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      Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του βραζιλιάνικου Υπουργείου Οικονομικών που 
δόθησαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, το εμπορικό ισοζύγιο της Βραζιλίας παρουσίασε 
πλεόνασμα το έτος 2020, ως συνέπεια κυρίως της μείωσης των εισαγωγών της χώρας, 
που με την σειρά της προκλήθηκε από την μείωση της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
 
       Eιδικότερα, το εν θέματι έτος οι εξαγωγές της Βραζιλίας άγγιξαν τα 209,9 δισ. 
δολάρια έναντι 225,4 δισ. το 2019 (μείωση 6,1%), ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 158,9 
δισ.δολάρια έναντι 177,3 δισ. το 2019 (μείωση 9,7%). Ο διμερής δε όγκος εμπορίου 
έφτασε τα 368,9 δισ. δολάρια, έναντι 402,7 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα (πτώση 7,7%). 
       Όπως σημειώθηκε και πρωτύτερα, από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 
και έκτοτε, η αξία των βραζιλιάνικων εισαγωγών κατέγραψε ιστορικά χαμηλές 
αποδόσεις, εξαιτίας της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές διατήρησαν 
την δυναμική που επέδειξαν και τα προηγούμενα έτη, εξαιτίας κυρίως της ενίσχυσης 
του δολαρίου που κατέστησε τα βραζιλιάνικα προϊόντα στο εξωτερικό φθηνότερα. 
Επίσης η ανάκαμψη των ασιατικών οικονομικών και κυρίως της Κίνας ήδη από το τρίτο 
τρίμηνο του 2020, συνέδραμε στην διατήρηση της δυναμικής των βραζιλιάνικων 
εξαγωγών. 
 
Πίνακας 1: Εμπορικό πλεόνασμα/έλλειμμα Βραζιλίας (2014-2020) 
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Θέμα: “Εμφάνιση εμπορικού πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο της  
  Βραζιλίας το έτος 2020” 



   Σημειώνεται πως το έτος 2020 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων 
ενισχύθηκαν κατά 6% φθάνοντας τα 45,27 δισ. δολάρια. Η σόγια και ο καφές 
σημείωσαν άνοδο 10,5% και 9,6% αντίστοιχα.  
 
   Όσον αφορά τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Βραζιλίας παρατηρούμε τα 
εξής: οι εξαγωγές προς την Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Μακάου αυξήθηκαν κατά 7,3%, 
αγγίζοντας συνολικά τα 70,08 δισ. δολάρια. Οι δε εισαγωγές από τις χώρες αυτές 
παρουσίασαν πτώση 2,7%, και ανήλθαν σε 34,64 δισ. δολάρια. 
Οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. μειώθηκαν κατά 27,2% (21,46 δισ. δολάρια), ενώ οι 
εισαγωγές σημείωσαν πτώση 19,2%, (45,58 δισ. δολάρια). 
Οι δε εξαγωγές προς την Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 13,3% αγγίζοντας τα 28,33 δισ. 
δολάρια, ενώ οι εισαγωγές επίσης συρρικνώθηκαν κατά 12,9% φθάνοντας τα 26,82 
δισ. δολάρια. 
Επιπλέον, οι εξαγωγές προς την Αργεντινή περιορίστηκαν κατά 12,7% (8,48 δισ. 
δολάρια), όπως και οι εισαγωγές κατά 25,6% (7,79 δισ.δολάρια).  
 
      Τέλος επισημαίνεται πως για το τρέχον έτος, το βραζιλιάνικο Υπουργείο 
Οικονομικών προβλέπει εξαγωγές ύψους 221,1 δισ. δολαρίων-δηλαδή αύξηση κατά 
5,3% σε σχέση με το έτος 2020, καθώς και εισαγωγές ύψους 168,1 δισ. δολάρια-
αύξηση κατά 5,8%. 
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