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Οικονομία 

ΑΕΠ 2012  
Κατά 0,9% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το 2012, επίδοση χαμηλότερη από αυτήν του 2011 (2,7%) και 
η χειρότερη μεταξύ των BRICS. Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 4,403 τρισ. 
ρεάις (1,755 τρισ. ευρώ). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στα 22.402 ρεάις (8.931 ευρώ), παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητο σε σχέση με το 2011. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η εξέλιξη του ΑΕΠ οφείλεται στις υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν με 
ρυθμό 1,7%, με τον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία να υποχωρούν κατά 2,3% και 0,8% αντίστοιχα. Η 
συμμετοχή των υπηρεσιών στη σύνθεση του ΑΕΠ ανήλθε σε 68,5%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2000, 
εξέλιξη που αποδίδεται, κατά βάση, στην κατανάλωση των νοικοκυριών. 

Από την πλευρά της ζήτησης, κατανάλωση νοικοκυριών και κράτους αυξήθηκαν κατά 3,1% και 3,2%, 
αντίστοιχα. Οι εξαγωγές (σε ρεάις) αυξήθηκαν κατά 0,5%, οι εισαγωγές κατά 0,2%, ενώ σημαντική ήταν 
η υποχώρηση των επενδύσεων κατά 4%. Η συνεισφορά των επενδύσεων στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
μειώθηκε εκ νέου σε 18,1%, μετά το 19,3% του 2011 και το 19,5% του 2010. 

Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι οι επιδόσεις της οικονομίας ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών. Ελπίζει, 
πάντως, ότι το 2013 η οικονομία θα επανέλθει σε υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης, της τάξης του 3 με 4 
τοις εκατό, με κινητήριες δυνάμεις την αναμενόμενη αυξημένη σοδειά δημητριακών και την 
αναθέρμανση της βιομηχανίας. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωράει τους διαγωνισμούς για την 
παραχώρηση λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων, ενώ επεκτείνει φοροαπαλλαγές και άλλα 
κίνητρα. 

Πρόσφατη έρευνα, πάντως, της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών της Πολιτείας του Αγίου Παύλου, αποκάλυψε 
ότι ο τομέας της μεταποίησης όχι μόνο δεν προτίθεται να αυξήσει τις επενδύσεις του εντός του 2013, 
όπως ελπίζει η κυβέρνηση, αλλά θα τις μειώσει κατά 9,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 56% από 
τις συνολικά 1.200 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η υψηλή φορολογία είναι ο 
βασικός αποτρεπτικός για τις επενδύσεις λόγος, ενώ 36% είναι επιφυλακτικές λόγω του χαμηλού ρυθμού 
μεγέθυνσης της οικονομίας. 

 

Η Moody’s υποβαθμίζει τις BNDES, BNDESPar και Caixa 
Η Moody’s υποβάθμισε κατά δύο βαθμίδες το αξιόχρεο των κρατικών τραπεζών Caixa Econômica 
Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (κρατική τράπεζα επενδύσεων  - 
BNDES) και της θυγατρικής της BNDESPar, που διαχειρίζεται τις συμμετοχές της BNDES σε 
επιχειρήσεις. Μετά την υποβάθμιση και οι τρεις μεγάλες εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, 
Standard & Poor’s και Fitch) τοποθετούν το αξιόχρεο των BNDES και BNDESPar στο ίδιο επίπεδο με 
αυτό της χώρας.  

Τόσο η BNDES όσο και η Caixa υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση να υποστηρίξουν την οικονομική της 
πολιτική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με την επέκταση της παροχής πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις και ιδιώτες. Εκτός από τη στήριξη των αντικυκλικών πολιτικών της, η κυβέρνηση έχει 
απαιτήσει από τις δύο τράπεζες να αποδώσουν μερίσματα υψηλής αξίας, ενώ προχώρησε σε 
ανακεφαλαιοποίησή τους χωρίς την εκταμίευση μετρητών. Σύμφωνα με τη Moody’s, η πρακτική είχε σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση σε σχετικά χαμηλό επίπεδο των βασικών ίδιων κεφαλαίων (tier 1 capital) των 
τραπεζών, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να απορροφήσουν ζημιές σε καταστάσεις πίεσης.  
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Ανησυχία για την αύξηση του πληθωρισμού 
Αναθεωρεί διαρκώς προς τα πάνω η Κεντρική Τράπεζα την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το 2013, 
με τις τελευταίες εκτιμήσεις να αναφέρουν αναμενόμενη αύξηση τιμών κατά 5,82%. Με ένα συνδυασμό 
ισχνής ανάπτυξης και σχεδόν πλήρους απασχόλησης, και τον πληθωρισμό να μην υποχωρεί, παρά την 
μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, η Πρόεδρος κα Dilma Rousseff, ανακοίνωσε σε εθνικό 
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο, την απαλλαγή από τους ομοσπονδιακούς φόρους, σημαντικού 
αριθμού βασικών καταναλωτικών αγαθών (κρέας, ρύζι, καφές, ζάχαρη, είδη καθαρισμού και υγιεινής, 
κλπ). Το μέτρο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της τιμής των συγκεκριμένων προϊόντων κατά 9,5% 
περίπου, ενώ αντιπροσωπεύει απώλεια εσόδων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της τάξης των 5,5 δισ. 
ρεάις το 2013. Μέχρι στιγμής πάντως η προσδοκία δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει φτάσει στους 
καταναλωτές ολόκληρο το ποσοστό της μείωσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ακόμα 
και αύξηση τιμών. 

