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صت  صادراتی و نیز فر این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های 

اران و سرمایه گذاران خارجی ، تاسیس شده های سرمایه گذاری به خرید

و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد موالههو ت و 

صویح به  شکگ  شرکت های ایرانی را به  سرمایه گذاری  صت های  فر

خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی 

 رتباط با خریداران مساعدت نمایدصویح انان را در فرایند صادرات و ا

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 : 

م مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادراتانرا  

 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

یم قراردادها و توافقنامه های صادراتتنظ  

میلیارد  1300کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  15

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 ، 

با اویوی صویح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی ، یکی از چاوش معرفی 

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 :

های تراری و نمایش موالود و یا خدمات شما به مدت یک ساد به هیئت 

 بازدیدکنندگان خارجی

 –اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری 

 دفار موقت در تهران

Made in Iran معرفی در مرله اوکارونیکی    
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برزیلمطالعات کشوری   

 

 
1399بهار   

تهیه و تنظیم : دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات 

 و سرمایه گذاری ایران
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ارقام تجارت خارجی و تراز تجاری برزیل_1  

آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد برزیل در خصوص تجارت خارجی در این کشور در سال گذشته 

میلیارد دالر   401.4 ت و واردات این کشور به رقم اجموع صادرمشان می دهد که ن( 2019) میالدی

 . رقم کل محصوالت صادراتی برزیل داشت 2018سال  به میلیارد دالری نسبت19.1 رسید  که  کاهش

شور کداشت .واردات این  2018درصدی نسبت به سال  7.5گردید که کاهش  بت ث دالر میلیارد 224

ارجی برزیل با کاهش خمازاد تجارت  سید .رمیلیارد دالر  177.3 درصدی به رقم 3.3نیز با کاهش  

 2015ایین ترین رقم از سال پمیلیارد دالر  رسید که  46.7به    2018درصدی نسبت به  سال   20

 می باشد .

میلیارد دالر صادرات  5.2اعث کاهش بقتصادی آرژانتین که اشوک های کوتاه مدت همچون بحران 

ردید و همچنین شیوع تب خوکی در گ)صنعتی( برزیل به این کشور همسایه  کاالها ی ساخته شده

رد دالری صادرات از برزیل به چین از عوامل تاثیر گذار کاهش صادرات میلیا 6.7هش چین که باعث کا

رشد پایین اقتصاد جهانی که پایین ترین رقم طی یک دهه گذشته می  بود. 2019این کشور در سال 

باشد و نا اطمینانی ناشی از جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا و چین از دیگر عوامل مهم تاثیر بخش 

درآمد  2018دراتی کاالهای برزیل بود. این کشور با حجم صادرات نزدیک به سال در کاهش ارزش صا

 کمتری از صادرات داشت.

میلیارد دالری نسبت به  12کاهش که میلیارد دالر رسید  46.7به  2018مازاد تجاری برزیل در سال 

ر به ثبت رسید. میلیارد دال 27.6داشت. بیشترین مازاد تجاری این کشور در مقابل چین  2018سال 

میلیار  2، شیلی ) میلیارد د ر( 2.1ایران)میلیارد دالر(،  2.2میلیارد دالر(، سنگاپور ) 7.9هلند )
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میلیارد دالر(،  1.7میلیارد دالر(، امارات متحده عربی ) 1.8میلیارد دالر(، هنگ کنک ) 1.8دالر(، پاناما )

دالر( دیگر کشورهایی هستند که برزیل بیشترین مازاد میلیارد  1.6میلیارد دالر( و ترکیه) 1.6کلمبیا )

 تجاری در تجارت با آنها را داشت.
بود. بیشترین کسری تجاری این کشور  برزیل در مقابل برخی کشورها با کسری تراز تجاری نیز مواجه

رابر میلیارد دالر به ثبت رسید. دیگر کشورهایی که برزیل کسری تجاری در ب-5.3در مقابل آلمان با 

