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 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γραμματείας Εξωτερικού Εμπορίου του 
βραζιλιάνικου Υπουργείου Οικονομικών, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές προς την Κίνα το 
πρώτο τετράμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 36%, ένεκα κυρίως της ανόδου 
των διεθνών τιμών της σόγιας και των σιδηρομεταλλευμάτων, αλλά και της ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα, την εν θέματι περίοδο οι βραζιλιάνικες 
εξαγωγές προς την Κίνα άγγιξαν τα 27,63 δισ. δολάρια-πρόκειται για ιστορικό σχετικό 
ρεκόρ. Επιπλέον, σε ετήσια βάση η σχετική αύξηση ήτο 36%. 
 
Διά της εν λόγω αυξήσεως, η Βραζιλία εμβαθύνει την εξάρτησή της από την κινέζικη 
αγορά. Η Κίνα απορροφά τρεχόντως το 34% των βραζιλιάνικων προϊόντων, τρεις 
φορές δηλαδή περισσότερο σε σχέση με τα προϊόντα που απορροφούν οι Η.Π.Α. 
(10%). Αξίζει να σημειωθεί πως το 2001, έτος που η Κίνα εισήλθε στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 24% των βραζιλιάνικων εξαγωγών προορίζονταν προς 
τις Η.Π.Α. και μόνο 2% προς την Κίνα. 
 
Τα κυριοτερα προϊόντα που εξήγαγε η Βραζιλία προς την Κίνα την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2021 αφορούσαν σόγια, πετρέλαιο & σιδηρομεταλλεύματα (81% των 
συνολικών βραζιλιάνικων εξαγωγών προς την Κίνα). Eπισημαίνεται δε πως σε 
περίοδο ενός έτους, η τιμή των σιδηρομεταλλευμάτων στις διεθνείς αγορές από 80 
δολάρια ανά τόνο, έφτασε τα 200 δολάρια αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, ειδικά οι 
εξαγωγές των σιδηρομεταλλευμάτων προς την Κίνα το εν θέματι τετράμηνο 
παρουσίασαν άνοδο 96%, αγγίζοντας τα 7,6 δισ. δολάρια. 
 
Η τρέχουσα αυξημένη διεθνής ζήτηση για προϊόντα που διαθέτουν υψηλές τιμές, 
δημιουργεί συγκρατημένη εδώ αισιοδοξία για ανάκαμψη των βραζιλιάνικων εξαγωγών 
το έτος 2021. Έγκυροι Βραζιλιάνοι οικονομολόγοι προβλέπουν εμφάνιση εμπορικού 
πλεονάσματος-ρεκόρ το 2021 που θα αγγίζει τα 79,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το 
προηγούμενο ρεκόρ των 67 δισ. δολαρίων το 2017. 
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Θέμα: “Αύξηση βραζιλιάνικων εξαγωγών προς την Κίνα το πρώτο τετράμηνο  
  του 2021 κατά 36%” 


