίσκεται σε εξέλιξη μακρόχρονη διαπραγμάτευση διαδικασίας 
αναγνώρισης της ισοδυναμίας των υγειονομικών επιθεωρήσεων μεταξύ των αρμόδιων 
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Υπουργείων Ελλάδας -Βραζιλίας. Αντίστοιχα ισχύουν και για την εξαγωγή νωπών ειδών φυτικής 
προέλευσης, οπότε και πρέπει να προηγηθεί διαδικασία ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου 
για κάθε είδος χωριστά, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί το λιγότερο δύο χρόνια, σύμφωνα με 
εκτίμηση του ίδιου του βραζιλιανού Υπουργείου. Τέλος, προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως 
οργανικά στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβληθούν σε αντίστοιχη διαδικασία και στη Βραζιλία, 
διαφορετικά δεν μπορούν να πωλούνται με αυτόν το χαρακτηρισμό στη χώρα. Παρόλο που οι 
παραπάνω διαδικασίες είναι χρονοβόρες, συνιστούμε στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να μην 
αποθαρρύνονται και να μην αναβάλλουν τη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει προοπτική 
βελτίωσής της στο ορατό μέλλον, αλλά να την αντιμετωπίζουν ως επένδυση για την εξασφάλιση 
πωλήσεων μεσο-μακροπρόθεσμα σε μια σημαντική αγορά πλέον των 212,8 εκ. καταναλωτών. 
Αρμόδιο για την εκκίνηση της διαδικασίας από ελληνικής πλευράς, είναι το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Καταγράφουμε ακόμα ορισμένες ευκαιρίες που προκύπτουν λόγω συνθηκών/συγκυρίας, ή 
αφορούν κλάδους σε ανάπτυξη: 

• Κατασκευές/συμβάσεις παραχώρησης. Στο σκάνδαλο διαφθοράς στην κρατική πετρελαϊκή 
Petrobras, εμπλέκονταν, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 4 μεγάλες 
εργολαβικές/κατασκευαστικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων οι Odebrecht, OAS, Camargo 
Corrêa και Queiroz Galvão.  

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα τουλάχιστον, οι εν λόγω κατασκευαστικές έχουν αποκλειστεί 
από διαγωνισμούς της Petrobras, ενώ λογικά, δύσκολα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και να 
κερδίσουν άλλες κρατικές συμβάσεις. Υπό προϋποθέσεις, η εξέλιξη μπορεί να αποτελεί ευκαιρία 
για μεσαίου και μικρότερου μεγέθους κατασκευαστικές, εγχώριες και διεθνείς, που θα 
επιδιώξουν να διεκδικήσουν μέρος των έργων. 

Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία δεν έχει εισέτι προσχωρήσει στη Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Προμήθειες (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Σύμφωνα με το βραζιλιανό νόμο 
περί κρατικών προμηθειών, ξένες εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, εφόσον 
διαθέτουν νόμιμη εκπροσώπηση στη χώρα. Το 2010 ψηφίστηκε νόμος προτίμησης στις κρατικές 
προμήθειες, προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται εγχώρια, που παράγονται ή διατίθενται 
από βραζιλιανές επιχειρήσεις, ή από επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη 
στη Βραζιλία. Η προτίμηση μπορεί να φτάνει μέχρι και +25% της κατώτατης προσφερόμενης 
τιμής από ξένη εταιρία. Πρακτικά επιβάλλεται, οι ξένες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις 
βραζιλιανές κρατικές προμήθειες, είτε να επενδύουν στη χώρα, είτε να συνεργάζονται συνήθως 
ως υπεργολάβοι, με βραζιλιάνικες. 

Πολιτικές εγχώριου περιεχομένου εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα και για την υλοποίηση 
έργων υποδομής κρατικών και ΣΔΙΤ. 

 Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως στο ζήτημα των δημοσίων προμηθειών, η πρόσφατα 
υπογραφείσα Συμφωνία E.E.-Mercosul (28.6.2019), προβλέπει ότι εταιρείες της Ε.Ε. θα 
μπορούν να συμμετάσχουν σε δημοπρασίες δημοσίων αρχών (όπως υπουργείων κλπ), σε ισότιμη 
βάση με τις εταιρείες της ομάδας Μercosul. H όλη δε διαδικασία δημοπρασιών αναμένεται να 
καταστεί πιο διαφανής. 

• Ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων, βιώσιμη ανάπτυξη. Λόγω μεγέθους και 
οικονομικών ανισοτήτων, υπάρχει ακόμα μεγάλη ανάγκη βασικών υποδομών ύδρευσης και 
αποχέτευσης στη Βραζιλία. Εξάλλου, βιομηχανικά δυστυχήματα όπως αυτό της υποχώρησης 
φράγματος μεταλλείων που προκάλεσε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στον ποταμό 
Rio Doce το 2015, αλλά και παρατεταμένη λειψυδρία σε αρκετές περιοχές της χώρας, ή οι 
πλημμύρες που έπληξαν τις πόλεις São Bernardo do Campo και Suzano τον Mάρτιο 2019, έχουν 
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καταστήσει επίκαιρη τη συζήτηση για περιβαλλοντική προστασία, ανάπτυξη εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας και βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η συγκυρία ευνοεί την προώθηση τεχνολογιών και λύσεων για την αντιμετώπιση των 
παραπάνω (Α.Π.Ε., διαχείριση, ανακύκλωση, αφαλάτωση, κλπ. νερού, έξυπνα συστήματα 
άρδευσης, λύσεις εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για τη βιομηχανία και για τους οικιακούς 
χρήστες, κοκ. σε αυτή την κατεύθυνση). 

• Ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στην έρευνα Entertainment and Media Outlook 2018-2022, η PwC5 
προβλέπει ότι η Βραζιλία θα είναι μια από τις κορυφαίες χώρες τόσο σε διαφημιστική δαπάνη, 
όσο και σε κατανάλωση υπηρεσιών Μ.Μ.Ε. και ψυχαγωγίας, με αύξηση της συνολικής δαπάνης 
κατά 5,3% έως το ετος 2022. 
Σήμερα, εκτιμάται ότι η βραζιλιανή αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών ανέρχεται σε 3 δισ. 
δολάρια Η.Π.Α. Ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα των παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας υπό 
μορφήν έτοιμου προϊόντος, και κυρίως στα παιχνίδια για φορητές συσκευές, κοινωνικά δίκτυα 
και περιστασιακούς παίκτες. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις γλώσσας είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την είσοδο και την παραμονή στην αγορά. 

• Αμυντικά συστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του SIPRI6, η Βραζιλία είναι η 11η χώρα στον 
κόσμο σε στρατιωτικές δαπάνες (περίπου 1,5% του Α.Ε.Π. της), δαπάνη που αντιπροσωπεύει 
το 3,4% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Υπό τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν 
προηγούμενα αναφορικά με τις βραζιλιανές κρατικές προμήθειες, και ο τομέας άμυνας και 
ασφάλειας προσφέρει ευκαιρίες, κυρίως μέσω συνεργασιών με εγχώριες εταιρίες. 

• Θαλάσσιες μεταφορές. Ευκαιρίες υφίστανται πέραν των υγρών φορτίων της κρατικής 
πετρελαϊκής Petrobras, στη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων, καθώς η χώρα είναι μεγάλος 
εξαγωγέας αγροτικών πρώτων υλών.  

