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این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صادراتی و نیز فر صت
های سرمایه گذاری به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،تاسیس شده
و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد موالههو ت و
فر صت های سرمایه گذاری شرکت های ایرانی را به شکگ صویح به
خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی
صویح انان را در فرایند صادرات و ارتباط با خریداران مساعدت نماید
اگر تالههمیم به صههادرات موالههود خود دارید و یا نیاز به جذی سههرمایه
خارجی برای توسعه تووید خود دارید  ،ما شما را در این مسیر همراهی می
کنیم و از شههما دعوت می کنیم در مرکز دائم صههادرات و جذی سههرمایه
خارجی شرکت نمایید

خدمات صادرات :
انرا م مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادرات
تدوین اساراتژی صادراتی برای شرکت ها
ارائه مساند دانشی کشور مقالد شامگ اطالعات بازار
معرفی کاناد های توزیع در منطقه و ارتباط با این کاناد های توزیع
ارتباط با ترار بزرگ منطقه
امور گمرکات  /حمگ و نقگ  /ترخیص
خدمات ماوی
تنظیم قراردادها و توافقنامه های صادرات
 15کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  1300میلیارد
د ر  ،یکی از جذای ترین بازارهای دنیا را تشکیگ می دهند  ،علیرغم وجود
توانمندی ها در حوزه تووید و خدمات و نیز فرصت های بیشمار سرمایه گذاری ،
چاوش معرفی با اویوی صویح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،یکی از
مهمارین د یگ عدم رشد سهم بازار شرکت های ایرانی در این بازارها بوده و
همساییان ما از توانمندی های شرکت های ایرانی اطالع کافی ندارند

خدمات نمایشگاهی :
نمایش موالود و یا خدمات شما به مدت یک ساد به هیئت های تراری و
بازدیدکنندگان خارجی
اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری –
دفار موقت در تهران
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معرفی در مرله اوکارونیکیMade in Iran

مطالعات کشوری برزیل

بهار 1399
تهیه و تنظیم  :دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات
و سرمایه گذاری ایران
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_1ارقام تجارت خارجی و تراز تجاری برزیل
آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد برزیل در خصوص تجارت خارجی در این کشور در سال گذشته
میالدی ( )2019نشان می دهد که مجموع صادرا ت و واردات این کشور به رقم  401.4میلیارد دالر
رسید که کاهش  19.1میلیارد دالری نسبت به سال  2018داشت  .رقم کل محصوالت صادراتی برزیل
 224میلیارد دالر ثبت گردید که کاهش  7.5درصدی نسبت به سال  2018داشت .واردات این کشور
نیز با کاهش  3.3درصدی به رقم  177.3میلیارد دالر رسید  .مازاد تجارت خارجی برزیل با کاهش
 20درصدی نسبت به سال  2018به  46.7میلیارد دالر رسید که پ ایین ترین رقم از سال 2015
می باشد .
شوک های کوتاه مدت همچون بحران اقتصادی آرژانتین که باعث کاهش  5.2میلیارد دالر صادرات
کاالها ی ساخته شده (صنعتی) برزیل به این کشور همسایه گ ردید و همچنین شیوع تب خوکی در
چین که باعث کاهش  6.7میلیا رد دالری صادرات از برزیل به چین از عوامل تاثیر گذار کاهش صادرات
این کشور در سال  2019بود .رشد پایین اقتصاد جهانی که پایین ترین رقم طی یک دهه گذشته می
باشد و نا اطمینانی ناشی از جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا و چین از دیگر عوامل مهم تاثیر بخش
در کاهش ارزش صا دراتی کاالهای برزیل بود .این کشور با حجم صادرات نزدیک به سال  2018درآمد
کمتری از صادرات داشت.
مازاد تجاری برزیل در سال  2018به  46.7میلیارد دالر رسید که کاهش  12میلیارد دالری نسبت به
سال  2018داشت .بیشترین مازاد تجاری این کشور در مقابل چین  27.6میلیارد دالر به ثبت رسید.
هلند ( 7.9میلیارد دالر) ،سنگاپور ( 2.2میلیارد دالر) ،ایران( 2.1میلیارد د ر)  ،شیلی ( 2میلیار
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دالر) ،پاناما ( 1.8میلیارد دالر) ،هنگ کنک ( 1.8میلیارد دالر) ،امارات متحده عربی ( 1.7میلیارد دالر)،
کلمبیا ( 1.6میلیارد دالر) و ترکیه( 1.6میلیارد دالر) دیگر کشورهایی هستند که برزیل بیشترین مازاد
تجاری در تجارت با آنها را داشت.
