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ΘΔΜΑ:  Eπίσεμε επίσκεψε Γεπμανών Τποςπγών Οικονομίαρ και Αγποτικήρ Ανάπτςξερ σε 

Βπαδιλία και Κολομβία (11-16.03.23) 

 

Δμαήκεξε επίζθεςε ζε Βξαδηιία θαη Κνινκβία (11-16.03.23) πξαγκαηνπνίεζαλ νη Γεξκαλνί 

Υπνπξγνί Οηθνλνκίαο / Κιίκαηνο R. Habeck θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γηαηξνθήο C. 

Özdemir, εγεηηθά ζηειέρε θαη νη δύν ηνπ ζπγθπβεξλώληνο θόκκαηνο ησλ Πξαζίλσλ. Σύκθσλα 

κε επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ γ/Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, «κε ηε δπλακηθή ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΑΠΕ θαη ηα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πξώησλ πιώλ, ε Βξαδηιία θαη ε Κνινκβία δηαδξακαηίδνπλ 

βαζηθό ξόιν ζηελ παγθόζκηα πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ζηνλ νηθνλνκηθό κεηαζρεκαηηζκό, 

βάζεη πξάζηλσλ, βηώζηκσλ κνληέισλ. Η αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηηο δύν ρώξεο άλνημε ηελ 

πόξηα γηα πην εληαηηθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία. Οη Κπβεξλήζεηο Lula θαη Petro έρνπλ δεζκεπηεί 

λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ θιηκαηηθή θξίζε θαη ηελ παξάλνκε απνςίισζε ησλ δαζώλ θαη 

πξνσζνύλ ζπζηεκαηηθά ηελ απαλζξαθνπνίεζε. Θέινπκε λα αμηνπνηήζνπκε απηή ηελ δπλακηθή 

γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο παγθόζκηεο πξνθιήζεηο καδί σο δεκνθξαηίεο θαη λα νηθνδνκήζνπκε 

πξάζηλεο αιπζίδεο αμίαο (green value chains) ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ γηα πεξηζζόηεξε 

επεκεξία θαη πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο». Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Özdemir πεξηέγξαςε Βξαδηιία 

θαη Κνινκβία σο «ηδαληθνύο εηαίξνπο», επεηδή είραλ ζέζεη σο ζηόρν λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο κε ηελ επεκεξία. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη, ζε ό,ηη αθνξά εηδηθά ηε Βξαδηιία, πξόθεηηαη γηα ηελ 4
ε
 θαηά ζεηξά 

επίζθεςε αληηπξνζσπείαο πςειόβαζκσλ Γεξκαλώλ αμησκαηνύρσλ αθόηνπ αλέιαβε ηα 

θαζήθνληά ηνπ ν Πξόεδξνο Lula. Δίρε πξνεγεζεί ε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Steinmeier, o 

νπνίνο παξέζηε ζηελ νξθσκνζία ηνπ Βξαδηιηάλνπ Πξνέδξνπ (01.01.23) καδί κε ηελ Υπνπξγό 

Πεξηβάιινληνο, S. Lemke / Πξάζηλνη, θαη αθνινύζεζαλ ε επίζθεςε ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz 

/SPD (30.01) θαη ηεο Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο, S. Schulze / SPD.  

Σύκθσλα κε ην γεξκαληθό ηύπν, όιεο απηέο νη επηζθέςεηο εληάζζνληαη ζε κηα επξύηεξε 

πνιηηηθή «γεξκαληθήο επίζεζεο θηιίαο ζηε Ν. Ακεξηθή» (Südamerika-Offensive), ζην 

επίθεληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε Βξαδηιία, ηδίσο κεηά ηελ πξόζθαηε πνιηηηθή αιιαγή θαη ηελ 

εθινγηθή επηθξάηεζε ηνπ Πξνέδξνπ Lula. Η Νόηηα Ακεξηθή θαη εηδηθόηεξα ε Βξαδηιία 

πξνζειθύνπλ ην γεξκαληθό ελδηαθέξνλ όρη κόλν ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαη ησλ πξώησλ πιώλ, 

αιιά θαη σο ελαιιαθηηθόο επελδπηηθόο πξννξηζκόο, ζε πεξίπησζε πνπ απμεζνύλ νη πηέζεηο 

πξνο ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ απηήλ ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Κίλα. 