• Τουρισμός. Ο βραζιλιανός εξερχόμενος τουρισμός εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει θετική 
προοπτική για την Ελλάδα, κυρίως δεδομένου ότι αφορά ταξιδιώτες υψηλής κατανάλωσης, 
ενώ οι συνήθειες και η δαπάνη των υψηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων είναι λιγότερο 
ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της οικονομίας. Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών αλλά και 
του ισχυρού ανταγωνισμού, επισημαίνεται η ανάγκη ενεργού και συνεπούς προβολής του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη χώρα. 
Συνεκτιμώντας πάντως το επίπεδο του καταξιωμένου ήδη ανταγωνισμού, τα εμπόδια 
πρόσβασης στην αγορά και τη γενικότερη αποστροφή της Βραζιλίας στις εισαγωγές, τη 
σημασία των προσωπικών σχέσεων, η εξαγωγική προσπάθεια σαφώς δεν είναι εύκολη. Στις 
περισσότερες δε περιπτώσεις, πιο αποτελεσματική μέθοδος εισόδου στην αγορά, θεωρείται η 
επιτόπια εγκατάσταση/παραγωγή. 

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επένδυση στην προσπάθεια εισόδου στη βραζιλιανή αγορά, 
γεγονός που προϋποθέτει συστηματική προώθηση με παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα, 
ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους βραζιλιανούς εισαγωγείς και συνεργάτες, 
προσαρμογή στις απαιτήσεις γλώσσας, κλπ.  

Λεπτομέρειες για την προσέγγιση της αγοράς και τις μεθόδους προώθησης περιλαμβάνονται 
στον Επιχειρηματικό Οδηγό του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Αγίου Παύλου, ο οποίος περιέχει επίσης πληροφορίες για θέματα όπως η ίδρυση και 
λειτουργία επιχείρησης, οι κρατικές προμήθειες και το εμπόριο με τη Βραζιλία. Ο Οδηγός είναι 
διαθέσιμος στην πύλη Agora), https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

                                                            
5 https://www.pwc.com.br/pt/outlook-18.html  
6 https://www.sipri.org/databases/milex  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
https://www.pwc.com.br/pt/outlook-18.html
https://www.sipri.org/databases/milex
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upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231 όπου επίσης, στην ενότητα Έρευνες Αγοράς -
Μελέτες, υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους προϊόντα (ελαιόλαδο και ελιές, κρασί, 
μπύρα, μάρμαρο, φαρμακευτικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, άμυνα, τουρισμός). Στην πύλη Agora 
υπάρχει επίσης κατάλογος διεθνών εκθέσεων για προϊόντα και κλάδους ελληνικού 
ενδιαφέροντος, που διοργανώνονται στη Βραζιλία. 

Επενδύσεις 
 
To έτος 2016 η ελληνική εταιρεία παραγωγής τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος “Τιτάν Α.Ε.” 
(www.titan.gr) μέσω κοινοπραξίας απαρτιζομένης από την “Τιτάν Α.Ε./Sarkis group”7 (94% 
ιδιοκτησίας Τιτάν) και του βραζιλιάνικου ομίλου “Dias Branco Group” 
(https://mdiasbranco.com.br), εξαγόρασαν την βραζιλιάνικη βιομηχανία τσιμέντου “Cimento 
Apodi” (www.cimentoapodi.com.br), (50%-50% ιδιοκτησία) οποία εδρεύει στην πολιτεία Ceará, 
έναντι τιμήματος 100 εκ. δολαρίων.  

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σχετική ελληνική επένδυση/εξαγορά στη Βραζιλία. 

H “Cimento Apodi” είχε στην ιδιοκτησία της μία μοντέρνα μονάδα παραγωγής τσιμέντου στην 
πόλη Quixeré και μία αντίστοιχη στον λιμένα Pecém στην βορειοανατολική Βραζιλία με 
δυνατότητα συνολικής παραγωγής 2 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου ανά έτος, ενώ διαθέτει 
παρουσία σε 12 βραζιλιάνικες πολιτείες. Η “Dias Branco Group” ιδρύθηκε το 1951 και είναι 
ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και διανομή μπισκότων και ζυμαρικών στη Βραζιλία, 
επενδύοντας συγχρόνως στις αγορές ακίνητης περιουσίας, ξενοδοχείων και τσιμέντου. Η δε 
“Sarkis group” είναι ένας βραζιλιάνικος όμιλος που επενδύει σε ακίνητη περιουσία, καθώς και σε 
κατασκευαστικές αγορές και τσιμεντοβιομηχανίες. 

Διά της εν λόγω επενδύσεως, η ελληνική εταιρεία διεύρυνε την επιχειρηματική της δράση 
διεθνώς, επενδύοντας σε μία πολλά υποσχόμενη αγορά με ιδιαίτερη δυναμική, συμπράττοντας 
μάλιστα με αξιόλογους τοπικούς εταίρους που γνωρίζουν σε βάθος την τοπική αγορά τσιμέντου. 
Tο 2019, η Τιτάν προέβη στην εξαγορά του 6% του “οχήματος” Τιτάν Α.Ε./Sarkis group, 
ελέγχοντας πλέον συνολικά το 50% της “Cimento Apodi”. 

Οι λοιπές εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Βραζιλία δραστηριοποιούνται στους τομείς 
υπηρεσιών ανάπτυξης & υποστήριξης τυχερών παιγνίων (Ιntralot Brazil, www.intralot.com.br), 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Biosar), πληροφορικής, μεταφορών και δομικών υλικών. 
Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες διατηρούν επίσης γραφεία αντιπροσώπευσης στη Βραζιλία. 

Δεν είναι γνωστές βραζιλιανές επενδύσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη βραζιλιανική Πρεσβεία 
στην Αθήνα, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ορισμένοι αντιπρόσωποι βραζιλιανών 
επιχειρήσεων. 

Λεπτομέρειες για το επενδυτικό προφίλ της Βραζιλίας και πληροφορίες για τις περισσότερο 
διεθνοποιημένες επιχειρήσεις της, είναι διαθέσιμες στη Μελέτη του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Παύλου «Επενδύσεις από και προς τη Βραζιλία», που έχει 
αναρτηθεί στην πύλη Agora. 

                                                            
7 πηγή: Έρευνα Γραφείου Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
http://www.titan.gr/
http://www.intralot.com.br/
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Τουρισμός 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις Βραζιλιάνων στη χώρα την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 5.500 ή 0,07% του συνόλου αφίξεων (μείωση 93,3% σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο). 

Σημειώνεται πως βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, οι Βραζιλιάνοι πολιίτες 
απαγορεύεται να εισέλθουν εντός της ελληνικής επικράτειας, λόγω της πανδημίας Covid-19. 