میلیارد دالر(،  -1.3) سیسوئمیلیارد دالر(،  -1.5میلیارد دالر(، هند ) _2.1آنها داشت شامل روسیه )

میلیون دالر(، رژیم -860میلیون دالر(، فرانسه ) -921میلیارد دالر (، ایتالیا ) -1.28کره جنوبی)

 میلیون دالر( بودند. -741)میلیون دالر( و اتریش  -828میلیون دالر(، آرژانتین ) -833صهیونیستی )

 کاالها و مقاصد عمده صادراتی -2

درصدی  7.5میلیارد دالر رسید که کاهش  224به رقم  2019مجموع کاالهای صادرات برزیل در سال 

داشت. صادرات کاالهای ساخته شده )صنعتی( تحت تاثیر بحران اقتصادی آرژانتین  2018نسبت به سال 

میلیارد دالر  77.4درصدی داشت و به  11.1نعتی برزیل می باشد، کاهش که اولین بازار محصوالت ص

 52به دلیل کاهش صادرات کاالهای صنعتی سهم مواد اولیه از کل صادرات برزیل به بیش از  .رسید

درصد افزایش یافت که برای اولین بار در چهل سال گذشته بود که مواد اولیه بیش از نیمی از کل 

 شکیل داد.را ت لصادرات برزی
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میلیارد دالر بیشترین سهم را در  30به لحاظ گروه های کاالی سوخت های معدنی از جمله نفت با 

 25.3میلیارد دالر، سنگ های معدنی با  26.5. دانه های روغنی با ندکاالهای صادراتی برزیل داشت

میلیارد دالر  12.5آالت با  ماشینمیلیارد دالر ،  15.2خوک( با و  میلیارد دالر ، گوشت ) گوساله، مرغ

میلیارد دالر، خمیر چوب  7.9میلیارد دالر، غالت با  9.2خودرو با ، میلیارد دالر 10.2، آهن و فوالد با 

 میلیارد دالر در رتبه های بعدی قرار داشتند. 2.8میلیارد دالر و ضایعات موادغذایی و علوفه با  7.5با 

میلیارد دالر و صادرات مواد اولیه با کاهش  28.3درصدی به  8ش با کاه  1صادرات کاالهای نیمه ساخته

میلیاد دالر رسید. در گروه کاالهای ساخته شده بیشترین کاهش را صادرات سکوهای  118درصدی به  2

-%22.8(، نوردهای آهنی و فوالدی)-%27(، خودرو)-%35(، وسایل حمل بار )-%51.4استخراج نفت )

( ثبت نمودند. در بخش محصوالت واسطه ای -%14پلیمرهای پالستیکی ) ( و-%18(، قطعات خودرو )

(،محصوالت نیمه تمام آهنی -%21وست و چرم )پ(،-%37)نیمه ساخته( نیز صادرات روغن خام سویا )

(  بیشترین کاهش را ثبت نمودند. در بخش -%10و سلولز ) (-%17(، شکر خام )-%18) و فوالدی

( روند کاهشی -%7( و نفت خام )-%13کنجاله سویا )(، -%21سویا) محصوالت اولیه کشاورزی نیز

 داشتند. در مقابل روغن های نفتی، گوشت گوساله منجمد و پنبه افزایش یافت.
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 32.64به  2018میلیارد دالر در سال  40.70مجموع ارزش صادرات دانه ، کنجاله و روغن سویا از 

ه سویا که اولین کاالی صادراتی برزیل می باشد و حدود میلیارد دالر کاهش یافت. ارزش صادرات دان

میلیون تن(  74میلیارد دالر ) 26.11یک سوم کل صادرات محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهد به 

داشت.صادرات دانه سویا به لحاظ وزنی نیز  2018درصدی در مقایسه با سال  21.1رسید که کاهش 

میلیون تن رسیده است. شیوع تب خوکی  74لیون تن به می 83.2درصدی داشته و از  11.1کاهش 

برزیل( دلیل عمده کاهش صادرات دانه سویا برزیل سویای  آفریقایی در چین )مقصد اصلی صادرات دانه

