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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

1η  Απριλίου τ.ε.  Σύμφωνα με την Γραμματεία Εξωτερικού Εμπορίου (Secex) του Βραζιλιανού 
Υπουργείου Οικονομίας, τον περασμένο Μάρτιο, το εμπορικό πλεόνασμα της Βραζιλίας  ανήλθε σε 7,383 
δις δολ. ΗΠΑ, αυξημένο κατα 19,3% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 που ήταν 6,470 δις δολ. 
ΗΠΑ. Οι εξαγωγές της Βραζιλίας ανήλθαν σε 29,094 δις δολ. ΗΠΑ και οι εισαγωγές σε  21,711 δις δολ. 
ΗΠΑ. Η βελτίωση του εμπορικού πλεονάσματος αποδίδεται στις  επίπτωσεις του πολέμου στην Ουκρανία 
με την αύξηση της ζήτησης εξαγωγών, πετρελαίου και πρώτων υλών από την Βραζιλία, ως εναλλακτικός 
προμηθευτής των αντίστοιχων προiόντων που εξήγαγαν οι εμπόλεμες χώρες, καθώς και στην αύξηση 
των διεθνών τιμών τόσο για τα βραζιλιανά γεωργικά προιόντα, όπως ο καφές και η σόγια, όσο και των 
πρώτων υλών, σίδηρο, αλουμίνιο κλπ. Οι εξαγωγές βραζιλανών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν 
σε 14,53 δις δολ. ΗΠΑ αυξημένες κατά 29,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο 2021. 

6η  Απριλίου τ.ε.   Τεχνικά κλιμάκια του Βραζιλιανού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Tribunal de Contas da União) 
στο πλαίσιο οικονομοτεχνικής ανάλυσης για το 2ο στάδιο ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επιχείρησης 
ηλεκτρικής ενέργειας «Electrobras», γνωμοδότησαν ότι η τιμή πώλησης /μετοχή της εταιρείας θα πρέπει 
να αναπροσαρμοστεί σε υψηλότερο τίμημα. Σημειώνεται, ότι η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας 
συνδυάζεται με μείωση της κρατικής συμμετοχής από 60% σε 45%. Η εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
πάροχο και παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Βραζιλία, διαθέτοντας 22 υδροηλεκτρικά εργοστάσια, 
και 2 σταθμούς πυρηνικής ενέργειας ενώ κατασκευάζει 3 σταθμό στην περιοχή “Angra dos Reis” στην 
πολιτεία του Rio de Janeiro. Σύμφωνα με τον Πρόεδρος της Βραζιλιανής Τράπεζας Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) κ. Gustavo Montezano, 
η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της «Electobras» ενδέχεται να ακυρώσει την 
κατασκευή του εν λόγω σταθμού, λόγω έλλειψης απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση του, ενώ 
ο Υπουργός Οικονομίας κ. Paulo Guedes υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Βραζιλίας 
εξαρτάται από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. 

13η  Απριλίου τ.ε., ολοκληρωθηκε η 3η κατά σειρά δημοπράτηση για άδειες έρευνας πετρελαίου και 
φυσικού αερίου σε 59 θαλάσσια οικόπεδα, συνολικής επιφάνειας 7,855 χιλ. km2 αποφέροντας 422,4 εκ. 
ρεάλ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου πχ Shell, Total Energies 
και εγχώριες εταιρείες πετρελαιοειδών. 

14η Απριλίου τ.ε. Το Διοικητικο Συμβούλιο της κρατικής εταιρείας πετρελαίου «Petrobras»  εξέλεξε 
πρόεδρο της εταιρείας τον κ.Jose Mauro Coelho, Μηχανικό, με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας,  στην 
θέση του παραιτηθέντος προέδρου κ. Joaquim Silva e Luna και, ύστερα από άρνηση ανάληψης της 
θέσης  του Προέδρου από τον κ. Adriano Pires, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων από προηγούμενες 
θέσεις που είχε υπηρετήσει σε ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου. Ο κ. Coelho χαίρει της 
εμπιστοσύνης των αγορών ενώ διάκειται υπέρ της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας, βασισμένης στις 
διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η  παραίτηση του προηγούμενου προέδρου κ. Silva e 
Luna πραγματοποιήθηκε, ύστερα από διαφωνία του με τον Βραζιλιάνο Προέδρο κ. Jair Bolsonaro όσον 
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αφορά την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος διάκειται θετικά σε πολιτική 
συγκράτησης των εγχώριων τιμών βενζίνης και diesel από την εταιρεία. Σημειώνεται,  ότι η Βραζιλία 
διαθέτει 19 διυλιστήρια, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκουν στην Petrobras και είναι παρωχημένης 
τεχνολογίας. Τέλος, συγκρατείται, ότι η Βραζιλία, αν και σημαντικός παραγωγός πετρελαίου είναι 
εισαγωγέας κυρίως διυλισμένου πετρελαίου και παραγώγων του. 

19η   Απριλίου τ.ε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο της έκθεσης του για τις προοπτικές της 
Παγκόσμιας Οικονομίας, βελτίωσε τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της Βραζιλιανής Οικονομίας από 
0,3% σε 0,8% για το 2022, ενώ για το 2023 μείωσε την αναμενόμενη ανάπτυξη από 1,6% σε 1,4%. Επίσης 
προβλέπει πληθωρισμό 8,2% φέτος και 5,1% για το 2023. 