Πίνακας 9: Αφίξεις Βραζιλιάνων στην Ελλάδα 

 

Προοπτική–προτάσεις 
Η Βραζιλία δεν είναι μεγάλος διεθνής επενδυτής. Το απόθεμα των επενδύσεών της στο εξωτερικό 
μέχρι το 2020 αντιπροσώπευε μόλις το 1,2% του παγκόσμιου συνόλου. Οι βραζιλιανές άμεσες 
επενδύσεις κατευθύνονται κατά βάση στις υπηρεσίες, με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να 
κυριαρχούν στην κατηγορία, καθώς οι τράπεζες τοποθετούνται κατά βάση σε χώρες όπου 
υπάρχει βραζιλιανή επιχειρηματική παρουσία και πολίτες (Itaú-Unibanco, Bradesco και Banco 
do Brasil). Στον πρωτογενή τομέα κυριαρχούν οι τομείς της εξόρυξης, με τις κρατικές/κρατικά 
ελεγχόμενες Petrobras και Vale. Ο δευτερογενής τομέας αντιπροσωπεύει τη δραστηριότητα 
σημαντικών διεθνοποιημένων επιχειρήσεων (Gerdau – μεταλλουργία, JBS – τρόφιμα, κα), μεταξύ 
των οποίων και ορισμένες που προέκυψαν από κρατικά κατευθυνόμενες συγχωνεύσεις, για την 
ανάδειξη εθνικών πρωταθλητών (π.χ. Brasil Foods από τη συγχώνευση των Sadia και Perdigão).  

Από τα παραπάνω, πιθανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα θα μπορούσαν να έχουν 
οι υπηρεσίες, εκτός των χρηματοπιστωτικών, με τον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών 
ενδεχομένως να διαθέτει την καλύτερη προοπτική, καθώς αρκετές βραζιλιανές εταιρίες του 
κλάδου διαθέτουν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό διεθνοποίησης. Κατάλογος των 
σημαντικότερων διεθνοποιημένων βραζιλιανών επιχειρήσεων είναι διαθέσιμος στη Μελέτη του 
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Παύλου «Επενδύσεις από και προς τη 
Βραζιλία», διαθέσιμη στην πύλη Agora. 

Δεδομένου του χαμηλού γενικά βραζιλιανού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο εξωτερικό και 
της επιφυλακτικότητας σχετικά με την οικονομική συγκυρία, τόσο στη Βραζιλία όσο και στο 
εξωτερικό, οι υποψήφιες αποδέκτριες χώρες διοργανώνουν συνήθως σεμινάρια στο πλαίσιο 
επίσημων επισκέψεων της ηγεσίας τους, προκειμένου να εκφράζεται, στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο, η δέσμευσή τους για την εξασφάλιση επενδυτικού περιβάλλοντος φιλικού για τις 
βραζιλιανές επιχειρήσεις. Την ίδια πρακτική ακολουθεί και η Βραζιλία στη δική της προσπάθεια 
προσέλκυσης επενδύσεων, με τις παρουσιάσεις να πραγματοποιούνται συνήθως, από τον 
Υπουργό Οικονομικών ή και τoν Πρόεδρο της χώρας.  

                                                            
8 πηγή: Έρευνα Γραφείου Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Αφίξεις από την Βραζιλία στην Ελλάδα 65.588 49.795 64.808 67.497 82.608 5.5008 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 0,3% 0,20% 0,24% 0,21% 0,24% 0,07% 

Μεταβολή 25,6% -25% 30% 4,1% 22,3% -93,3% 
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Άλλη περίπτωση ενδιαφέροντος αφορά τις επενδύσεις ιδιωτών σε ακίνητα. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, το σύνολο των επενδύσεων ακινήτων 
βραζιλιανών στο εξωτερικό το 20199 ανήλθε σε 7 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 5% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Δημοφιλέστερες οι χώρες της ΕΕ. στις οποίες αναλογεί το 45,1% του 
συνόλου και ακολουθούν οι Η.Π.Α. (κυρίως η πολιτεία Φλόριντα) με 32,1%. Από τις χώρες Ε.Ε., 
στις πρώτες θέσεις της κατάταξης εμφανίζεται η Πορτογαλία με 23% και η Γαλλία με 8%. Στο 
παρελθόν βασικό κίνητρο για την απόκτηση κατοικίας στο εξωτερικό ήταν η ενίσχυση της 
κοινωνικής εικόνας, αν και πλέον, λόγω οικονομικής συγκυρίας, πολλοί ευκατάστατοι 
βραζιλιανοί αναζητούν τρόπους εξόδου από τη χώρα αξιοποιώντας προγράμματα 
διευκολύνσεων διαμονής ή και παροχής ιθαγένειας με την απόκτηση ακινήτων. Καθώς η Ελλάδα 
αποτελεί προσφιλή προορισμό ή όνειρο προορισμού για τους Bραζιλιάνους, είναι βέβαιο ότι 
υπάρχει κοινό για ελληνικές κατοικίες πολυτελείας, κυρίως παραθαλάσσιες και νησιωτικές, με 
επιπλέον κίνητρο την παροχή άδειας διαμονής κατά τις προβλέψεις του Ν.4146/2013. 

Και σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν σκόπιμη μια συλλογική παρά μεμονωμένες προσπάθειες 
προσέγγισης, επιτόπου, και σε ένα πλαίσιο και σενάριο που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των 
προσφερόμενων ακινήτων και του κοινού στο οποίο απευθύνονται. 

Τέλος, μια δύσκολη για τις εγχώριες εταιρίες περίοδος, όπως η τρέχουσα, συνιστά ευκαιρία 
τοποθέτησης ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων στη Βραζιλία, με εξαγορές, συμμετοχές ή 
κοινές επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση η χώρα παραμένει μια μεγάλη αγορά 211 εκ. 
καταναλωτών.  

Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 
Είναι σκόπιμο να διοργανωθούν επιχειρηματικές αποστολές από συλλογικούς και κλαδικούς 
φορείς, κατά προτίμηση στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων της πολιτικής ηγεσίας ή και σε 
συνδυασμό με εθνικές συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις. Είναι σημαντικό, η όποια αποστολή να 
συνοδεύεται από επιβεβαίωση και εμβάθυνση της θεσμικής συνεργασίας, ώστε να επιβεβαιωθεί 
σε υψηλό επίπεδο η βούληση επαναπροσδιορισμού των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
των δύο χωρών και να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση της βραζιλιανής πλευράς. Πλαισίωση με 
άλλα γεγονότα, όπως εμπορικές εκθέσεις, εκτός του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, 
ενδείκνυνται και για πρακτικούς λόγους εξοικονόμησης πόρων για τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις. 

Για την περίπτωση των μεμονωμένων προσπαθειών προσέγγισης εισαγωγέων ή συνεργατών, οι 
μέθοδοι που μπορεί να υιοθετήσει μια εταιρία, εξαρτώνται βεβαίως από τη φύση των προϊόντων 
ή υπηρεσιών και από τη στρατηγική της, με τις διαθέσιμες επιλογές και την αποτελεσματικότητά 
τους, περίπου ανάλογη σε όλο τον κόσμο. Επισημαίνουμε ότι στη Βραζιλία οι προσωπικές σχέσεις 
και συστάσεις μεταξύ δικτύου εμπίστων εκτιμώνται και προτιμώνται. Αντίθετα, η επικοινωνία 
με email συνήθως δεν έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση, παρά μόνο αν συνοδεύεται από συστηματική 
τηλεφωνική υπενθύμιση. Ο θεσμός των εμπορικών εκθέσεων παραμένει ισχυρός στη χώρα και 
μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια εισόδου στην αγορά, τη γνωριμία με 
πιθανούς συνεργάτες, τη διερεύνηση του ανταγωνισμού, κλπ. Ωστόσο, η σύναψη συμφωνιών 
στο πλαίσιο μιας έκθεσης είναι μάλλον σπάνια και συνήθως προκύπτει μετά από συστηματική 
επανάληψη επισκέψεων και επαφών με πιθανούς συνεργάτες. Κατάλογος σημαντικών διεθνών 
διοργανώσεων στη Βραζιλία, είναι διαθέσιμος στην πύλη Agora: 