به این کشور بود. عامل دیگر کاهش صادرات سویا به این کشور پایان جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا 

 .بود کایمتحده آمر االتیااز  نیچ یدهایو شروع خرین  و چ

 یجهان متیکاهش ق لیصادرات به دل یتن ونیلیم 1.6  شیافزا رغمیعل لینفت برز یارزش صادرات 

آهن به عنوان صادرات سنگ .دیدالر رس اردیلیم 24.1داشت و به  یدالر اردیلیم1فت انفت  یبها

 ونیلیم 390کشور از  نیادرات اص.کرد  یخالف جهت نفت را ط یروند لیبرز یصادرات یکاال نیسوم

سنگ آهن  یجهان متیق شیافزا لیآن به دل یارزش صادرات یول افتیتن کاهش  ونیلیم 326تن به 

 .افتی شیدالر افزا اردیلیم 20.2 به
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 اردیلیم 7.2را ثبت کرده و به  یصددر  87.4 رشد قابل توجه 2019در سال  لیبرز ذرتصادرات  

چهارم صعود  به و از رتبه دهم افتیبهبود  زین لیبرز یاقالم صادرات نیدر ب ذرت گاهیجا .دیدالر بالغ گرد

 لیتبد لیبرز یبازار صادرات نیاول ، به لیاز برز رانیواردات ا زانیبر م افتنی یبا برتر زین. ژاپن کرد 

 .دیگرد

 یرزش صادراتا وزنی وبه لحاظ  یدیجهش جد نیچ یباال یتقاضا لیبه دل لیصادرات گوشت گاو و برز 

 7.59 که درآمد دیتن رس ونیلیم 1.84به  یبه لحاظ وزن لیصادرات گوشت تازه گاو برز .ثبت نمود

به  یدرصد ۱۲.۴ شیآمار نشان از افزا نیا .داشت یدر پ یلیصادرکنندگان برز یرا برا یدالر اردیلیم

رقم گوشت منجمد  .داشت 2018نسبت به سال  یبه لحاظ ارزش صادرات یدرصد 15.5و  یلحاظ وزن

 ،گوشت مرغ ،چوب ریخم. دیدالر بالغ گرد اردیلیم 5.6 به ارزشتن  ونیلیم 1.3 زیبدون استخوان ن

 بودند 2019در سال  لیبرز یصادرات یکاالها نیدانه قهوه و شکر خام مهمتر، ایسو نجالهک
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2019 کاالهای عمده صادراتی برزیل و مقاصد آن در سال   

 



11 
 

 آن  یو مباد لیبرز یواردات یهاکاال_3

که نسبت به سال  دیدالر رس اردیلیم 177.34قم  به ر 2019 در سال لیبرز یواردات یکاال زانیم

از  یمعدن یسوخت ها را لیبرز یواردات یکاال یهاگروه نیمهمتر.داشت  یدرصد 3.3 کاهش  2018

 نیکشور را ماش نیا یمهم واردات یاالک یهاروهگ گرید .دهند یم لیدالر تشک اردیلیم 24 جمله نفت با 

 ،دالر اردیلیم 21.3 با یوتریکامپ آالتنیماش ، دالر اردیلیم 22.1به ارزش  زاتیو تجه یکیآالت الکترون

دالر  اردیلیم9.1 با کود،دالر  اردیلیم11با  کیارگان ییایمیمحصوالت ش،دالر  اردیلیم 12.2 خودرو با 

محصوالت  گرید،دالر  اردیلیم 7.3با   ییرومحصوالت دا ،دالر اردیلیم 7.4 با یکیمحصوالت پالست،

 .باشندیدالر م اردیلیم5.3با  یپزشک زاتیدالر و تجه اردیلیم5.4با  ییایمیش

 دیتول نهیدر زمونزوئال  یبرا افتنی یو با برتر باشد یکننده بزرگ نفت م دیخود تول لیبرز نکهیا رغمیعل 