29η  Απριλίου τ.ε, δημοσιευθηκε διαταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
επεκτείνοντας από 25% σε 35% την μείωση του ποσοστού φόρου στα βιομηχανικά προϊόντα. Η μείωση 
θα εφαρμοσθεί σχεδόν στο σύνολο των βιομηχανικών προϊόντων εκτός από τα προιόντα καπνού. Το 
μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα της χώρας, στην 
προσέλκυση επενδύσεων και στην μείωση των τιμών για τον τελικό καταναλωτή. Σημειώνεται ότι στα  
προϊόντα αυτά δεν περιλαμβάνονται προιόντα αντίστοιχα με αυτά που κατασκευάζονται στην Ζώνη 
Ελευθέρου Εμπορίου του Manaus (περιοχή Αμαζονίας) προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της  συγκεκριμένης Ζώνης.  Το μέτρο χαιρετίσθηκε από την Βραζιλιανή Συνομοσπονδία Βιομηχανίας 
(Confederação Nacional da Indústria). 

1η - 30η  Απριλίου τ.ε. Τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία της Βραζιλίας.  Η αύξηση του βασικού 
επιτοκίου δανεισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, τους τελευταίους 10 μήνες από 2% σε 
11,25%, έχει  ως αποτέλεσμα την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό συμβάλλοντας στην 
αυξηση της ισοτιμίας του βραζιλιανού νομίσματος έναντι του δολαρίου, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή 
θέση της χώρας.  Αρνητική συνέπεια αυτής της νομισματικής πολιτικής είναι η αύξηση του κόστους 
δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά περιορίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας. Ο 
δευτερογενής τομέας της χώρας και ιδιαίτερα η μεταποιητική βιομηχανία αντιμετωπίζουν σημαντικά 
ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Επίσης η αύξηση των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων και η κρίση στην 
εφοδιαστική αλυσίδα έχει εκτινάξει τον  πληθωρισμού σε άνω του 12%, μειώνοντας την αγοραστική 
δύναμης ενώ η ανεργία κυμαίνεται στο 11,1% (Μάρτιος 2022). Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, 
υπάρχουν αρκετοί τομείς της βραζιλιανής οικονομίας που εμφανίζουν ιδιαίτερο δυναμισμό, όπως ο 
αγροδιατροφικός τομέας, το πετρέλαιο, η εξόρυξη μεταλλευμάτων και σιδήρου και ο τομέας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

2. ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 

17η -23η  Απριλίου τ.ε. Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Paulo Guedes συμμετείχε στις συναντήσεις Υπουργών 
Οικονομίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Ουάσιγκτων. Ο κ. 
Guedes, στις συναντήσεις του, παρουσίασε την Βραζιλία ως έναν ασφαλή επενδυτικό προορισμό 
υπογραμμίζοντας την οικονομική πολιτική φιλελευθεροποιήσης και ανοίγματος της οικονομίας της 
Βραζιλιανής Κυβερνησης. Τέλος δεν παρέληψε να αναφαιρθεί στην βιώσιμη οικονομική ανάπυξη που 
επιδιώκει η Βραζιλία στο πλαίσιο μετασχηματισμού της οικονομίας της. 

3. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος – Βραζιλίας το A’ τριμηνο 2022 

  Σύμφωνα με στοιχεία της Βραζιλιανής Στατιστικής Αρχής (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica), το α’ τρίμηνο του 2022, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε  10,9 εκ. δολ. ΗΠΑ έναντι 17,9 εκ. 
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δολ. ΗΠΑ το α’ τρίμηνο του 2021.  Οι εξαγωγές της Βραζιλίας ανήλθαν σε 62,3 εκ. δολ. ΗΠΑ έναντι 34,1 
εκ.δολ. ΗΠΑ το α’ τριμηνο 2021. Η αύξηση της αξίας των βραζιλιανών εξαγωγών αποδίδεται στην αυξηση 
των διεθνών τιμών καφέ, σόγιας και πετρελαιοειδών, προϊοντα που αποτελούν τα κύρια εξαγόμενα  
προίοντα της Βραζιλίας στην Ελλάδα. 

  Α' τρίμ. 2022 Α' τρίμ. 2021 

Εξαγωγές Ελλάδος                      10.999.117             17.974.632  

Εξαγωγές Βραζιλίας            62.378.750             34.181.092  

Όγκος Εμπορίου            73.377.867             52.155.724  

Εμπορικό Ισοζύγιο -          51.379.633  -          16.206.460  
 
Πηγή: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, προσωρινά στοιχεία για το α’ τριμηνο 2022, σε δολ. ΗΠΑ, 
επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

Η κυριότερη εξαγόμενη κατηγορία ελληνικών προίοντων είναι, το α’ τριμηνο 2022, τα όργανα και 
συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας και μέρη αυτών. 
Το αργίλιο αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία των εξαγωγών ακολουθούμενα από τα 
εργαλεία και είδη μαχαιροποιίας, τα φαρμακευτικά προϊοντα και τα αιθέρια έλαια. Οι εισαγωγές από 
την Βραζιλία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι κυρίως σόγια, καφές και πετρελαιοειδή. 

 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

12η -14η Απριλίου τ.ε. Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τροφίμων (Anufood 2022), στο Σάο Παόλο, 
συμμετείχε η εισαγωγική εταιρεία οίνων και τροφίμων «Monte Dictis» που παρουσίασε, στο εκθεσιακό 
της περίπτερο,  ετικέτες ελληνικών οίνων, ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών ΠΟΠ. Υπήρξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον απο επαγγελματίες του κλάδου, οινοχόους και εισαγωγείς για τα ελληνικά προϊοντα.  

 