                                                            
9 Δεν έχουν δημοσιευθεί εισέτι στοιχεία για τo έτος 2020 
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http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/62668  

Τέλος, δεδομένης της απήχησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, είναι σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνονται στο μείγμα δράσεων προώθησης μιας εταιρίας που επιθυμεί να 
δραστηριοποιηθεί στη Βραζιλία, υπό την προϋπόθεση βεβαίως, ότι οι πληροφορίες είναι στην 
πορτογαλική γλώσσα. Καθώς η αγγλική δεν είναι διαδεδομένη, συνιστάται, οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις να αξιολογούν θέματα όπως η μετάφραση της ιστοσελίδας τους και η δημιουργία 
προωθητικού υλικού στην πορτογαλική, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποια εμπορική 
έκθεση ή επίσκεψης στη χώρα, είναι σκόπιμο να εξασφαλίσουν προσωπικό που να μιλάει τη 
γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες και ενδεικτικός κατάλογος διερμηνέων είναι διαθέσιμος 
στον Επιχειρηματικό Οδηγό για τη Βραζιλία:  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/70231  

Δράσεις οικονομικής διπλωματίας το έτος 2020 
Η δραστηριότητα του Γραφείου το πρoηγούμενο έτος περιελάμβανε τα κάτωθι:  

Προώθηση εξαγωγών  
-Προώθηση ελληνικών οίνων 

Σε μία προσπάθεια προώθησης των ελληνικών οίνων στη Βραζιλία, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
προσκάλεσε στο Προξενείο μας  τον Βραζιλιάνο κ. Jorge Lucki, διεθνή κριτή οίνων σε διεθνή 
διαγωνισμό “Decanter World Wine Awards”, μεγαλύτερο δημοσιογράφο και ειδήμονα περί 
οίνων στη χώρα, αρθρογράφο σε εξειδικευμένα περιοδικά οίνου και σε μεγαλύτερη οικονομική 
εφημερίδα του Αγίου Παύλου “Valor Economico” (wine columnist), καθώς και σχολιαστή για 
οινικά θέματα στον μεγάλο εδώ ραδιοφωνικό σταθμό “CBN Radio” 
(https://cbn.globoradio.globo.com).  

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως διερευνήθηκαν τρόποι προώθησης των ελληνικών 
οίνων στη Βραζιλία, όπως πραγματοποίηση ειδικής ραδιοφωνικής εκπομπής του κ. Lucki για 
τους ελληνικούς οίνους σε βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό “CBN Radio” όπου και διατηρεί 
εβδομαδιαίως καθημερινή εκπομπή για οινικά θέματα (Momento do Brinde), τοποθέτηση 
σχετικών άρθρων σε εξειδικευμένα περιοδικά και εφημερίδες, οινογνωσίες, ενδεχόμενη 
διοργάνωση επίσκεψης του κ. Lucki σε κορυφαία ελληνικά οινοποιεία κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό και ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας συνάντησης, ο κ. Lucki στο χρονικό 
διάστημα 1-7 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποίησε ήδη τέσσερις εκπομπές στο βραζιλιάνικο 
ραδιοφωνικό σταθμό “CBN Radio” που αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου ειδησεογραφικού 
οργανισμού στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής “Globo” (www.globo.com) σχετικά με τους 
ελληνικούς οίνους, την ιστορία αυτών, τις ελληνικές διασημότερες ποικιλίες, τα σημαντικότερα 
ελληνικά οινοποιεία, τους εισαγόμενους ελληνικούς οίνους στη Βραζιλία κλπ. 

O αντίκτυπος από τις εκπομπές του κ. Lucki για τους ελληνικούς κυρίως εδώ εισαγόμενους 
οίνους υπήρξε θετικότατος, συμβάλλοντας τόσο στην συναφή επιμόρφωση/ενημέρωση 
του βραζιλιάνικου κοινού, όσο και στην περαιτέρω προώθηση αυτών στη βραζιλιάνικη 
αγορά. Σημαντικότερες εδώ εισαγωγικές εταιρείες ελληνικών οίνων ήδη μας ενημέρωσαν πως 
μετά το πέρας των προαναφερθέντων εκπομπών εδέχθησαν ασυνήθιστα αυξημένο αριθμό 
σχετικών παραγγελιών-κυρίως μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62668
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62668
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70231
https://cbn.globoradio.globo.com/
http://www.globo.com/
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Επιπροσθέτως, η διαφήμιση που έγινε για τους ελληνικούς οίνους προώθησε και την γενικότερη 
εδώ θετική εικόνα της χώρας μας. 

-Διοργάνωση 5 επιχειρηματικών συναντήσεων της ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας 
ξηρών καρπών “Bally nuts”, με βραζιλιάνικες εισαγωγικές σχετικές εταιρίες.(10-12 
Φεβρουαρίου 2020) 

-Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Τροφίμων “Αnufood Brasil” (Άγιος Παύλος, 9-11 Mαρτίου 
2020). 

Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 

 Παρέμβαση για απελευθέρωση ενός container με ελληνικό ούζο προοριζόμενο για εδώ 
εισαγωγική εταιρεία ελληνικών προϊόντων “Emporio Grego” που είχε μπλοκαριστεί από 
βραζιλιάνικες τελωνειακές αρχές σε λιμένα Vitoria, της πολιτείας Espirito Santos. 

 Ενημέρωση ΥΠΕΞ σχετικά με προϊόντα τροφίμων που κυκλοφορούν στη 
βραζιλιάνικη αγορά και χρησιμοποιούν παραπλανητικά ελληνικά ονόματα & 
σύμβολα. Αποστολή σχετικών φωτογραφιών στην Κ.Υ. 

 Ενημέρωση YΠ.Α.Α.Τ., φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με πορεία αιτήματος 
εξαγωγής ελληνικών ακτινιδίων. 

 Ενημέρωση ελληνικών φορέων αναφορικά με τους νέους κανονισμούς για τη 
διατροφική επισήμανση συσκευασμένων τροφίμων της βραζιλιάνικης Εθνικής 
Αρχής Υγειονομικής Εποπτείας της Βραζιλίας (ANVISA). 

 Σε συνεργασία με Πρεσβεία μας, επικαιροποίηση των μητρώων του βραζιλιανού 
Υπουργείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων (Siscole) σχετικά με ελληνικούς 
φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικά για οίνους/αλκοολούχα ποτά. 

 Ενημέρωση Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στη 
βραζιλιάνικη αγορά και σχετικές επισημάνσεις στην Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στη 
Βραζιλία.  

 Λεπτομερής και τακτική ενημέρωση Γραφείου κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. σχετικά με τις 
επιπτώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές από την πανδημία κορωνιού στη 
Βραζιλία. 

 Ενημέρωση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φορέων και 
επιχειρήσεων για τις προϋποθέσεις εισόδου διάφορων προϊόντων ενδιαφέροντος 
μας στη βραζιλιάνικη αγορά. 