 تیظرفد کمبو لیکشور به دل نیا لیوشده است  لیتبد نیالت یکایدر آمر فتکننده ن دیتول نیاول، به 

مصرف نفت در  شیبا توجه به افزا یوابستگ نیا. باشدیوابسته م ینفت یهاردهآوبه واردات فر یشیپاال

  2019 کشور در سال نیا .باشدیم شتریب لیدر خصوص گازوئ یوابستگ نیو ا افتهی شیداخل افزا

 اردیلیم 5.5  کنندهنیتام کایمتحده آمر تایاالدالر وارد نمود که  اردیلیم 6.7از  شیزش ببه ار لیگازوئ

 .دالر آن بود
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 نیا .دیدالر رس اردیلیم 4.6که واردات آن به  باشدیم لیبرز یعمده واردات یکاال نینفت خام دوم 

عربستان همچون  .کند یکشور وارد م نیا نیسنگ یدیبا نفت تول بیکشور نفت سبک را به منظور ترک

 .بود لیخام به برز فتصادر کننده ن نیدالر اول اردیلیم 1.54با  2018سال 

 تیباشد که با توسعه فعال یم برزیل یواردات یکاال نیدالر سوم اردیلیم 4.2با  یحفار شناور یوهاسک 

 یبرا انفتارد دالر(، میلی 3.3)میپتاس دیکلر . شودیم شتریبه واردات آنها ب ازینفت ن یاستخراج یها

 (،دالر اردیلیم2.7) یزلیخودرو د(، دالر  اردیلیم 2.7)یسنگ نفتزغالر( ، دال اردیلیم2.9) یمیپتروش

دالر  اردیلیم1.8) ییویراد یها رندهیگ (،دالر اردیلیم2) نیبنز (،دالر اردیلیم2.2)قطعات تلفن همراه 

 .باشند یم لیبرز یاصل یواردات یکاالها گرید (الرد اردیلیم1.5)و گندم (دالر  اردیلیم1.5)وره (، ا
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2019کاالهای عمده وارداتی برزیل و منابع آن در سال   

 



14 
 

لیبرز یعمده صادرات ایشرک_4  

به عنوان  ایصادرات سو.بود  2019 در سال لیبرز یمقصد صادرات یندالر اول اردیلیم 63.3 با  نیچ 

بود که منجر به مرگ  ییقایآفر یتب خوک ریتحت تاث نیو چ ایبه دن لیبرز یمحصوالت صادرات نیاول

 ایکاهش صادرات سو .دیدر آن کشور گرد ایکاهش مصرف سو جهیو در نت نیخوک چ یهاه از گل یمین

کاهش  یجبران شد ول (گوشت شتریواردات ببه  نیچاز ین لیبه دل)صادرات گوشت گاو  شیو افزا

(، دالر  اردیلیم 10)هلند(، دالر  اردیلیم 29.5)کایحده آمرمتایاالت  .ردنکرا جبران  ایصادرات سو

 .بودند لیبرز یصادرات دهمقاصد عم گرید(دالر  اردیلیم 5.4)ژاپن ( ودالر اردیلیم 9.7)نیآرژانت

مرکوسور، عضو  یو کشورها شیافزا هیانوسیو اق انهیبه خاورم لیصادرات برز ییایمناطق جغرافحسب بر 

با  انهیمنطقه خاورم بهصادرات  . افتیکاهش  بیو کارائ یمرکز یکایو آمر ایآس ، قایآفر، اروپا  هیاتحاد

به  زین هیانوسیاقبه صادرات .  2 دیدالر رس اردیلیم 10.8 به  2018 نسبت به سال یدرصد 9.1رشد 

به لحاظ  یجنوب یکایآمر یصادرات به کشورها زانیم.  دیدالر رس ونیلیم 792به   یدرصد 12.8رشد 

منطقه از  نیآن در ا هیهمسا یبه کشورها لیصادرات برز زانیم ت.کاهش را داش نیشتریب یصددر