برزیل در مقابل برخی کشورها با کسری تراز تجاری نیز مواجه بود .بیشترین کسری تجاری این کشور
در مقابل آلمان با  -5.3میلیارد دالر به ثبت رسید .دیگر کشورهایی که برزیل کسری تجاری در برابر
آنها داشت شامل روسیه ( _2.1میلیارد دالر) ،هند ( -1.5میلیارد دالر) ،سوئیس ( -1.3میلیارد دالر)،
کره جنوبی( -1.28میلیارد دالر ) ،ایتالیا ( -921میلیون دالر) ،فرانسه (-860میلیون دالر) ،رژیم
صهیونیستی ( -833میلیون دالر) ،آرژانتین ( -828میلیون دالر) و اتریش ( -741میلیون دالر) بودند.

 -2کاالها و مقاصد عمده صادراتی
مجموع کاالهای صادرات برزیل در سال  2019به رقم  224میلیارد دالر رسید که کاهش  7.5درصدی
نسبت به سال  2018داشت .صادرات کاالهای ساخته شده (صنعتی) تحت تاثیر بحران اقتصادی آرژانتین
که اولین بازار محصوالت صنعتی برزیل می باشد ،کاهش  11.1درصدی داشت و به  77.4میلیارد دالر
رسید  .به دلیل کاهش صادرات کاالهای صنعتی سهم مواد اولیه از کل صادرات برزیل به بیش از 52
درصد افزایش یافت که برای اولین بار در چهل سال گذشته بود که مواد اولیه بیش از نیمی از کل
صادرات برزیل را تشکیل داد.
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به لحاظ گروه های کاالی سوخت های معدنی از جمله نفت با  30میلیارد دالر بیشترین سهم را در
کاالهای صادراتی برزیل داشتند  .دانه های روغنی با  26.5میلیارد دالر ،سنگ های معدنی با 25.3
میلیارد دالر  ،گوشت ( گوساله ،مرغ و خوک) با  15.2میلیارد دالر  ،ماشین آالت با  12.5میلیارد دالر
 ،آهن و فوالد با  10.2میلیارد دالر ،خودرو با  9.2میلیارد دالر ،غالت با  7.9میلیارد دالر ،خمیر چوب
با  7.5میلیارد دالر و ضایعات موادغذایی و علوفه با  2.8میلیارد دالر در رتبه های بعدی قرار داشتند.
صادرات کاالهای نیمه ساخته 1با کاهش  8درصدی به  28.3میلیارد دالر و صادرات مواد اولیه با کاهش
 2درصدی به  118میلیاد دالر رسید .در گروه کاالهای ساخته شده بیشترین کاهش را صادرات سکوهای
استخراج نفت ( ،)-%51.4وسایل حمل بار ( ،)-%35خودرو( ،) -%27نوردهای آهنی و فوالدی( -%22.8
) ،قطعات خودرو ( )-%18و پلیمرهای پالستیکی ( ) -%14ثبت نمودند .در بخش محصوالت واسطه ای
(نیمه ساخته) نیز صادرات روغن خام سویا (،)-%37پوست و چرم (،) -%21محصوالت نیمه تمام آهنی
و فوالدی ( ،)-%18شکر خام ( )-%17و سلولز ( ) -%10بیشترین کاهش را ثبت نمودند .در بخش
محصوالت اولیه کشاورزی نیز سویا( ،)-%21کنجاله سویا ( )-%13و نفت خام ( )-%7روند کاهشی
داشتند .در مقابل روغن های نفتی ،گوشت گوساله منجمد و پنبه افزایش یافت.
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مجموع ارزش صادرات دانه  ،کنجاله و روغن سویا از  40.70میلیارد دالر در سال  2018به 32.64
میلیارد دالر کاهش یافت .ارزش صادرات دان ه سویا که اولین کاالی صادراتی برزیل می باشد و حدود
یک سوم کل صادرات محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهد به  26.11میلیارد دالر ( 74میلیون تن)
رسید که کاهش  21.1درصدی در مقایسه با سال  2018داشت.صادرات دانه سویا به لحاظ وزنی نیز
کاهش  11.1درصدی داشته و از  83.2میلیون تن به  74میلیون تن رسیده است .شیوع تب خوکی
آفریقایی در چین (مقصد اصلی صادرات دانه سویای برزیل) دلیل عمده کاهش صادرات دانه سویا برزیل
به این کشور بود .عامل دیگر کاهش صادرات سویا به این کشور پایان جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا
و چین و شروع خریدهای چین از ایاالت متحده آمریکا بود.