 Με αφορμή το πρόβλημα της ελληνικής τουριστικής επιχείρησης “Tourist Club 
International” οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών σε Βραζιλιάνους τουρίστες (σε αποστολή τραπεζικών εμβασμάτων από την 
Βραζιλία προς την Ελλάδα για πληρωμή τουριστικών υπηρεσιών που πρόκειται 
παρασχεθούν στη χώρα μας σε Βραζιλιάνους τουρίστες, επιβάλλεται “φόρος εισοδήματος 
παρακρατούμενος στην πηγή” 25% επί του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας-σε ισχύ 
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από Μάϊο 2020), η Πρεσβεία και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. αυτής γνωστοποίησαν σχετικό   
ζήτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

Λοιπές Δράσεις  
• Παρακολούθηση μέσω Webinar 5 τηλεδιασκέψεων της ομάδας Εμπορικών Συμβούλων 

της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Μπραζίλια. 
• Παρακολούθηση μέσω Webinar 4 τηλεδιασκέψεων του Συμβουλίου Διεθνών Εμπορικών 

Επιμελητηρίων Αγίου Παύλου (Conselho de Câmaras Internacionais CCIC). 
• Απάντηση σε 62 αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων. 
• Απάντηση σε αιτήματα βραζιλιανών εισαγωγέων. 
• Τροφοδότηση πύλης Agora. 
 

Επιχειρηματική πληροφόρηση  
• Ετήσια έκθεση έτους 2020. 
• Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Βραζιλία έτους 2020. 
• Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων & φορέων σχετικά με τις εδώ διεθνείς εμπορικές εκθέσεις 

. 
• Ενημέρωση για άλλα θέματα (π.χ. αλλαγή στη φορολογία εισαγόμενων προϊόντων, 

ευρωπαϊκές υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικότητας στη Βραζιλία, κλπ.) . 
 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. συνέταξε επίσης τις εξής μελέτες κατά τη διάρκεια του 2020 : 
 H αγορά φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία. Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές  

 εξαγωγικές εταιρείες (Ιούνιος 2020). 
 Η αγορά φαρμακευτικών της Βραζιλίας (Ιούνιος 2020). 
 Η αγορά λιανικής τροφίμων (Οκτώβριος 2020). 
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Κεφάλαιο Ε: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επαναλαμβάνονται, εδώ, επισημάνσεις και συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στα αντίστοιχα 
κεφάλαια της έκθεσης. 

• Παρά τις αδυναμίες της, η βραζιλιάνικη οικονομία θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τη Νότια Αμερική και για τον κόσμο. Ο προστατευτισμός και η αποστροφή στις 
εισαγωγές θα εξακολουθήσει ως κυρίαρχο μοντέλο στο ορατό μέλλον. 

• Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών Ελλάδας – Βραζιλίας βρίσκεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. 
Υπάρχει ωστόσο μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. 

• Οι Έλληνες εξαγωγείς αντιμετωπίζουν σημαντικά δασμολογικά και μη εμπόδια στο εμπόριο, 
(υπερβολικοί δασμοί, πιστοποιητικά, ειδικές άδειες, καταχώρηση σε μητρώα, υγειονομικές-
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις) για τη διαχείριση των οποίων απαιτούνται μακροχρόνιες και 
πολύπλοκες διαδικασίες που καθιστούν την εισαγωγική διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή, 
και στην περίπτωση των μικρών εξαγωγέων απαγορευτική. 

• Συνεκτιμώντας την οικονομική συγκυρία για τη Βραζιλία, το επίπεδο του καταξιωμένου ήδη 
ανταγωνισμού, τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά και τη γενικότερη αποστροφή της 
Βραζιλίας στις εισαγωγές, τη σημασία των προσωπικών σχέσεων, η εξαγωγική προσπάθεια 
σαφώς δεν είναι εύκολη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πιο αποτελεσματική μέθοδος 
εισόδου στην αγορά θεωρείται η επιτόπου εγκατάσταση/παραγωγή. 

• Η υπογραφείσα συμφωνία E.E.-Mercosul, αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες 
ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

• Υπό την προϋπόθεση της συστηματικής προσπάθειας και επένδυσης για την είσοδο και την 
παραμονή στη χώρα, ευκαιρίες υπάρχουν πρακτικά σε όλους τους ελληνικούς εξαγωγικούς 
κλάδους. Μεταξύ των ευκαιριών επισημαίνονται: πετρελαιοειδή, μηχανές και συσκευές κάθε 
είδους και τα μέρη τους, χημικά – λιπάσματα, μάρμαρα, τρόφιμα, προϊόντα άμυνας. Για 
προϊόντα με χαμηλό βαθμό διαφοροποίησης, είναι σκόπιμο να εξεταστούν περιπτώσεις 
συνεργασιών για τη δημιουργία μεγέθους ικανού να αντιμετωπίσει τον ισχυρό ανταγωνισμό 
και το κόστος προώθησης. Για προϊόντα με ισχυρή εθνική πολιτική ανάπτυξης του 
βραζιλιανού κλάδου, όπως είναι τα φάρμακα και η άμυνα, είναι σκόπιμη η ανάπτυξη 
συνεργασιών. 

• Στις υπηρεσίες, σημαντικός είναι ο ρόλος του τουρισμού και της ναυτιλίας. Κανένας από τους 
δύο τομείς δεν έχει αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί επαρκώς. Υπό προϋποθέσεις, και στις 
κατασκευές υπάρχει ευκαιρία εισόδου στην αγορά. 

• Η Βραζιλία δεν είναι μεγάλος διεθνής επενδυτής. Πιθανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην 
Ελλάδα θα μπορούσαν να έχουν οι υπηρεσίες, εκτός των χρηματοπιστωτικών, με τον τομέα 
πληροφορικής και επικοινωνιών ενδεχομένως να διαθέτει την καλύτερη προοπτική, καθώς 
και οι κατοικίες πολυτελείας, κυρίως παραθαλάσσιες ή νησιωτικές.  

• Θετική γενικά είναι η εικόνα της Ελλάδας στη Βραζιλία, με τα παραδοσιακά προϊόντα και 
υπηρεσίες να απολαμβάνουν αναγνώρισης και θαυμασμού. 

• Απαιτούνται δράσεις προώθησης σε όλα τα επίπεδα, συλλογικό, κλαδικό, επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Κρατικοί φορείς 

 INPI – Βραζιλιανό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: www.inpi.gov.br 
 ANVISA - Εθνική Αρχή Υγειονομικής Εποπτείας: http://portal.anvisa.gov.br 
 INMETRO - Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ποιότητας και Τεχνολογίας: 

www.inmetro.gov.br 
 ABNT - Βραζιλιανός Σύνδεσμος Τεχνικών Προτύπων: www.abnt.org.br 
 Πύλη προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Κλαδικοί φορείς 

 ABRIFAR – Βραζιλιανή Ένωση διανομέων και εισαγωγέων φαρμακευτικών πρώτων υλών: 
www.abrifar.org.br 

 ABAFARMA - Βραζιλιανός Σύνδεσμος χονδρεμπόρων φαρμάκων: http://abafarma.com.br/ 
 ABIMED - Βραζιλιανή Ένωση Εισαγωγέων Ιατρικού και Νοσοκομειακού Εξοπλισμού και 