 4.58به  بیو کارائ نیالت یکایآمربه صادرات  . افتیدالر کاهش  اردیلیم 27.7 دالر به اردیلیم 35.1

 یدرصد 13.5 کاهش )دالر اردیلیم 42.3 اروپا به  هیصادرات به اتحاد(، یدرصد20کاهش )دالر  اردیلیم
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 (یدرصد 1.8 کاهش )دالر  اردیلیم 92.6به  ایو آس (یدرصد 8 کاهش )دالر  اردیلیم 7.5با  قایآفر(، 

 .دیرس

به  لیصادرات برز. بود 2019 در سال لیبرز یبازار صادرات نیو چهارم ستیب رانیا یاسالم یجمهور 

 یدرصد 2.1که کاهش  دیالر رسد ونیلیم 2209تن به ارزش  ونیلیم 8.4 به 2019 سال  در رانیا

 ،ایسو، به ذرت 2019 در سال رانیبه ا لیبرز یعمده صادرات یهاکاال. نسبت به سال قبل آن داشت

 لیدرصد صادرات برز 99.8  در مجموع الکا قلم پنج نیگوشت و شکر محدود شد که ا،  ایکنجاله سو

 .دهندیم لیرا تشک رانیبه ا
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             (2019)سال    لیبرز یصادرات یمقاصد عمده کاالها
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 شرکای عمده وارداتی برزیل_5

 35.2کاالهای وارداتی برزیل به شمار می رود. ارزش واردات برزیل از این کشور به  ءچین اولین مبدا

داشت.در مجموع، چین تامین  2018میلیون دالری نسبت به سال  800میلیارد دالر رسید که افزایش 

د کل کاالهای وارداتی برزیل به شمار می رود. سکوهای حفاری، قطعات گیرنده ی درص 19.8کننده 

رادیویی، قطعات گوشی تلفن همراه، صفحات خورشیدی، پایانه های قابل حمل تلفن همراه،میکروکنترل 

الیفوسیت و سولفات آلومینیوم مهمترین کاالهای وارداتی گکننده ها، قطعات دستگاه های تهویه هوا، 

 ل از چین می باشد.برزی

. ایاالت متحده آمریکا همچون چند سال گذشته، دومسن صادرکننده بزرگ کاال به برزیل باقی ماند

میلیارد  30به و   2018میلیارد دالر در سال  28.9ارزش صادرات ایاالت متحده آمریکا به برزیل به 

کا به برزیل را نفت و فرآورده های افزایش یافت. بیشتر صادرات ایاالت متحده آمری 2019دالر در سال 

میلیارد دالر، اولین کاالی صادراتی ایاالت متحده آمریکا  5.5نفتی تشکیل می دهد. گازوییل به ارزش 

به برزیل می باشد. بنزین، زغال سنگ نفتی، نفت خام ، نفتا برای پتروشیمی، دستگاه های حفاری، 

 دراتی ایاالت متحده آمریکا به برزیل می باشند.اتانول و پروپان مایع، دیگر کاالهای عمده صا

بزرگ کاال به برزیل می باشد.صادرات آرژانتین به برزیل همانند صادرات  آرژانتین سومین صادر کننده

برزیل به آرژانتین از شرایط بحران اقتصادی آرژانتین متاثر گردید. صادرات آرژانتین به برزیل در سال 

میلیارد دالر رسید. خودروهای باری، خودروهای سواری،  10.5دالری به میلیون  500با کاهش  2019
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سبک صنعتی و  های گیربکس ماشین، روغن ،نوشیدنی مالت، سیب زمینی، نفتا برای پتروشیمی، گندم

 باشند. آرژانتین می ءپلیمرهای پروپیلن مهمترین کاالهای وارداتی برزیل از مبدا

و شیلی دیگر مبادی عمده  ، مکزیک، ژاپن، ایتالیا، روسیه، فرانسهمان ، کره جنوبی، هندلکشورهای آ

 کاالهای وارداتی برزیل هستند.