Σεκεηώλεηαη όηη πεξηζζόηεξεο από 1500 εηαηξείεο γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ έρνπλ παξνπζία 

ζηε Βξαδηιία, ελώ εθδήισζε κε ηίηιν «Ηκέξεο Οηθνλνκίαο Γεξκαλίαο – Βξαδηιίαο» (Deutsch-

Brasilianischen Wirtschaftstagen), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηέο ηηο κέξεο (13-14.03) ζην Belo 

Horizonte ζηελ πνιηηεία Minas Gerais ηεο Βξαδηιίαο κε ζπκκεηνρή ησλ δύν Γεξκαλώλ 

Υπνπξγώλ, ζηνρεύεη ζηελ πεξαηηέξσ ζύζθηγμε ησλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ. Σην 

επίθεληξν ηόζν ηεο δηεκεξίδαο όζν θαη ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ θθ. Habeck θαη Özdemir κε ηνπο 



νκνιόγνπο ηνπο βξίζθνληαη θπξίσο ηα δεηήκαηα ησλ πξώησλ πιώλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ δαζώλ, ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο ΑΠΔ θαη ην πξάζηλν πδξνγόλν – ήδε ηε 

Γεπηέξα 12.03 ν θ. Habeck ππέγξαςε ζρεηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα 

κε ηνλ Βξαδηιηάλν νκόινγό ηνπ A. Silveira – επίζεο ζπλερίδεη λα εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο 

Σπκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ ΔΔ θαη ησλ ρσξώλ Mercosur (Αξγεληηλήο, Βξαδηιίαο, 

Παξαγνπάεο θαη Οπξνπγνπάεο). 

Σε ζρέζε κε ηελ ππό δηαπξαγκάηεπζε «Σπκθσλία Σύλδεζεο ΔΔ – Mercosur», ππελζπκίδεηαη 

όηη νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ έρνπλ μεθηλήζεη ήδε από ην 1999, ελώ λέα 

εκπόδηα πξνέθπςαλ κεηά ην 2019 ιόγσ ηεο ζηάζεο ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Βξαδηιίαο J. 

Bolsonaro  ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ακαδνλίνπ, ε νπνία πξνθάιεζε ζεηξά αληηδξάζεσλ 

από επξσπατθέο ρώξεο. Γηαπξαγκαηεύζεηο απέθηεζαλ λέα δπλακηθή κεηά ηελ εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ Lula, ελώ εηδηθά ε Γεξκαλία είλαη από ηηο ρώξεο πνπ πηέδνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ ζπδεηήζεσλ. Μάιηζηα, ζε επίπεδν ΔΔ, αλακέλεηαη όηη ε 

Πξόεδξνο ηεο ΔΔπηηξνπήο, U. von der Leyen κεηαβεί ζηε Νόηηα Ακεξηθή ηνλ Απξίιην γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο Σπκθσλίαο.   

Ωζηόζν, παξά ηελ θαηαξρήλ ζεηηθή ηεο ζηάζε, ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ππό ηελ πίεζε ησλ 

Πξαζίλσλ επηκέλεη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη, ζπγθεθξηκέλα, πηέδεη γηα ηελ 

ελζσκάησζε ελόο Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ [πνπ ζα θπξσζεί καδί κε ην θπξίσο θείκελν ηεο 

Σπκθσλίαο] θαη ζα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σην πιαίζην απηό έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία όηη πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ 

Κνινκβία, νη θθ. Habeck θαη Özdemir επηζθέθζεθαλ έξγα αλαδάζσζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ πόιε Manaus ηνπ Ακαδνλίνπ (όπνπ επίζεο είρε κεηαβεί ηνλ Ιαλνπάξην 

θαη ν Πξόεδξνο Steinmeier), ώζηε λα δηακνξθώζνπλ άκεζε άπνςε γηα ηε ζνβαξόηεηα ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδεη ε λέα 

Κπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο. 

 