συναφών προϊόντων: www.abimed.org.br 
 ABRAFARMA – Σύνδεσμος Βραζιλιανών Φαρμακείων: www.abrafarma.com.br  
 ABAV – Ένωση ταξιδιωτικών γραφείων Βραζιλίας: www.abav.com.br 
 BRAZTOA – Ένωση tour operators Βραζιλίας: www.braztoa.com.br 
 SINDUSCON-SP – Σύνδεσμος Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων Πολιτείας Αγίου Παύλου: 

www.sindusconsp.com.br 
 SINAENCO – Εθνική Ένωση Αρχιτεκτονικών και Μελετητικών Επιχειρήσεων Βραζιλίας: 

www.sinaenco.com.br 
 ANAMACO – Βραζιλιανή Ένωση Εμπόρων Δομικών Υλικών: www.anamaco.com.br 
 AsBEA – Βραζιλιανή Ένωση Αρχιτεκτονικών Γραφείων: www.asbea.org.br 
 ABECE – Βραζιλιανή Ένωση Δομικής Μηχανικής και Συμβουλευτικής: 

http://site.abece.com.br/ 
 ABCE – Βραζιλιανή Ένωση Συμβούλων Μηχανικών: http://abceconsultoria.org.br/ 
 ABIMDE - Βραζιλιανή Ένωση βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας: www.abimde.org.br 
 AIAB – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής της Βραζιλίας: www.aiab.org.br 
 APINE - Βραζιλιανός σύνδεσμος ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας: 

www.apine.com.br 
 SECIESP - Σύνδεσμος επιχειρήσεων εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων 

πολιτείας São Paulo: www. http://seciesp.com.br/ 
 SECMIERJ - Σύνδεσμος επιχειρήσεων εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων 

πολιτείας Rio de Janeiro: www.secmierj.com.br 
 SINDIPEÇAS / ABIPEÇAS – Εθνικό συνδικάτο βιομηχανίας μερών – ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων / Βραζιλιανή ένωση βιομηχανίας μερών – ανταλλακτικών αυτοκινήτων: 
www.sindipecas.org.br 

 ABRAPET – Βραζιλιανή Ένωση εξόρυξης πετρελαίου: www.abrapet.org.br 
 ABPIP –Βραζιλιανή Ένωση ανεξάρτητων παραγωγών πετρελαίου και αερίου: 

https://abpip.org.br/ 
 ABESPetro –Ένωση Επιχειρήσεων τομέα υπηρεσιών για το πετρέλαιο: 

www.abespetro.org.br 
 ABIMEI - Βραζιλιανή Ένωση εισαγωγέων μηχανών και βιομηχανικού εξοπλισμού: 

www.abimei.org.br 
 ABRAS - Σύνδεσμος Βραζιλιανών Σούπερ Μάρκετ: www.abrasnet.com.br 
 APAS - Σύνδεσμος Σούπερ Μάρκετ Αγίου Παύλου: www.portalapas.org.br 
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 ABIH - Βραζιλιανός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ξενοδοχείων: www.abih.com.br 
 ABRAEL - Βραζιλιανή Ένωση Επιχειρήσεων Ειδών Πολυτελείας: www.abrael.org.br 
 ABRASCE - Βραζιλιανή Ένωση Εμπορικών Κέντρων: www.portaldoshopping.com.br 
 ABF – Βραζιλιανή Ένωση Δικαιόχρησης: www.portaldofranchising.com.br 
 ADIPEC - Σύνδεσμος Διανομέων και Εισαγωγέων Αρωμάτων, Καλλυντικών και Συναφών 

Ειδών: www.adipec.com.br 
 ABES – Βραζιλιανή Ένωση επιχειρήσεων λογισμικού: www.abessoftware.com.br 
 BRASSCOM – Βραζιλιανός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 

www.brasscom.org.br 
 ABRAGAMES – Βραζιλιανός Σύνδεσμος Δημιουργών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών: 

www.abragames.org 
 ACIGAMES – Βραζιλιανός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικών 

Παιχνιδιών: www.acigames.com.br 
 ABINEE – Βραζιλιανός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών: 

www.abinee.org.br 
 SYNDARMA - Βραζιλιανή Ένωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: www.syndarma.org.br 
 FENAMAR – Εθνική Ομοσπονδία Ναυτιλιακών Πρακτόρων: www.fenamar.com.br  

Επιμελητήρια 

 CNI – Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανίας: www.portaldaindustria.com.br 
 FIESP –Ομοσπονδία Βιομηχανιών Πολιτείας Αγίου Παύλου: www.fiesp.com.br 
 FIRJAN - Ομοσπονδία Βιομηχανιών Πολιτείας of Rio de Janeiro: www.firjan.org.br 
 Fecomercio – Ομοσπονδία εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών και τουρισμού της πολιτείας 

Αγίου Παύλου: www.fecomerciointernacional.com.br 
 CBIC – Βραζιλιανό Επιμελητήριο Κατασκευαστικού Τομέα: www.cbic.org.br 
 Eurocâmaras - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο των Χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Βραζιλία: www.eurocamaras.org.br 
 Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής: www.latinamericabc.gr  
 Εμπορικό, Βιομηχανικό και Τουριστικό Επιμελητήριο Βραζιλίας – Ελλάδας: 

www.ccbg.com.br (εκτός λειτουργίας) 
 Ελληνο-Βραζιλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: http://hbcci.org (εκτός 

λειτουργίας) 
Agora 

 Σελίδα Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου:  
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/821 

 Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Βραζιλία:  
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/70231 

 Κλαδικές μελέτες και σημειώματα:  
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/68326 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/65656 

 Κατάλογος εμπορικών εκθέσεων:  
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/68503  

http://www.ccbg.com.br/
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68326
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68326
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65656
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65656
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68503
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68503
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 Χρήσιμες διευθύνσεις στη Βραζιλία:  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/70721  

Πύλη Invest & Export Brazil 
Το βραζιλιάνικα Υπουργεία Εξωτερικών, Γεωργίας και Ανάπτυξης διατηρούν την πύλη Invest & 
Export Brazil (www.investexportbrasil.gov.br/?l=en), στην οποία διατίθενται πληροφορίες για 
βραζιλιάνικες εξαγωγικές επιχειρήσεις και εταιρίες Trading, καθώς και για εμπορικές εκθέσεις 
που διοργανώνονται στη χώρα. Διατίθενται ακόμα οδηγός επενδύσεων στη Βραζιλία, στην 
αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα: www.investexportbrasil.gov.br/guides-0?l=en 

Latin America IPR SME Helpdesk 
Το Latin America IPR SME Helpdesk είναι κέντρο υποστήριξης για την προστασία δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βενεζουέλα, 
Βολιβία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, 
Νικαράγουα, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Περού και Χιλή). Η έδρα του 
βρίσκεται στην πόλη Campinas, πολιτεία Αγίου Παύλου Βραζιλίας, και οι υπηρεσίες του 
παρέχονται δωρεάν. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται με 
τη συνεργασία του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας και άλλων 
φορέων από τις εμπλεκόμενες χώρες. 

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του κέντρου: www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu 

Πύλη ELAN Biz 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ELAN της ΕΕ (European and Latin American Business Services and 
Innovation), λειτουργεί η ηλεκτρονική πύλη ELAN Biz για την παροχή επιχειρηματικής 
πληροφόρησης σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις εξής χώρες της 
Λατινικής Αμερικής: Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Περού και Χιλή. 

