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Εξαγωγή σταφίδας στη Βραζιλία 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2016 

 
Παρόλο που η εισαγωγή στη Βραζιλία νωπών και αποξηραμένων φρούτων υπόκειται σε 
φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς και προϋποθέτει προηγούμενη διαδικασία Ανάλυσης 
Φυτοϋγειονομικής Επικινδυνότητας (ΑΦΕ), προβλέπεται δυνατότητα παράκαμψής της για την 
περίπτωση που καταγράφηκαν εισαγωγές στη Βραζιλία από κάποια χώρα το χρονικό διάστημα 
1997-2005 και τα προϊόντα της δεν τέθηκαν σε καραντίνα για μεταφορά παρασίτων. Για την 
Ελλάδα, αυτή είναι η περίπτωση της σταφίδας, αποκλειστικά και μόνον της ποικιλίας με την 
επιστημονική ονομασία Vitis vinifera, καθώς λόγω ελληνικών εξαγωγών το επίμαχο διάστημα, 
έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση ΑΦΕ.  

Για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
φυτοϋγείας, που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να 
επικυρωθεί από τη βραζιλιανή Πρεσβεία στην Αθήνα. Σκόπιμο είναι, στο πιστοποιητικό να 
αναφέρεται η επιστημονική ονομασία του προϊόντος (Vitis vinifera), ώστε να τεκμηριώνεται η 
εξαίρεσή του από την υποχρέωση ΑΦΕ.  

 

Οι σταφίδες είναι είδος ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Βραζιλία και παρά τη σημαντική του κάμψη το 
2015, οι εισαγωγές παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Αργεντινή κατέχει ηγετική θέση με 
σχεδόν 80% της αγοράς, αλλά πάντως χάνοντας συστηματικά μερίδιο έναντι νέων προμηθευτών, 
κυρίως Νότια Αφρική, Τουρκία και Χιλή. Τα προϊόντα της Αργεντινής έχουν πλεονέκτημα, καθώς 
απολαμβάνουν μηδενικού εισαγωγικού δασμού, λόγω συμμετοχής στην ένωση Mercosul, ενώ και 
η μέση τιμή ανά κιλό ήταν από τις πιο ανταγωνιστικές. Οι πολύ χαμηλές ελληνικές εξαγωγές του 
2014 δεν επαναλήφθηκαν. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. 
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Εισαγωγές σταφίδων στη Βραζιλία (HS 080620) 
Αξίες σε δολάρια ΗΠΑ, ποσότητες σε κιλά 

 2013 2014 2015 
 

Αξία Αξία Αξία Ποσότητα 

Μέση 
τιμή 

/ 
κιλό 

Δ 15/14 
Μερίδιο 
(επί της 
αξίας) 

Αργεντινή 47.050.490 34.049.473 32.341.307 20.905.602 1,5 -5,0% 79,7% 

Νότια Αφρική 2.637.671 5.396.177 3.278.109 1.418.063 2,3 -39,3% 8,1% 

Τουρκία 964.734 3.620.370 1.666.760 1.006.000 1,7 -54,0% 4,1% 

Χιλή 1.123.963 5.771.763 1.522.661 747.700 2,0 -73,6% 3,8% 

ΗΠΑ 1.622.047 1.113.398 1.034.494 350.138 3,0 -7,1% 2,5% 

Ιράν 2.617.493 1.587.626 418.722 184.500 2,3 -73,6% 1,0% 

Αφγανιστάν 32.600 789.790 179.545 125.000 1,4 -77,3% 0,4% 

ΗΑΕ 442.625 184.835 95.856 40.000 2,4 -48,1% 0,2% 

Ινδία 64.213 377.422 60.717 57.000 1,1 -83,9% 0,1% 

Γαλλία 6.016 3.368 4.705 658 7,2 39,7% 0,0% 

Πορτογαλία 0 0 445 250 1,8  0,0% 

ΗΒ 0 170 426 25 17,0 150,6% 0,0% 

Κίνα 193.223 142.328 0 0  -100,0% 0,0% 

Ελλάδα 0 24.994 0 0  -100,0% 0,0% 
…        
Σύνολο 56.960.123 53.061.714 40.603.747 24.834.936 1,6 -23,5%  

 

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

 

Οι φόροι που επιβάλλονται στην εισαγωγή σταφίδων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Δασμός και άλλοι φόροι (HS 080620) 
 
Δασμός εισαγωγής 10% 

Φόρος βιομηχανικών προϊόντων (IPI) Δεν επιβάλλεται 

Εισφορά προγράμματος κοινωνικής 
ένταξης (PIS) 

2,10% επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού στο 
εισαγόμενο προϊόν (duty paid value) 

Εισφορά κοινωνικής ασφάλισης 
(COFINS) 

9,65% επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού στο 
εισαγόμενο προϊόν (duty paid value) 

Εισφορά για την ανανέωση του 
εμπορικού ναυτικού (AFF) 25% επί του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς 

Φόρος κυκλοφορίας αγαθών και 
υπηρεσιών (ICMS) 

Διαφέρει ανάλογα με την πολιτεία και το είδος. Πιο κοινοί 
συντελεστές 18% (πολιτείες SP, RJ,  MG και RS) και 17% 
(άλλες πολιτείες και DF). 
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Σημειώνουμε ότι η εξαγωγή αγαθών στη Βραζιλία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Άμεσα, με την 
απευθείας επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο εισαγωγέα, γεγονός που 
προϋποθέτει επένδυση στην προσπάθεια προσέγγισης της εγχώριας αγοράς, αλλά μπορεί να 
οδηγήσει σε συμφερότερη για όλες τις πλευρές συμφωνία, καθώς παρακάμπτονται πιθανοί 
ενδιάμεσοι. Έμμεσα, με τη μεσολάβηση επιχειρήσεων μεσιτείας / τοπικής αντιπροσώπευσης, ή 
εταιριών trading. Οι τελευταίες ασχολούνται κατά βάση με μεγάλους όγκους και αξίες προϊόντων, 
ενώ η δραστηριοποίηση μέσω τοπικού αντιπροσώπου ή μεσολαβητή είναι η πλέον συνηθισμένη 
για μικρές τουλάχιστον εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς, έναντι αμοιβής, εξασφαλίζει πρόσβαση 
στην αγορά με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια και εμπλοκή από πλευράς εξαγωγέα. Ωστόσο, 
απαιτείται προσεκτική επιλογή συνεργάτη και διαπραγμάτευση των όρων της συνεργασίας, οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί.  

Εξάλλου, επισημαίνουμε ότι η ανάπτυξη άμεσων σχέσεων με βραζιλιανές εταιρίες θεωρείται η 
αποτελεσματικότερη μέθοδος προσέγγισης νέων συνεργατών. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή σε οργανωμένες επιχειρηματικές 
συναντήσεις.  

Τονίζουμε τέλος, ότι η αγγλική γλώσσα δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα, συνεπώς συνιστούμε οι 
εξαγωγείς να αξιολογούν θέματα όπως η ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους και η δημιουργία 
προωθητικού υλικού και στην πορτογαλική, ενώ είναι βέβαιο ότι, σε περίπτωση συμμετοχής σε 
κάποια εμπορική έκθεση ή επίσκεψης στη χώρα, θα χρειαστεί να εξασφαλίζουν προσωπικό που 
να μιλάει τη γλώσσα. 

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Παύλου για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς 
εισαγωγείς. 

 


