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                                                                                        ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ -ΚΑΝΟΝΙΚΟ                                                                                                                                                                       

 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                
                  ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
        
                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  

   

     Εγκρίθηκε, στις 4 τ.μ., από την Εκτελεστική Επιτροπής Διαχείρισης του 
Επιμελητηρίου Εξωτερικού Εμπορίου της Βραζιλίας (Camex), η ποσοστιαία μείωση κατά 
10% στην μεγαλύτερη δέσμη (87% επί του συνόλου) των εισαγόμενων προϊόντων της 
χώρας. Η μείωση θα έχει ισχύ έως τις 31.12.2022 και σύμφωνα με ενημέρωση του 
Βραζιλιανού Υπουργείου Οικονομίας πρόκειται να λάβει την μορφή έκτακτου μέτρου. Ο 
βασικός λόγος είναι η προσπάθεια περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων που τους 
τελευταίους μήνες επηρεάζουν αρνητικά τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Η μείωση των 
δασμών εξαιρεί τα οχήματα αλλά και άλλα βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται στην 
χώρα.  Οι νέοι συντελεστές είναι δημοσιευμένοι στην επίσημη εφημερίδα της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης:   

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-269-de-4-de-novembro-de-2021-
357327000 

       Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποτελεί βασικό διακύβευμα του 
Υπουργείου Οικονομίας καθώς οι τιμές των καυσίμων αλλά και άλλων βασικών ειδών 
πρώτης ανάγκης, εκ των οποίων αρκετά είναι εισαγόμενα, έχουν αυξηθεί σημαντικά 
υπερβαίνοντας, μεσοσταθμικά, το 30%. 

   8 Νοεμβρίου 2021 
   Α.Π.:Φ  2520/ ΑΣ 115 
   
 ΠΡΟΣ: Β3 Διεύθυνση 
   
   ΚΟΙΝ.: 

 
 
 
 
     
 
 
    
  
 
 
   
 
  
Ε.Δ. :  

-Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
-Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 
-Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή    
 Υπουργού 
-Διπλωματικό Γραφείο  Υφυπουργού κ. 

Φραγκογιάννη 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. &   
 Εξωστρέφειας 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
-Γραφείο κας Β’ Γενικής Διευθύντριας 
-A7,  Β1, Β2, Β6 Διευθύνσεις 
 
Πρεσβεία Μπουένος Αίρες και Γραφείο 
ΟΕΥ αυτής 
 
-Γραφείο κ. Πρέσβεως  
-Γραφείο κ. Γενικού Προξένου  
 

Θέμα: Μειώση δασμών 10% σε μεγάλο τμήμα εισαγωμένων προϊοντων στην 
Βραζιλία ως μέσο περιορισμού πληθωριστικών πιέσεων. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-269-de-4-de-novembro-de-2021-357327000
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       Οι κανόνες της Mercosur απαγορεύουν μονομερείς περικοπές στους εξωτερικούς 
δασμούς της τελωνειακής ένωσης. Για να αποφύγει τη μη συμμόρφωση με αυτούς, η 
Βραζιλία κατέφυγε στην υιοθέτηση μέτρων που συνηγορούν στην προστασία της ζωής 
και της υγείας του πληθυσμού, χρησιμοποιώντας ως “δικαιολογία” την πανδημία από την 
Covid-19. 

Σημειώνεται ότι η Βραζιλία επιδιώκει, στο πλαίσιο της Mercosur, την αναθεώρηση 
του κοινού εξωτερικού δασμολογίου. Προσφατα  αποφασίσθηκε η μείωσή του, κατά 
10%, ενώ η Βραζιλία είχε προτείνει η μείωση αυτή, να ανέλθει σε 20%, πρόταση που 
απορρίφθηκε από την Αργεντινή (βλ. έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
ΑΠΦ.2010/AΣ105/11.10.2021). Σε κοινή δήλωση των Υπουργείων Εξωτερικών και 
Οικονομίας της Βραζιλίας, αναφέρεται ότι “το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο  της Mercosur, 
εδώ και  25 χρόνια, δεν έχει τροποποιηθεί και, η Βραζιλία παραμένει πλήρως 
δεσμευμένη στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Mercosur, 
επαναλαμβάνοντας τον εξαιρετικό και προσωρινό χαρακτήρα αυτής της απόφασης". 

       Σημειώνεται ότι η Mercosur, ως τελωνειακή ένωση, φορολογεί μέσω του κοινού 
εξωτερικού δασμολογίου τα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
εκτός από εκείνα που έχουν ειδική μεταχείριση.  Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χώρα της 
ένωσης μπορεί να περιλάβει έναν κατάλογο 100 προϊόντων τα οποία εξαιρούνται από 
την κοινή δασμολογική επιβάρυνση. Τέτοια προϊόντα καλύπτουν είδη που δεν 
παράγονται σε καμία χώρα της τελωνειακής ένωσης και έχουν χαρακτηριστεί ως βασικά 
από τα κ-μ της. Υπάρχει επίσης ένας μηχανισμός που ονομάζεται «ex-tariff», ο οποίος 
επιτρέπει τον μηδενισμό του συντελεστή για κεφαλαιουχικά αγαθά (πχ μηχανήματα, 
ανταλλακτικά και για εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών). 

 
 
   Ο Διευθύνων 
 
 
 
 
      Σπυρίδων  Δάκογλου 
      Γραμμαγτέας Ο.Ε.Υ. Α΄ 