Στην πύλη ELAN Biz (www.elanbiz.org) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με 
εξαγωγικές διαδικασίες, επενδυτικό περιβάλλον, κρατικές προμήθειες, εκδηλώσεις, κλπ. για 
καθεμιά από τις παραπάνω χώρες. Λειτουργεί επίσης η δωρεάν υπηρεσία «Ask the Expert», μέσω 
της οποίας οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορούν να απευθύνουν το εξειδικευμένο ερώτημά τους στους 
ειδικούς κάθε χώρας. Η υπηρεσία Ask the Expert δεν χειρίζεται αιτήματα προώθησης εξαγωγών 
(π.χ. παροχή στοιχείων εισαγωγέων, διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, εκδηλώσεων, 
κλπ.), ούτε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας, για τα οποία αρμόδιο είναι το IPR Helpdesk. 

  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70721
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70721
http://www.investexportbrasil.gov.br/guides-0?l=en
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΣΟΥΡΙΝΑΜ 

1. ΣΟΥΡΙΝΑΜ 
Γενικά Στοιχεία 

 

 

Πηγή: www.gov.sr 

 

Βασικά στοιχεία για το Σουρινάμ 

Πολίτευμα Προεδρική Δημοκρατία 

Αρχηγός κράτους και κυβέρνησης Πρόεδρος κ. Chandrikapersad Santokhi 
Πρωτεύουσα Παραμαρίμπο 
Γλώσσα Ολλανδική 

Πληθυσμός  614.749 (2021) 
Νόμισμα Δολάριο Σουρινάμ, κωδικός SRD 
Σύνορα Γουιάνα, Γαλλική Γουιάνα, Βραζιλία. Βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Η οικονομία του Σουρινάμ 
Το Σουρινάμ είναι χώρα υπηρεσιών, με το κράτος να αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη. Η 
πραγματική οικονομία αφορά σχεδόν αποκλειστικά τον τομέα της εξόρυξης, συγκεκριμένα 
βωξίτη, χρυσού και πετρελαίου, που αντιπροσώπευαν το 2020 το 85% του συνόλου των 
εξαγωγών της χώρας. Το γεγονός προκαλεί εξάρτηση του Σουρινάμ από τις μεταβολές των 
διεθνών τιμών των βασικών προϊόντων.  

Το έτος 2020, το Α.Ε.Π. του Σουρινάμ συρρικνώθηκε κατά 13,1%, ένεκα της πανδημίας COVID-19. 
Σύμφωνα με προβλέψεις του Δ.Ν.Τ., το Α.Ε.Π. της χώρας αναμένεται να ανακάμψει το 2021 και 
ως εκ τούτου ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης να φθάσει το 1,5% το 2021. 

Τον Σεπτέμβριο 2020 η Κεντρική Τράπεζα του Σουρινάμ υποτίμησε το νόμισμα της χώρας 
(δολάριο Σουρινάμ) έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός της 
χώρας εκτοξεύθηκε στο 49,8%. 
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Για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του Covid-19, η χώρα υιοθέτησε σειρά 
μέτρων που αντιστοιχούσαν στο 4,4% του Α.Ε.Π. (αυξημένες δαπάνες για υγειονομικές 
υπηρεσίες, οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών & επιχειρήσεων). 

Η ανεργία επηρεάστηκε από τις αρνητικές συνέπειες του Covid-19 και αυξήθηκε από 8,9% το 2019 
σε 11,2% το 2020. 

Το Σουρινάμ είναι μέλος του Π.Ο.Ε., της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), της Ένωσης 
Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS). Έχει 
καθεστώς συνδεδεμένου μέλους με την Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUL ή MERCOSUR). 

Επιχειρηματικό περιβάλλον 
Το ισχύον δασμολόγιο του Σουρινάμ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Ε. για τη χώρα: 
www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/suriname_e.htm 

Επισήμως, η χώρα είναι μέλος του World Intellectual Property Organization (WIPO) και έχει 
προσχωρήσει στις Συμβάσεις Παρισίων, Βέρνης και Χάγης σχετικά με την προστασία διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών έργων, βιομηχανικών σχεδίων, κλπ., ωστόσο τα 
προβλεπόμενα στις διεθνείς συμβάσεις δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί στην εγχώρια νομοθεσία. 
Φορέας αρμόδιος για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, κλπ., 
είναι το Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας. Οι 
κατοχυρώσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δίδεται περιθώριο έξι μηνών για την 
υποβολή ενστάσεων από την ημερομηνία της δημοσίευσης.  

Οι δημόσιες προμήθειες γίνονται αποκεντρωμένα, από κάθε Υπουργείο ξεχωριστά. Προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών είναι η εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο 
ή και η κατοχή έγκυρης άδειας λειτουργίας στη χώρα.  

Λεπτομέρειες για το επιχειρηματικό περιβάλλον, νομοθεσία και επιχειρηματικός οδηγός για το 
Σουρινάμ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: 
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/  

Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Σουρινάμ  
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το έτος 2020, οι εξαγωγές 
της Ελλάδος προς το Σουρινάμ σημείωσαν αύξηση κατά 89%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές 
από το Σουρινάμ, παρουσίασαν αύξηση 100%,. Οι εξαγωγές της Ελλάδος το 2020 άγγιξαν τα 
407.888 ευρώ έναντι 215.595 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι δε εισαγωγές το 2020 
διαμορφώθηκαν σε 79.267 ευρώ, έναντι 0 ευρώ το 2019. 

  

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/suriname_e.htm
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/
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Πίνακας 10: Αξία εξαγωγών/εισαγωγών ελληνικών προϊόντων προς και από Σουρινάμ 

πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

Οι δύο χώρες έχουν συνάψει Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής, Τεχνολογικής Συνεργασίας (N. 
2775/1999, ΦΕΚ Α 290). 

 

 

 

 ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 2020 

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

'10' ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 79.267 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

79.267 

 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ  

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

'19' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 104.347 

'27' ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. 
ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

22.255 

'30' ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 51,900 

'39' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 5.983 

'68' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 39.870 

'73' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 38.835 

'74' ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 21.704 

'76' ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 66.517 

'83' ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 390 

'84' ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. 
ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

45.586 

'84' 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
9.867 

'94' ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 634 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

407.888 
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Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
Φορείς και υπηρεσίες 
• Η Κυβέρνηση του Σουρινάμ: www.gov.sr  
• Κεντρική Τράπεζα Σουρινάμ: https://www.cbvs.sr/en/  
• Στατιστική Υπηρεσία Σουρινάμ: www.statistics-suriname.org  
• Περιφερειακός Οργανισμός Προτύπων και Ποιότητας της CARICOM (CROSQ): www.crosq.org 
• Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος Σουρινάμ: www.vsbstia.org  
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σουρινάμ: www.surinamechamber.com  
• Επιχειρηματικός Οδηγός της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το 

Σουρινάμ: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/  
• Δασμολόγιο: www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/suriname_e.htm  
 

http://www.gov.sr/
https://www.cbvs.sr/en/
http://www.statistics-suriname.org/
http://www.crosq.org/
http://www.vsbstia.org/
http://www.surinamechamber.com/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/suriname_e.htm
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 11: Οι μεγαλύτερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στη Βραζιλία (σε ευρώ) το έτος 2020 (σε 
εξαψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας) 

εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

2020 2019 
Ποσοστό 
μεταβολής 

% 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 
2020/2019 

“271019” Μεσαία και βαριά λάδια 
από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα 