 

Συγκέντρωση πλούτου στις βραζιλιανές πόλεις 
Σύμφωνα με την έρευνα Wealth Report της εταιρίας Knight Frank, São Paulo και Rio de Janeiro 
βρίσκονται στον κατάλογο των 20 πόλεων όπου διαμένουν οι περισσότεροι «πολύ πλούσιοι» (σύμφωνα 
με τον ορισμό της εταιρίας, πρόκειται για πρόσωπα των οποίων τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
ξεπερνούν τα 30 εκ. δολάρια ΗΠΑ). 

Ο Άγιος Παύλος κατατάσσεται στη 17η θέση, με 1.880 πολύ πλούσιους και το Ρίο στην 20η, με 1.740. 
Εκτιμάται ότι και οι δύο πόλεις θα βρεθούν στην κορυφαία δεκάδα της λίστας μέχρι το 2022. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Χρέος Petrobras 
Η πλέον χρεωμένη εταιρία παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο είναι η κρατική Petrobras, με τη σχέση 
καθαρού χρέους / λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να φτάνει το 2,8 το τέταρτο τρίμηνο του 2012.  

Η εταιρία έχει εξαγγείλει για την επόμενη πενταετία, και υλοποιεί ήδη, πρόγραμμα επενδύσεων 236,5 
δισ. δολαρίων ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 47,3 δαπανήθηκαν το 2012, η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση 
πετρελαϊκής στον κόσμο. Με τις δαπάνες της εταιρίας εξαιρετικά αυξημένες, την παραγωγή της σε 
επιβράδυνση και τη συγκράτηση της τιμής βενζίνης και ντίζελ σε επίπεδο 15% χαμηλότερο της αγοράς, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να ελέγξει τον πληθωρισμό, εκτιμάται ότι το χρέος της 
Petrobras πλησιάζει σε μη βιώσιμο επίπεδο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η εταιρία εμφάνισε το ζημιές 
για πρώτη φορά σε 13 χρόνια, η αξία των κοινών της μετοχών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 
2005, ενώ διεθνείς οίκοι «απειλούν» να υποβιβάσουν την πιστοληπτική της ικανότητα. 

 

Η Petrobras μισθώνει πλοία και εξέδρες από το εξωτερικό 
Δεδομένου του υψηλού χρέους της και της ανάγκης να μην επιβραδύνει την παραγωγή πετρελαίου, η 
Petrobras καταφεύγει τα τελευταία δύο χρόνια στη μίσθωση πλοίων από το εξωτερικό, αντί της 
ναυπήγησής τους εγχώρια, όπως θα όφειλε, με βάση το βραζιλιανό θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές 
προμήθειες, που εφαρμόζεται και στην περίπτωση των κρατικών επιχειρήσεων. Ήδη τα βραζιλιανά 
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ναυπηγεία καταγράφουν απώλειες παραγγελιών για πλοία υποστήριξης, ενώ αναμένουν αντίστοιχη 
μείωση και για πιο περίπλοκες κατασκευές, όπως εξέδρες και πλατφόρμες εξόρυξης. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πλωτών Μεταφορών – Antaq, το κόστος μίσθωσης πλοίων από το 
εξωτερικό ανήλθε σε 3 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2012, από 2 δισ. τον προηγούμενο χρόνο, ενώ η Βραζιλιανή 
Ένωση Ναυπηγείων – Sinaval εκτιμά ότι το ενοίκιο για 14 πλατφόρμες και 44 εξέδρες από το εξωτερικό, 
στοίχισε 6,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2012. Η ευρωπαϊκή SBM και η ιαπωνική Modec έχουν κερδίσει τα 
περισσότερα συμβόλαια. 

 

Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις και ομάδες 
χωρών 

5η Σύνοδος BRICS: Εγκρίθηκε η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας  
Εγκρίθηκε κατά την 5η Σύνοδο των BRICS, στις 26 και 27 Μαρτίου στο Durban της Νότιας Αφρικής, η 
ίδρυση επενδυτικής τράπεζας για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης των 5 
εταίρων (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Ο νέος θεσμός 
θα λειτουργεί στο πρότυπο της Παγκόσμιας Τράπεζας και ανταγωνιστικά προς αυτήν. Ως έδρα 
επιλέχθηκε η Νότια Αφρική, καθώς αναμένεται ότι τα περισσότερα έργα που θα χρηματοδοτήσει θα 
αφορούν την αφρικανική ήπειρο, όπου η Κίνα, ως ο πλέον σημαντικός εταίρος μεταξύ των BRICS, έχει 
σημαντική παρουσία και συμφέροντα. Κάθε εταίρος θα συνεισφέρει 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ώστε το 
αρχικό κεφάλαιο της τράπεζας να φτάσει τα 50 δισ. Φιλοδοξία των εταίρων είναι η τράπεζα να πετύχει 
πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ, ώστε να δανείζεται με κόστος χαμηλότερο από αυτό κάθε χώρας 
ξεχωριστά. 

