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Θέμα: «Οι οικονομικές προκλήσεις νέας Βραζιλιανής Κυβερνησης Προέδρου κ. 

Lula το 2023». 
 
Σημαντικές είναι οι οικονομικές προκλήσεις της νέας Βραζιλιανής Κυβερνησης Προέδρου 

κ. Lula για το 2023.  Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές κατευθύνσεις της νέας Βραζιλιανής 
Κυβέρνησης του Προέδρου Lula, το 2023, αναμένεται να επικεντρωθούν στα εξής: 
  
Α) Το Υπουργείο Οικονομίας υπό την ηγεσία του νέου Υπουργού κ. F. Haddad, εκτιμάται ότι θα 
παίξουν κομβικό ρόλο, ιδιαίτερα στον τομέα της συμπραξης δημοσίων και ιδιωτικών 
επενδύσεων καθώς η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη από βελτίωση υποδομών με δεδομένο ότι 
αυτές, τα προηγούμενα έτη, ήταν ανεπαρκείς. Η ατζέντα της βιωσιμότητας θα αποκτήσει βασική 
προτεραιότητα στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής αντιμετωπίζοντας και περιορίζοντας 
σημαντικά το ζήτημα της αποψίλωσης των τροπικών δασών. Οσον αφορά την φορολογική 
πολιτική αναμένται να  καταβληθούν προσπάθειες για την απλοποίηση του φορολογικού 
συστήματος, μέσω δικαιότερου συστήματος  προς όφελος των χαμηλότερων εισοδηματικών 
τάξεων. Η Βραζιλιανή Τράπεζα Ανάπτυξης (BNDES) θα αποκτήσει ενεργότερο ρόλο στην 
υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας. 
  

Η επανίδρυση του Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου, οι αρμοδιότητες 
του οποίου είχαν ατονίσει από την Κυβέρνηση του Προέδρου J. Bolsonaro, εκτιμάται ότι θα 
προσδώσει την βαρύνουσα πολιτική επιλογή ενίσχυσης και υποστηριξης της εγχώριας 
βιομηχανίας. Ο νέος Υπουργός Βιομηχανίας αναμένεται να επικεντρωθεί στην μεταρρύθμιση 
του δασμολογίου, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και την πολιτική antidumping. 
  
  
Β) Όσον αφορά τις εξωτερικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Βραζιλίας, θα 
επιδιωχθεί η ενίσχυση τους με Κίνα και ΗΠΑ καθώς οι δύο χώρες αποτελούν τους βασικούς 
εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται  η ενίσχυση των κινεζικών 
επενδύσεων σε υποδομές και η προσέλκυση αμερικανικών στον τομέα των νέων τεχνολογιών. 
  
  Η Συμφωνία EU-Mercosur, εκτιμάται ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2023 
λόγω της ευρωπαϊκής πολιτικής αντίμετρων για την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου αλλά 
και του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας από πλευράς Αργεντινής. Η πολιτική 
μείωσης του εξωτερικού κοινού δασμολογίου της Mercosur, προτεραιότητα της Κυβέρνησης του 
J. Bolsonaro, αναμένεται να τερματισθεί ενώ η Ουρουγουάη θα βρεθεί απομονωμένη εξαιτίας 
της πολιτικής της για συνάψη μονομερών εμπορικών συμφωνιών εκτός πλαισίου Mercosur. 
 

Τέλος, η ένταξη της Βραζιλίας στον ΟΟΣΑ, αναμένεται να παγώσει καθώς δεν αποτελεί 
προτεραιότητα της νέας Κυβέρνησης, εντούτοις θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις ως μια 
προσπάθεια διάψευσης των ανησυχιών των αγορών. Αναμένεται να προωθηθεί η  οικονομικής 
συνεργασίας με χωρες της Λ. Αμερικής συμπεριλαμβανομένης και της Βενεζουέλας. Για την 
ομάδα των BRICS, η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένθερμο υποστηρικτή της ένταξης της 
Αργεντινης και των Ην. Αρ. Εμιράτων. 
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