ορυκτά (ορυκτέλαια) 
8.840.306 25,4% 26.190 0,019% 33.654% 

“300490” Φάρμακα που 
αποτελούνται από προϊόντα 

αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 

3.038.225 8,7% 2.946.872 2,1% 3% 

“999000” Εμπιστευτικά προϊόντα 2.991.823 8,6% 2.912.102 2,1% 2,7% 

“844832” Μέρη και εξαρτήματα 
μηχανών για την προπαρασκευή ή 
την επεξεργασία υφαντικών υλών 

1.890.717 5,4% 1.981.475 1,5% -4,5% 

“150910” Ελαιόλαδο και τα 
κλάσματά του, που λαμβάνονται 

αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση 
μηχανικών ή φυσικών 

1.452.036 4,2% 1.616.302 1,2% -10% 

“821290” Μέρη από ξυράφια και μη 
ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, 

μέταλλα 
1.395.945 4% 1.821.845 1,3% -23,3% 

“760711” Φύλλα και λεπτές ταινίες, 
από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που 

έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος 
<= 0,2 

1.167.758 3,3% 538.845 0,8% 116% 

“840999” Μέρη που αναγνωρίζονται 
ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 

κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής 

1.007.366 2,9% 958.168 0,71% 5,1% 

“390320” Συμπολυμερή του 
στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) σε 

αρχικές μορφές 
970.744 2,8% 882.050 0,6% 10% 

“251990” Μαγνησία που αποκτήθηκε 
με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία 

πυρωμένη αδρανής φρυγμένη 
903.232 2.6% 1.102.695 0,8% -18% 
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εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

2020 2019 
Ποσοστό 
μεταβολής 

% 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 
2020/2019 

“680221” Μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρο και τεχνουργήματα από 

αυτές, απλώς λαξευμένα ή 
πριονισμένα, με επί 

886.034 2,5% 1.535.991 1,1% -42,3% 

'841780' Κλίβανοι βιομηχανικοί ή 
εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. 

συμπ. οι αποτεφρωτήρες 
741.529 2,1% 0 0 100% 

“760612” Ελάσματα και ταινίες από 
κράματα αργιλίου 

709.158 2% 538.845 0,4% 31,6% 

'901310' Διόπτρες σκόπευσης για 
όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για 
μηχανές, συσκευές ή όργανα του 

κεφαλαίου 90 

648.000 1,9% 0 0 100% 

'240110' Καπνά χωρίς αφαίρεση των 
μίσχων 

616.770 1,8% 291.145 0,2% 112% 

“200870” Ροδάκινα κάθε είδους, 
παρασκευασμένα 

533.154 1,5% 415.118 0,3% 28% 

“320417” Χρωστικά (pigments) 
συνθετικά οργανικά. 474.204 1,4 295.792 0,21% 60,3% 

'760720' Φύλλα και λεπτές ταινίες 
από άργιλο 

375.019 1% 247.177 0,18% 52% 

'681091' Στοιχεία για την οικοδομική, 
προκατασκευασμένα, από τσιμέντο, 
από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα 

309.133 0,9% 123.698 0,09% 150% 

“390210”Πολυπροπυλένιο σε αρχικές 
μορφές 

288.896 0,8% 719.964 0,5% -59% 

'392030' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από πολυμερή 

του στυρολίου μη κυψελώδη 
278.537 0,8% 242.734 0,2% 15% 

'680291' Μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρος, τυχαίας μορφής, 

στιλβωμένα, διακοσμημένα ή αλλιώς 
κατεργασμένα 

261.883 0,75% 267.995 0,19% -2,2% 

'853690' Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή ή τη σύνδεση 

221.883 0,6% 229.374 0,17% -3,2% 
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εξαψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

2020 2019 
Ποσοστό 
μεταβολής 

% 

Αξία % στο 
σύνολο Αξία % στο 

σύνολο 
2020/2019 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση 
<= 1.0 

'820790' Εργαλεία, εναλλασσόμενα, 
που προορίζονται για μηχανικά ή μη 

μηχανικά εργαλεία του χεριού 
217.067 0,6% 20.678 0,01% 949% 

'283650' Ανθρακικό του ασβεστίου 207.230 0,6% 239.129 0,17% -13,3% 

'841939' Στεγνωτήρες (εκτός εκείνων 
που προορίζονται για γεωργικά 

προϊόντα, για χαρτόμαζα, χαρτί ή 
χαρτόνι 

200,000 0,6% 0 0 100% 

'902730' Φασματόμετρα, 
φασματοφωτόμετρα και 

φασματογράφοι, που χρησιμοποιούν 
οπτικές ακτινοβολίες 

190.000 0,5% 0 0 100% 

'220421'Κρασιά από νωπά σταφύλια, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά 

182.822 0.52% 136.491 0,1% 34% 

'200570' Ελιές, παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, 

μη κατεψυγμένες 
176.191 0,5% 314.091 0,2% -44% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 
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Πίνακας 12: Αξία εισαγωγών βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα-επιλογή από τις μεγαλύτερες κατηγορίες (ευρώ) (σε 
εξαψηφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας) 

6ψήφιο κεφ.Σ.Ο. Περιγραφή 2020 % στο 
σύνολο 

090111 Καφές, μη καβουρντισμένος 47.307.981 27% 

240120 Άλλα 34.752.091 20% 

260600 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 30.338.360 17,3% 

271019 Άλλα 16.812.976 9,7% 

240120 Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων, που δεν έχουν 
βιομηχανοποιηθεί 14.810.709 8,5% 

470329 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας, 
ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 6.634.992 3,8% 

230990 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων (εκτός από τροφές για σκύλους 6.052.935 3,5% 

210610 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 1.896.182 1% 

640220 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 1.522.669 0,8% 

380610 Κολοφώνια & ρητινικά οξέα 1.101.201 0,6% 

200911 Χυμοί πορτοκαλιού, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς 
προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρη 825.590 0,5% 

200911 Χυμοί πορτοκαλιού, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς 
προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρη 714.807 0,4% 

640299 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα και το 581.970 0,3% 

842911 Ισοπεδωτήρες (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), με 
ερπύστριες 548.061 0,3% 

391220 Νιτρικές κυτταρίνες στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια σε 
αρχικές μορφές 450.810 0,2% 

640399 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα και το 439.836 0,25 

480256 Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 150 g 372.754 0,21% 
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6ψήφιο κεφ.Σ.Ο. Περιγραφή 2020 % στο 
σύνολο 

401140 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτε 363.989 0,20% 

170199 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 
καθαρή, σε στερεή κατάσταση (εκτός από ζάχ 350.623 0,2% 

930690 Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι και άλλα 
πυρομαχικά και βλήματα (εκτός από φυσίγγι 311.498 0,2% 

120242 Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα 298.390 0,2% 

281810 Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη 295,772 0,2% 

821191 Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα από κοινά μέταλλα, ό. 
συμπ. οι λαβές (εκτός από μαχαίρια) 294.157 0,1% 

842951 Φτυαριστές-φορτωτές μετωπικής φόρτωσης, αυτοπροωθούμενοι 236.428 0,1% 

300490 Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 208.186 0,1% 

480421 Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 206.806 0,1% 

480411 Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία kraftliner, χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρο 199.523 0,1% 

999000 Εμπιστευτικά προιόντα 195.580 0,1% 

480431 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 185,687 0,1% 

441239 ‘Αλλα 181.454 0,1% 

300420 Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα 181.368 0,1% 

170410 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη 181.311 0,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  
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