ارزش صادراتی نفت برزیل علیرغم افزایش  1.6میلیون تنی صادرات به دلیل کاهش قیمت جهانی
بهای نفت افت 1میلیارد دالری داشت و به  24.1میلیارد دالر رسید .صادرات سنگآهن به عنوان
سومین کاالی صادراتی برزیل روندی خالف جهت نفت را طی کرد .صادرات این کشور از  390میلیون
تن به  326میلیون تن کاهش یافت ولی ارزش صادراتی آن به دلیل افزایش قیمت جهانی سنگ آهن
به  20.2میلیارد دالر افزایش یافت.
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صادرات ذرت برزیل در سال  2019رشد قابل توجه  87.4درصدی را ثبت کرده و به  7.2میلیارد
دالر بالغ گردید .جایگاه ذرت در بین اقالم صادراتی برزیل نیز بهبود یافت و از رتبه دهم به چهارم صعود
کرد  .ژاپن نیز با برتری ی افتن بر میزان واردات ایران از برزیل  ،به اولین بازار صادراتی برزیل تبدیل
گردید.
صادرات گوشت گاو و برزیل به دلیل تقاضای باالی چین جهش جدیدی به لحاظ وزنی و ارزش صادراتی
ثبت نمود .صادرات گوشت تازه گاو برزیل به لحاظ وزنی به  1.84میلیون تن رسید که درآمد 7.59
میلیارد دالری را برای صادرکنندگان برزیلی در پی داشت .این آمار نشان از افزایش  ۱۲.۴درصدی به
لحاظ وزنی و  15.5درصدی به لحاظ ارزش صادراتی نسبت به سال  2018داشت .رقم گوشت منجمد
بدون استخوان نیز  1.3میلیون تن به ارزش  5.6میلیارد دالر بالغ گردید .خمیر چوب ،گوشت مرغ،
کنجاله سویا  ،دانه قهوه و شکر خام مهمترین کاالهای صادراتی برزیل در سال  2019بودند
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_3کاالهای وارداتی برزیل و مبادی آن
میزان کاالی وارداتی برزیل در سال  2019به رقم  177.34میلیارد دالر رسید که نسبت به سال
 2018کاهش  3.3درصدی داشت .مهمترین گروههای کاالی وارداتی برزیل را سوخت های معدنی از
جمله نفت با  24میلیارد دالر تشکیل می دهند .دیگر گروههای کاالی مهم وارداتی این کشور را ماشی ن
آالت الکترونیکی و تجهیزات به ارزش  22.1میلیارد دالر  ،ماشینآالت کامپیوتری با  21.3میلیارد دالر،
خودرو با  12.2میلیارد دالر ،محصوالت شیمیایی ارگانیک با 11میلیارد دالر ،کود با 9.1میلیارد دالر
،محصوالت پالستیکی با  7.4میلیارد دالر ،محصوالت دارویی با  7.3میلیارد دالر ،دیگر محصوالت
شیمیایی با 5.4میلیارد دالر و تجهیزات پزشکی با 5.3میلیارد دالر میباشند.
علیرغم اینکه برزیل خود تولید کننده بزرگ نفت می باشد و با برتری یافتن برای ونزوئال در زمینه تولی د
 ،به اولین تولید کننده نفت در آمریکای التین تبدیل شده است ولی این کشور به دلیل کمبود ظرفی ت
پاالیشی به واردات فرآوردههای نفتی وابسته میباشد .این وابستگی با توجه به افزایش مصرف نفت در
داخل افزایش یافته و این وابستگی در خصوص گازوئیل بیشتر میباشد .این کشور در سال 2019
گازوئیل به ارزش بیش از  6.7میلیارد دالر وارد نمود که ایاالت متحده آمریکا تامینکننده  5.5میلیارد
دالر آن بود.
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نفت خام دومین کاالی عمده وارداتی برزیل میباشد که واردات آن به  4.6میلیارد دالر رسید .ای ن
کشور نفت سبک را به منظور ترکیب با نفت تولیدی سنگین این کشور وارد می کند .عربستان همچون
سال  2018با  1.54میلیارد دالر اولین صادر کننده نفت خام به برزیل بود.