میلیون دالر  116درصدی به  290با افزایش  2019صادرات جمهوری اسالمی ایران به برزیل در سال 

مین کننده رسید که باالترین آمار صادرات ایران به این کشور ی یک دهه گذشته می باشد. ایران تا

بوده و از رده هشتاد و  2019درصد )شش صدم درصد( کل کاالهای وارداتی برزیل در سال  0.06

دومین صادرکننده بزرگ کاال به این کشور به رده شصت و چهارم صعود کرد. رشد صادرات ایران به 

 ر بالغ گردید.میلیون دال 113.88 بیشتر به دلیل صادرات اوره بود که به رقم  2019برزیل در سال 
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(2019مبادی عمده کاالهای وارداتی برزیل )سال  
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 ایالت های اصلی صادرکننده کاال در برزیل-6

منطقه فدرال مرکزی تشکیل شده است ولی به لحاظ اقتصادی دارای ویژگی  1ایالت و  26برزیل از 

به  ودر منطقه جنوب و جنوب شرقی بسار متفاوتی می باشند. بیشتر اقتصاد و تجارت خارجی برزیل 

درصد تولید ناخالص بخش صنعت را بخود  42صورت ویژه در ایالت سال پائولو متمرکز می باشد که 

 اختصاص داده است.

درصد کل صادرات  22ه کمیلیارد دالر رسید  49به  2019ارزش صادرات ایالت سان پائولو در سال 

وع محصوالت صادراتی نیز صادرات این ایالت از تنوع بیشتری دهد. به لحاظ تن این کشور را تشکیل می

برخوردار و انواع محصوالت کشاورزی، صنعتی و معدنی را شامل می شود. سان پائولو ایالت اصلی 

اتوبوس، تراکتور، لودر و گریدر و قطعات آن، هواپیما، اتانول و  ،صادرکننده انواع خودرو از جمله سواری

 رزی همچون شکر و آب پرتغال می باشد.والت کشادارو و همچنین محصو

درصد کل صادرات برزیل را در اختیار دارد ولی کاالهای  12میلیارد دالر ،  28.63ریو دو ژانیرو با  ایالت

صادراتی آن از تنوع کمی برخوردار می باشد. نفت خام محصول اصلی صادراتی این ایالت می باشد که 

رصد کل صادرات ایالت را در بر می گیرد. خودرو، فرآورده های نفتی، فوالد د 67میلیارد دالر  19.31با 

 این ایالت می باشند. و محصوالت فوالدی و محصوالت معدنی دیگر کاالهای عمده

میلیارد دالر صادرات، سومین ایالت بزرگ صادرکننده برزیل می باشد.  25.1ایالت میناس جرایس با 

ن و هدر زمینه تولید محصوالت  معدنی به ویژه سنگ آ آنبرزیل در سهم در اقتصاد  این ایالت جایگاه
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 14میلیارد دالر، سهم  3.5و قهوه نیز با  درصدی 31میلیارد دالر سهم  8با  قهوه می باشد. سنگ آهن

درصد کل صادرات این ایالت را تشکیل می  45در مجموع  درصدی از کل صادرات این ایالت را دارند و

 دهند.

گرانده دو سول، جنوبی ترین ایالت برزیل و چهارمین ایالت صادرکننده این ایالت می باشد. کاالهای ریو 

کشاورزی نظیر سویا، تنباکو، گوشت مرغ، خمیر چوب، کنجاله سویا و گوشت خوک بیشترین سهم را 

ازی سهم ات خودرو به دلیل تمرکز کارخانه های خودرو سعلت دارند. خودرو و قطاای در صادرات این

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 

صنعتی که سانتا کاتارینا، اسپریتو  به ویژه سویا و ذرت، پارانا با تنوع باال از محصوالت کشاورزی، دامی و

 سانتو، باهیا، گویاس و ماتو گروسو دو سول، دیگر ایالت های اصلی صادراتی برزیل می باشند.
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 (2019)سال  لیصادر کننده برز یاصل یها التیا یصادرات یکاالها
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 لیواردکننده کاال در برز یاصل یها التیا-7

