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Οικονομία 

2,3% ανάπτυξη το 2013 
Κατά 2,3% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το 2013, αποτέλεσμα σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με την 
επίδοση 1% του 2012. Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 4,838 τρισ. ρεάις 
(περίπου 1,686 τρισ. ευρώ). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στα 24.065 ρεάις (περίπου 8.389 ευρώ), αυξήθηκε 
κατά 1,4% σε σχέση με το 2012. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η ώθηση στην οικονομία προήλθε από τον αγροτικό τομέα, που 
αναπτύχθηκε κατά 7%, ο υψηλότερος ρυθμός που έχει καταγραφεί από το 1996, οπότε και ξεκινάει η 
χρονολογική σειρά. Με την επίδοση αυτή, η συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στη σύνθεση του ΑΕΠ 
έφτασε το 5,7%, από 5,3% το 2012. Σόγια, ζαχαροκάλαμο, καλαμπόκι και σιτάρι, ήταν οι καλλιέργειες που 
σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση παραγωγής. Ακολούθησε, με ανάπτυξη 2%, ο τομέας των υπηρεσιών, 
η συμμετοχή του οποίου στο ΑΕΠ πέρασε σε 69,4% το 2013, από 68,7% τον προηγούμενο χρόνο. Τέλος, 
με επίδοση 1,3%, η βιομηχανία είχε τη χαμηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ από το 2000, 
αντιπροσωπεύοντας πλέον το 24,9% του συνολικού πλούτου της χώρας, από 26% το 2012. 

Από την πλευρά της ζήτησης, σημαντικότερη ήταν η συνεισφορά των επενδύσεων, που αυξήθηκαν κατά 
6,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, και κατευθύνθηκαν κυρίως στον τομέα παραγωγής μηχανών 
και εξοπλισμών. Η συνεισφορά των επενδύσεων στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 18,4%, ελαφρά 
βελτίωση σε σχέση με το 18,2% του 2012. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε για δέκατη 
συνεχόμενη χρονιά, αν και η επίδοση 2,3%, είναι η χαμηλότερη της δεκαετίας. Η δαπάνη του κράτους 
αυξήθηκε κατά 1,9%. Η αποταμίευση μειώθηκε σε 13,9% από 14,6% το 2012. 

Υπό την πίεση κυρίως της μειωμένης παραγωγής πετρελαίου το 2013, που οδήγησε αντίστοιχα σε μείωση 
εξαγωγών και αύξηση εισαγωγής καυσίμων, ο ρυθμός ανάπτυξης των εισαγωγών της χώρας ήταν 
υπερτριπλάσιος αυτού των εξαγωγών (8,4%, έναντι 2,5%), γεγονός που οδήγησε και στο χαμηλότερο 
εμπορικό πλεόνασμα των τελευταίων 13 ετών. 

Η επίδοση της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη και πάντως χαμηλότερη της πρόβλεψης του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2013 (3%). Για το 
2014 η αγορά προβλέπει ανάπτυξη 1,7% και η κυβέρνηση 2,5%.  

 

Το υψηλότερο έλλειμμα ισοζυγίου υπηρεσιών όλων των εποχών το 2013 
Το υψηλότερο έλλειμμα όλων των εποχών καταγράφηκε στο ισοζύγιο υπηρεσιών της Βραζιλίας το 2013, 
το οποίο έφτασε τα 47,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 15,8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τα 
μεγαλύτερα ελλείμματα αφορούσαν την ενοικίαση εξοπλισμού (κυρίως εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα 
ταξίδια και τις υπηρεσίες μεταφορών.  

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Για όγδοη συνεχόμενη φορά, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας 
αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 μονάδες, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 10,75%. 
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Περικοπή προϋπολογισμού 2014  
Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους επενδυτές, η βραζιλιανή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε περικοπή 44 δισ. ρεάις από τον προϋπολογισμό του 2014, όπως και μείωση του στόχου 
πρωτογενούς πλεονάσματος σε 1,9% του ΑΕΠ, από 2,1% που ήταν ο αρχικός. Η κίνηση θεωρήθηκε θετική 
από την αγορά, αν και διατηρείται επιφύλαξη σε σχέση με τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν για να 
επιτευχθούν οι νέοι στόχοι. 

Η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού ήταν η επίσημη αιτία ακύρωσης της συμμετοχής του υπουργού 
οικονομικών, Guido Mantega, στη σύνοδο υπουργών του G-20 στο Σύδνεϋ.  