سکوهای شناور حفاری با  4.2میلیارد دالر سومین کاالی وارداتی برزیل می باشد که با توسعه فعالی ت
های استخراجی نفت نیاز به واردات آنها بیشتر می شود .کلرید پتاسیم( 3.3میلیارد دالر) ،نفتا برای
پتروشیمی (2.9میلیارد دالر)  ،زغال سنگ نفتی( 2.7میلیارد دالر ) ،خودرو دیزلی (2.7میلیارد دالر)،
قطعات تلفن همراه (2.2میلیارد دالر) ،بنزین (2میلیارد دالر) ،گیرنده های رادیویی (1.8میلیارد دالر
) ،اوره (1.5میلیارد دالر )و گندم (1.5میلیارد دالر) دیگر کاالهای وارداتی اصلی برزیل می باشند.
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_4شرکای عمده صادراتی برزیل
چین با  63.3میلیارد دالر اولین مقصد صادراتی برزیل در سال  2019بود .صادرات سویا به عنوان
اولین محصوالت صادراتی برزیل به دنیا و چین تحت تاثیر تب خوکی آفریقایی بود که منجر به مرگ
نیمی از گله های خوک چین و در نتیجه کاهش مصرف سویا در آن کشور گردید .کاهش صادرات سویا
و افزایش صادرات گوشت گاو (به دلیل نیاز چین به واردات بیشتر گوشت) جبران شد ولی کاهش
صادرات سویا را جبران نکرد .ایاالت متحده آمریکا( 29.5میلیارد دالر ) ،هلند( 10میلیارد دالر )،
آرژانتین( 9.7میلیارد دالر) و ژاپن( 5.4میلیارد دالر )دیگر مقاصد عمده صادراتی برزیل بودند.
بر حسب مناطق جغرافیایی صادرات برزیل به خاورمیانه و اقیانوسیه افزایش و کشورهای عضو مرکوسور،
اتحادیه اروپا  ،آفریقا ،آسیا و آمریکای مرکزی و کارائیب کاهش یافت  .صادرات به منطقه خاورمیانه با
رشد  9.1درصدی نسبت به سال  2018به  10.8میلیارد دالر رسید  . 2صادرات به اقیانوسیه نیز به
رشد  12.8درصدی به  792میلیون دالر رسید  .میزان صادرات به کشورهای آمریکای جنوبی به لحاظ
درصدی بیشترین کاهش را داشت .میزان صادرات برزیل به کشورهای همسایه آن در این منطقه از
 35.1میلیارد دالر به  27.7میلیارد دالر کاهش یافت  .صادرات به آمریکای التین و کارائیب به 4.58
میلیارد دالر (کاهش 20درصدی )،صادرات به اتحادیه اروپا به  42.3میلیارد دالر( کاهش  13.5درصدی
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) ،آفریقا با  7.5میلیارد دالر (کاهش  8درصدی) و آسیا به  92.6میلیارد دالر (کاهش  1.8درصدی )
رسید.
جمهوری اسالمی ایران بیست و چهارمین بازار صادراتی برزیل در سال  2019بود .صادرات برزیل به
ایران در سال  2019به  8.4میلیون تن به ارزش  2209میلیون دالر رسید که کاهش  2.1درصدی
نسبت به سال قبل آن داشت .کاالهای عمده صادراتی برزیل به ایران در سال  2019به ذرت ،سویا،
کنجاله سویا  ،گوشت و شکر محدود شد که این پنج قلم کاال در مجموع  99.8درصد صادرات برزیل
به ایران را تشکیل میدهند.
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مقاصد عمده کاالهای صادراتی برزیل (سال )2019
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_5شرکای عمده وارداتی برزیل
چین اولین مبداء کاالهای وارداتی برزیل به شمار می رود .ارزش واردات برزیل از این کشور به 35.2
میلیارد دالر رسید که افزایش  800میلیون دالری نسبت به سال  2018داشت.در مجموع ،چین تامین
کننده  19.8درص د کل کاالهای وارداتی برزیل به شمار می رود .سکوهای حفاری ،قطعات گیرنده ی
رادیویی ،قطعات گوشی تلفن همراه ،صفحات خورشیدی ،پایانه های قابل حمل تلفن همراه،میکروکنترل
کننده ها ،قطعات دستگاه های تهویه هوا ،گ الیفوسیت و سولفات آلومینیوم مهمترین کاالهای وارداتی
برزیل از چین می باشد.
ایاالت متحده آمریکا همچون چند سال گذشته ،دومسن صادرکننده بزرگ کاال به برزیل باقی ماند .