 177.34 ل کاز  .باشدیم شتریب زیاز سهم آن در صادرات ن یت وارداتسان پائولو در محصوال التیاسهم  

درصد کل  33.46 وارد شده است که  االتیا نیدالر آن به ا اردیلیم 59.34 لیبرز یمحصوالت واردات

 نیوارد کننده در ا یها از شرکت یاریبس یدفاتر مرکز .شودیکشور را شامل م نیا یمحصوالت واردات

 ی،مخابرات زاتیدستگاه ها و تجه ،خودرو و قطعات خودرو،  ینفت یهانفت و فرآورده .اردقرار د االتیا

 .باشدی ماین ایالت  یعمده واردات یقارچ کش ها و کودها از کاالها و ف کش، علدارو

با توجه  .باشد یم لیبزرگ وارد کننده برز التیا نیدالر واردات دوم اردیلیم 21 با رویدو ژان ویر التیا 

و  یحفار یاز جمله سکوها ینفت زاتیتجه .دارد التیا نیدر اقتصاد ا یسهم مهم، به استخراج نفت 

 .دارد التیا نیواردات ادر  یسهم مهم ،انتقال یهالوله

دالر در رتبه سوم  اردیلیم 17با  ،سهمکم تیمعبه لحاظ مساحت و ج نکهیا غمیرعل نایسانتا کاتار التیا 

محصوالت  ،خودرو ی،نفت یهاوردهآوارد کننده فر التیا نیا. قرار دارد لیبرزوارد کننده  یها التیا

و  باشدیم زین لیدر برز رانیصادرات ا یمقصد اصل. این ایالت باشد یم ییایمیش یو کودها یمیپتروش

 .بوده است التیا نیبه مقصد ا لیبه برز رانیا دراتدالر صا ونیلیم 116دالر از صادرات  ونیلیم 114

 نیعمده واردات ا. باشد  یم لیبزرگ وارد کننده برز التیاین دالر سوم اردیلیم 12.7پارانا با  یالتا 

 د.دهیم لیتشک ییایمیش یخودرو و قطعات خودرو و کودها ی،نفت یرا نفت و فرآورده هالت ای
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 التیها از تسهتشرک یآمازون در آن و برخوردار یقرار داشتن منطقه آزاد تجار لیآمازون به دل ایالت  

 کلتیس و موتور کیالکترون زاتیو تجه یکننده لوازم خانگ دیتول یبه محل استقرار شرکت ها یاتی،مال

واردات  زانیکه م دهیکارخانه ها باعث گرد نیا هیاز قطعات اول یبودن و بخش یواردات .شده است لیتبد

 اردیلیم 10از  شیبه ب، باشد  یتیو جمع یاداز نظر اقتص لیبرخوردار برزکم یهاالتیا نیآمازون که در ب

 .دالر برسد

 عیگرانده دو سول که از مرکز عمده صنا ویر التیدر ا یو نفت یمیپتروش عیصنا هیاول یسهم خوراک 

به  2019 در سال التیا نیا یمیپتروش یبراا واردات نفت.  باشدیم ژهیو ،است لیبرز یمیپتروش

 یاصل یهااز قطب نیهمچن التیا نیا دیدالر رس اردیلیم 1 خام به دالر و واردات نفت اردیلیم1.36

 .شده است التیا نیکه باعث باال رفتن سهم کود از واردات ا باشدیم لیکود در برز عیواردات و توز

مهم وارد کننده  تاالیا یبعدس در رتبه های ایپرنامبوکو و گو،سانتو  تویاسپر، ا یباه، سیراج ناسیم 

 .دارند قرار لیبرز
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 ( 2019ایالت ها و کاالهای وارداتی برزیل )سال 
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با عضویت در مرکز 

دائم صادرات و 

 سرمایه گذاری و بهره

مندی از بسته های 

خدماتی متنوع ما ، 

شما هم می توانید به 

 Made in Iran نشریه

 بپیوندید

 

 

 

 

  

 

 

 