 

Fed: Η Βραζιλία είναι η δεύτερη πιο ευάλωτη αναπτυσσόμενη οικονομία  
Μια νέα ομάδα χωρών δημιούργησε η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, για να περιγράψει εκείνες τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες που αντιμετωπίζουν σημαντική φυγή κεφαλαίων, υποτίμηση του νομίσματός 
τους και αύξηση του κόστους έκδοσης ομολόγων. Πρόκειται για τις «πέντε ευάλωτες», κατά σειρά, 
Τουρκία, Βραζιλία, Ινδία, Ινδονησία, Νότια Αφρική.  

Στην έκθεση της Fed, η Βραζιλία χαρακτηρίζεται ευάλωτη για λόγους άσχετους με την απόφαση της 
τράπεζας να περιορίσει τη ρευστότητα στις ΗΠΑ, όπως η χαμηλή επίδοση της οικονομίας της και ο 
υψηλός πληθωρισμός. Η Τράπεζα αναγνωρίζει την αναστάτωση που προκάλεσε στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες στο τέλος του πρώτου εξαμήνου πέρσι, η ανακοίνωσή της ότι θα απέσυρε σταδιακά τα μέτρα 
τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας, αλλά υποστηρίζει ότι η αστάθεια που παρατηρήθηκε τον 
Ιανουάριο φέτος, οφείλεται σε άλλους παράγοντες, μεταξύ άλλων, η επιβράδυνση της βιομηχανικής 
παραγωγής της Κίνας, η υποτίμηση του πέσο Αργεντινής και οι παρεμβάσεις της Τουρκίας για να 
συγκρατηθεί το νόμισμά της. 

Εκτιμά δε, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν πέρα από βραχυπρόθεσμα μέτρα 
περιορισμού της συναλλαγματικής αστάθειας, εφαρμόζοντας νομισματικές, δημοσιονομικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θωρακίζουν τις οικονομίες από κλυδωνισμούς. 

Η κριτική της Fed για τη βραζιλιανή οικονομία θεωρήθηκε ιδιαίτερα καυστική, και μάλιστα, φαίνεται πως 
ξάφνιασε, καθώς ήταν η πρώτη τόσο έντονη μετά από πολύ καιρό. Τα τελευταία χρόνια, τα επιτεύγματα 
της Βραζιλίας στο πεδίο της οικονομίας αναγνωρίζονταν ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, με τη χώρα να 
απολαμβάνει θαυμασμού και εμπιστοσύνης στις αγορές. Κερδίζοντας την προτίμηση διεθνών επενδυτών 
για ένα διάστημα 10 χρόνων, κάθε χρόνο ξεπερνούσε τον προηγούμενο σε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 
Με την αξιοπιστία της πλέον σε πτωτική πορεία, η χώρα αντιμετωπίζει φυγή κεφαλαίων. Σύμφωνα με την 
Κεντρική Τράπεζα, το 2013 καταγράφηκε καθαρή εκροή 12,261 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι επενδύσεις 
των ξένων επιχειρήσεων στη χώρα ανήλθαν σε 41,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 11 δισ. λιγότερα από πέρσι. 

 

ΠΟΕ: Πρώτη σε μέτρα προστατευτισμού η Βραζιλία 
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με την έναρξη 39 νέων ερευνών dumping, η 
Βραζιλία ήταν η χώρα που εφάρμοσε τα περισσότερα εμπόδια στις εισαγωγές το 2013, ακολουθούμενη 
από τις Ινδία, ΗΠΑ και Αργεντινή. 

Σε υποστήριξη της χώρας του, ο βραζιλιανός Πρέσβης στον ΠΟΕ, τόνισε ότι η Βραζιλία ήταν επίσης η 
χώρα που το 2013 υιοθέτησε τα περισσότερα μέτρα διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, μεταξύ των 
οποίων η μείωση του εισαγωγικού δασμού σε 3.100 προϊόντα. 
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Εξάλλου, η βραζιλιανή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο ΠΟΕ οφείλει να αλλάξει τη μεθοδολογία με την 
οποία αξιολογεί το επίπεδο του προστατευτισμού, αξιολογώντας όχι μόνο τα εμπόδια στο εμπόριο που 
εφαρμόζονται στα σύνορα, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που δίδονται από τις πλούσιες χώρες, υπό 
μορφήν πακέτων διάσωσης και ενισχύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας τους, οι οποίες 
προκαλούν στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο. Ο βραζιλιανός Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία επαναξιολόγησης της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας.  