ارزش صادرات ایاالت متحده آمریکا به برزیل به  28.9میلیارد دالر در سال  2018و به  30میلیارد
دالر در سال  2019افزایش یافت .بیشتر صادرات ایاالت متحده آمری کا به برزیل را نفت و فرآورده های
نفتی تشکیل می دهد .گازوییل به ارزش  5.5میلیارد دالر ،اولین کاالی صادراتی ایاالت متحده آمریکا
به برزیل می باشد .بنزین ،زغال سنگ نفتی ،نفت خام  ،نفتا برای پتروشیمی ،دستگاه های حفاری،
اتانول و پروپان مایع ،دیگر کاالهای عمده صا دراتی ایاالت متحده آمریکا به برزیل می باشند.
آرژانتین سومین صادر کننده بزرگ کاال به برزیل می باشد.صادرات آرژانتین به برزیل همانند صادرات
برزیل به آرژانتین از شرایط بحران اقتصادی آرژانتین متاثر گردید .صادرات آرژانتین به برزیل در سال
 2019با کاهش  500میلیون دالری به  10.5میلیارد دالر رسید .خودروهای باری ،خودروهای سواری،
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نوشیدنی مالت ،سیب زمینی ،نفتا برای پتروشیمی ،گندم ،گیربکس ماشین ،روغن های سبک صنعتی و
پلیمرهای پروپیلن مهمترین کاالهای وارداتی برزیل از مبداء آرژانتین می باشند.
کشورهای آلمان  ،کره جنوبی ،هند  ،مکزیک ،ژاپن ،ایتالیا ،روسیه ،فرانسه و شیلی دیگر مبادی عمده
کاالهای وارداتی برزیل هستند.
صادرات جمهوری اسالمی ایران به برزیل در سال  2019با افزایش  290درصدی به  116میلیون دالر
رسید که باالترین آمار صادرات ایران به این کشور ی یک دهه گذشته می باشد .ایران تامین کننده
 0.06درصد (شش صدم درصد) کل کاالهای وارداتی برزیل در سال  2019بوده و از رده هشتاد و
دومین صادرکننده بزرگ کاال به این کشور به رده شصت و چهارم صعود کرد .رشد صادرات ایران به
برزیل در سال  2019بیشتر به دلیل صادرات اوره بود که به رقم  113.88میلیون دالر بالغ گردید.
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مبادی عمده کاالهای وارداتی برزیل (سال)2019
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-6ایالت های اصلی صادرکننده کاال در برزیل
برزیل از  26ایالت و  1منطقه فدرال مرکزی تشکیل شده است ولی به لحاظ اقتصادی دارای ویژگی
بسار متفاوتی می باشند .بیشتر اقتصاد و تجارت خارجی برزیل در منطقه جنوب و جنوب شرقی و به
صورت ویژه در ایالت سال پائولو متمرکز می باشد که  42درصد تولید ناخالص بخش صنعت را بخود
اختصاص داده است.
ارزش صادرات ایالت سان پائولو در سال  2019به  49میلیارد دالر رسید که  22درصد کل صادرات
این کشور را تشکیل می دهد .به لحاظ تن وع محصوالت صادراتی نیز صادرات این ایالت از تنوع بیشتری
برخوردار و انواع محصوالت کشاورزی ،صنعتی و معدنی را شامل می شود .سان پائولو ایالت اصلی
صادرکننده انواع خودرو از جمله سواری ،اتوبوس ،تراکتور ،لودر و گریدر و قطعات آن ،هواپیما ،اتانول و
دارو و همچنین محصوالت کشاو رزی همچون شکر و آب پرتغال می باشد.
ایالت ریو دو ژانیرو با  28.63میلیارد دالر  12 ،درصد کل صادرات برزیل را در اختیار دارد ولی کاالهای
صادراتی آن از تنوع کمی برخوردار می باشد .نفت خام محصول اصلی صادراتی این ایالت می باشد که
با  19.31میلیارد دالر  67د رصد کل صادرات ایالت را در بر می گیرد .خودرو ،فرآورده های نفتی ،فوالد
و محصوالت فوالدی و محصوالت معدنی دیگر کاالهای عمده این ایالت می باشند.
ایالت میناس جرایس با  25.1میلیارد دالر صادرات ،سومین ایالت بزرگ صادرکننده برزیل می باشد.
جایگاه این ایالت در اقتصاد برزیل در سهم آن در زمینه تولید محصوالت معدنی به ویژه سنگ آهن و
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قهوه می باشد .سنگ آهن با  8میلیارد دالر سهم  31درصدی و قهوه نیز با  3.5میلیارد دالر ،سهم 14
درصدی از کل صادرات این ایالت را دارند و در مجموع  45درصد کل صادرات این ایالت را تشکیل می
دهند.