Οι Υπουργοί οικονομικών των πέντε συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία αποθεματικού ταμείου ύψους 
100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, του «Contingency Reserves Arrangement (CRA)», για τη διάσωση των 
οικονομιών τους σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κρίση ισοζυγίου πληρωμών ή πρόβλημα ρευστότητας 
λόγω κερδοσκοπικών επιθέσεων και άλλων εξωτερικών παραγόντων, χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται 
από το ΔΝΤ και από χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό. Ωστόσο οι αρχηγοί των κρατών 
δεν επιβεβαίωσαν για την ώρα τη σύσταση του ταμείου. 

 

5η Σύνοδος BRICS: Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων Βραζιλίας – Κίνας  
Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 60 δισ. ρεάις (190 δισ. γιουάν) υπέγραψαν Βραζιλία και Κίνα 
στο πλαίσιο της 5ης Συνόδου των BRICS στο Durban της Νότιας Αφρικής, με στόχο την ενδυνάμωση του 
μεταξύ τους εμπορίου. Η συμφωνία, που έχει τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης, είχε 
οριστικοποιηθεί το 2012 στο περιθώριο της διάσκεψης Rio + 20.  

 

Ανταλλαγή νομισμάτων εντός Mercosul 
Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα εθνικά τους νομίσματα θα μπορούν να 
πραγματοποιούν, σύντομα, Βραζιλία και Ουρουγουάη. Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας άνοιξε 
πιστωτική γραμμή 40 εκ. δολαρίων ΗΠΑ στην Κεντρική Τράπεζα της Ουρουγουάης και εκκρεμεί τελική 
έγκριση της Επιτροπής Εμπορίου.  Εμπόριο με τη χρήση των εθνικών τους νομισμάτων, εφαρμόζουν ήδη 
Βραζιλία και Αργεντινή, και για ύψος πιστώσεων 120 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Το σύστημα έχει οδηγήσει σε 
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αύξηση των μεταξύ τους συναλλαγών και μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 
Η Eurostat εμφανίζει ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία τον Ιανουάριο 2013 αξίας 40,1 εκ. ευρώ, εκ των 
οποίων 38,8 εκ. στον κωδικό 271012, που αφορά ελαφρά λάδια από πετρέλαιο και συναφή 
παρασκευάσματα. Δεδομένου ότι το ποσό είναι πολύ υψηλό (το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στη 
Βραζιλία το 2012 ήταν 31 εκ. ευρώ) και ότι δεν εμφανίζεται και στα στατιστικά στοιχεία της βραζιλιανής 
στατιστικής υπηρεσίας, μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων, στην παρούσα ενότητα θα 
παρουσιάζονται τα στοιχεία διμερούς εμπορίου, όπως δίδονται από το βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου. 

 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (σε δολάρια ΗΠΑ) 

  
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2013 
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2012 Δ13/12 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 291.186 398.165 -26,87% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ 
ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.663 7.719 -65,50% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 85.190 88.770 -4,03% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 26.149 106.630 -75,48% 
(25) ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 252.570 2.219.247 -88,62% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ 
ΟΡΥΚΤΑ 24.329 0  
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 4.090 13.686 -70,12% 
(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.290 3.477 23,38% 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 1.130 -100,00% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 189.831 128.702 47,50% 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 46.349 127.427 -63,63% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 352.295 43 819190,70% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 724 0  
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 97.106 108.906 -10,84% 
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ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2013 
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2012 Δ13/12 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 1.866 2.032 -8,17% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 57 710 -91,97% 
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 0 722 -100,00% 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ 
ΥΛΕΣ 1.271.920 1.362.535 -6,65% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή 
ΧΑΛΥΒΑ 29.533 38.268 -22,83% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 0 1.140 -100,00% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.822.378 431.363 322,47% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 674.358 186.027 262,51% 
(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 0 6.718 -100,00% 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. 
ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 294.559 271.868 8,35% 
(85) ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 708.982 1.200.509 -40,94% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 0 3.206 -100,00% 
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 472 16.744 -97,18% 
(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 256 0  
ΣΥΝΟΛΟ 6.181.153 6.725.744 -8,10% 
 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε δολάρια ΗΠΑ) 
 

  Αξία Δ13/12 
ΙΑΝ – ΦΕΒ 2012 27.440.613  
ΙΑΝ – ΦΕΒ 2013 20.782.100 -24,27% 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