 

108 εκ. άτομα η μεσαία τάξη της Βραζιλίας 
Αν τα 108 εκ. της μεσαίας τάξης της Βραζιλίας ήταν χώρα, θα ήταν η 12η στον κόσμο σε πληθυσμό και η 
18η σε κατανάλωση, γεγονός που θα την καθιστούσε μέλος του G-20. Σύμφωνα με έρευνα της Serasa 
Experian, στη μεσαία τάξη της Βραζιλίας (ατομικό εισόδημα μεταξύ 320 και 1.120 ρεάις) αντιστοιχούσε 
το 2013, κατανάλωση 1,17 τρισ. ρεάις, υψηλότερη από αυτήν της Ολλανδίας ή της Ελβετίας. Η 
κατανάλωση αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό επώνυμα προϊόντα, που είναι και η μεγάλη επιθυμία αυτής 
της τάξης.  

Η βραζιλιανή μεσαία τάξη αντιπροσωπεύει σήμερα το 54% του πληθυσμού και συγκεντρώνεται στις 
νοτιοανατολικές πολιτείες (43%). Από τις υποκατηγορίες στις οποίες διακρίνεται, υποσχόμενοι (νέοι), 
έμπειροι (ηλικιωμένοι), μαχητές (χαμηλότερο οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο), και επιχειρηματίες, 
αυτή η τελευταία, που αριθμεί 20,5 εκ. (26%) είναι και η μόνη που εμφανίζει δαπάνη για ταξίδια 
εξωτερικού.  

Μέχρι το 2023, η μεσαία τάξη της Βραζιλίας εκτιμάται ότι θα αριθμεί 125 εκ. άτομα, ή 58% του 
πληθυσμού. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Η Eurofarma δραστηριοποιείται στο 70% της λατινικής Αμερικής  
Η Eurofarma, βραζιλιανή φαρμακοβιομηχανία με παρουσία σε Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βολιβία, Χιλή, 
Κολομβία, Περού και Γουατεμάλα, εξετάζει τώρα την είσοδό της στο Μεξικό και στη Βενεζουέλα. Στόχος 
της εταιρίας είναι να καλύψει το 90% της λατινοαμερικής αγοράς, από το 70% σχεδόν, στο οποίο 
δραστηριοποιείται σήμερα.  

Η εταιρία, έκτη στον κλάδο, είχε έσοδα 2,2 δισ. ρεάις το 2013, αύξηση 17% σε σχέση με τον προηγούμενο 
χρόνο, ενώ εκτιμά ότι η μέχρι το 2020 θα αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό 20%. Το 14% των εσόδων της 
προέρχεται από τις διεθνείς της δραστηριότητες, με πρόβλεψη να φτάσει το 20% μέχρι το 2020.  

 

Η EMS ηγέτης στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων 
Σύμφωνα με το IMS Health, η φαρμακοβιομηχανία EMS, ανακηρύχθηκε ηγέτης της βραζιλιανής αγοράς 
γενόσημων το 2013, με μερίδιο 31,07%, ενώ ακολούθησαν οι Medley, του γαλλικού ομίλου Sanofi, με 
μερίδιο 19,35% (από 31,2% το 2012) και η βραζιλιανή Hypermarcas, με 12,61% (από 10,01% το 2012). 

Στην κατάταξη ακολουθούν οι Teuto, στην οποία συμμετέχει η Pfizer, με μερίδιο 8%, και οι βραζιλιανές 
Eurofarma και Aché. Η δεκάδα συμπληρώνεται με τις Prati-Donaduzzi, Novartis, Nova Química και 
Merck. 
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Σύμφωνα με το Σύνδεσμο παραγωγών γενόσημων φαρμάκων, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να 
λήξει η πατέντα 10 ακόμα πρωτότυπων φαρμάκων, στα οποία αναλογούν αθροιστικά πωλήσεις 750 εκ. 
ρεάις, μέρος των οποίων, αναμένεται να περάσει στα γενόσημα.  

 

Στις State Grid, Eletronorte και Furnas η μεταφορά ρεύματος από το Belo 
Monte 
Η κοινοπραξία IE Belo Monte, της κινεζικής κρατικής εταιρίας State Grid (51% συμμετοχή) και των 
βραζιλιανών Eletronorte (24,5%) και Furnas (24,5%), που ελέγχονται από την κρατική Eletrobras, 
κέρδισε το διαγωνισμό για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, από το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο Belo 
Monte στις νοτιοανατολικές πολιτείες της χώρας, απόσταση 2.100 χιλιομέτρων.  

Συμμετείχε ακόμα στο διαγωνισμό η κοινοπραξία BMTE, των βραζιλιανών Taesa και Alupar, και η 
ισπανική Abengoa.  