ریو گرانده دو سول ،جنوبی ترین ایالت برزیل و چهارمین ایالت صادرکننده این ایالت می باشد .کاالهای
کشاورزی نظیر سویا ،تنباکو ،گوشت مرغ ،خمیر چوب ،کنجاله سویا و گوشت خوک بیشترین سهم را
در صادرات این ایا لت دارند .خودرو و قطع ات خودرو به دلیل تمرکز کارخانه های خودرو سازی سهم
قابل توجهی در صادرات این ایالت دارند .سهم محصوالت معدنی به ویژه سنگ آهن در ایالت پارا که
پنجمین ایالت صادرکننده برزیل می باشد ،بسیار ویژه است .ماتو گروسو با تمرکز بر محصوالت کشاورزی
به ویژه سویا و ذرت ،پارانا با تنوع باال از محصوالت کشاورزی ،دامی و صنعتی که سانتا کاتارینا ،اسپریتو
سانتو ،باهیا ،گویاس و ماتو گروسو دو سول ،دیگر ایالت های اصلی صادراتی برزیل می باشند.
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-7ایالت های اصلی واردکننده کاال در برزیل
سهم ایالت سان پائولو در محصوالت وارداتی از سهم آن در صادرات نیز بیشتر میباشد .از کل 177.34
محصوالت وارداتی برزیل  59.34میلیارد دالر آن به این ایاالت وارد شده است که  33.46درصد کل
محصوالت وارداتی این کشور را شامل می شود .دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت های وارد کننده در این
ایاالت قرار دارد .نفت و فرآوردههای نفتی  ،خودرو و قطعات خودرو ،دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی،
دارو ،علف کش و قارچ کش ها و کودها از کاالهای عمده وارداتی این ایالت می باشد.
ایالت ریو دو ژانیرو با  21میلیارد دالر واردات دومین ایالت بزرگ وارد کننده برزیل می باشد .با توجه
به استخراج نفت  ،سهم مهمی در اقتصاد این ایالت دارد .تجهیزات نفتی از جمله سکوهای حفاری و
لولههای انتقال ،سهم مهمی در واردات این ایالت دارد.
ایالت سانتا کاتارینا علیرغم اینکه به لحاظ مساحت و جمعیت کم،سهم با  17میلیارد دالر در رتبه سوم
ایالت های وارد کننده برزیل قرار دارد .این ایالت وارد کننده فرآوردههای نفتی ،خودرو ،محصوالت
پتروشیمی و کودهای شیمیایی می باشد .این ایالت مقصد اصلی صادرات ایران در برزیل نیز میباشد و
 114میلیون دالر از صادرات  116میلیون دالر صادرات ایران به برزیل به مقصد این ایالت بوده است.
ایالت پارانا با  12.7میلیارد دالر سومین ایالت بزرگ وارد کننده برزیل می باشد  .عمده واردات این
یالت را نفت و فرآورده های نفتی ،خودرو و قطعات خودرو و کودهای شیمیایی تشکیل میدهد.
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ایالت آمازون به دلیل قرار داشتن منطقه آزاد تجاری آمازون در آن و برخورداری شرکت ها از تسهیالت
مالیاتی ،به محل استقرار شرکت های تولید کننده لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیک و موتور سیکلت
تبدیل شده است .وارداتی بودن و بخشی از قطعات اولیه این کارخانه ها باعث گردیده که میزان واردات
آمازون که در بین ایالتهای کم برخوردار برزیل از نظر اقتصادی و جمعیتی باشد  ،به بیش از  10میلیارد
دالر برسد.
سهم خوراکی اولیه صنایع پتروشیمی و نفتی در ایالت ریو گرانده دو سول که از مرکز عمده صنایع
پتروشیمی برزیل است ،ویژه میباشد  .واردات نفتا برای پتروشیمی این ایالت در سال  2019به
1.36میلیارد دالر و واردات نفت خام به  1میلیارد دالر رسید این ایالت همچنین از قطبهای اصلی
واردات و توزیع کود در برزیل میباشد که باعث باال رفتن سهم کود از واردات این ایالت شده است.
میناس جرایس ،باهیا  ،اسپریتو سانتو  ،پرنامبوکو و گویا س در رتبه های بعدی ایاالت مهم وارد کننده
برزیل قرار دارند.
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