Περίπου 4,5 δισ. ρεάις επενδύσεων θα απαιτηθούν, εκ των οποίων 50%-55% θα προέλθει από τη 
βραζιλιανή επενδυτική τράπεζα BNDES. Η State Grid θα συνεισφέρει περί το 10% και το υπόλοιπο θα 
καλυφθεί από βραζιλιανά κρατικά επενδυτικά ταμεία και έκδοση ομολόγων. Η Siemens θα προμηθεύσει 
τους μετατροπείς, αξίας περίπου 2 δισ. ρεάις. Στο έργο προβλέπεται η χρήση εξοπλισμού που 
κατασκευάζεται στη Βραζιλία. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος τοπικά, υπάρχει υποχρέωση 
εξασφάλισης τοπικής προστιθέμενης αξίας κατά τουλάχιστον 60% σε όλα τα συστήματα που τυχόν 
χρειαστεί να εισαχθούν από το εξωτερικό.  

 

Αμείωτο το ενδιαφέρον ξένων τραπεζών για τη βραζιλιανή αγορά 
Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας εξετάζει τα αιτήματα 14 τραπεζών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την 
Ασία, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Στην πλειοψηφία τους, τα αιτήματα αφορούν 
την ίδρυση νέων και σε κάποιες περιπτώσεις και την εξαγορά υπαρχουσών τραπεζών. Οι ξένες τράπεζες 
στοχεύουν στη διευρυνόμενη καταναλωτική βάση στη Βραζιλία, στις ευκαιρίες που δημιουργούν το 
διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις σε υποδομές, και κυρίως, στην προοπτική προσέλκυσης, ως πελάτες, 
των ξένων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να επενδύσουν στη Βραζιλία. Το 2013 η Κεντρική Τράπεζα 
ενέκρινε 7 αντίστοιχα αιτήματα, μεταξύ των οποίων της ελβετικής UBS και της ιαπωνικής Mizuho, η 
οποία εξαγόρασε την WestLB do Brasil. 

Σήμερα, τέσσερις μεγάλες βραζιλιανές τράπεζες κατέχουν το 70% της αγοράς: οι Banco do Brasil 
(κρατική), Itaú, Caixa (κρατική) και Bradesco. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η ισπανική Santander. 

 

Η Petrobras θα ξοδέψει 140% περισσότερο για την εισαγωγή καυσίμων ως 
το 2020 
Με τετραπλασιασμό του χρέους της από το 2010, μείωση παραγωγής τα δύο τελευταία χρόνια και 
αντίστοιχα, μείωση κερδών κατά 45% το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο, η 
κρατική Petrobras, αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από την αγορά. Μέρος του χρέους της 
οφείλεται στην αναντιστοιχία μεταξύ της αύξησης της παραγωγής της εταιρίας και της κατανάλωσης 
καυσίμων στη Βραζιλία, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της δαπάνης της για εισαγωγή 
βενζίνης και ντίζελ κατά 140% μέχρι το 2020. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο ρυθμό αύξησης 22% το χρόνο 
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μέχρι το 2020 για αγορά ντίζελ, ή ετήσια δαπάνη 22,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2020, από 10,4 δισ. το 2013, 
και ρυθμό 18,4% για την αγορά βενζίνης, ή 7,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2020, από 2,3 δισ. το 2013. 
Αντίστροφα, οι εξαγωγές της εταιρίας, που μειώθηκαν κατά 37,4% το 2013, δεν αναμένεται να αυξηθούν 
για όσο η παραγωγή παραμένει αμετάβλητη. Σημαντικός είναι, τέλος, και ο ρόλος της κυβέρνησης, που 
υποχρεώνει την Petrobras σε πώληση καυσίμων στο εσωτερικό χαμηλότερα του κόστους, προκειμένου να 
συγκρατήσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Σύμφωνα με το Βραζιλιανό Κέντρο Υποδομών - CBIE, η 
πρακτική αυτή στοίχισε στην Petrobras 47 δισ. ρεάις τα τελευταία τρία χρόνια. 

Το 2014 αναμένεται αύξηση παραγωγής, χωρίς όμως να είναι σαφές σε ποιο επίπεδο. Μόνη βεβαιότητα, 
φαίνεται να είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών.  

 

Μάρκες πολυτελείας στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos του Αγίου Παύλου 
Το Μάιο αναμένεται να ανοίξουν νέα καταστήματα με μάρκες πολυτελείας, εστιατόρια και διεθνή 
βιβλιοπωλεία στο νέο τερματικό σταθμό του διεθνούς αερολιμένα Guarulhos του Αγίου Παύλου. 
Προβλέπονται 15 καταστήματα πολυτελείας, μεταξύ των οποίων, Salvatore Ferragamo, Burberry, GAP, 
Desigual, Diesel, Michael Kors και Coach, το βιβλιοπωλείο Hudson News, κατάστημα National 
Geographic και περισσότερα από 27 εστιατόρια και καφέ. Τα συμβόλαια των καταστημάτων έχουν 
διάρκεια 3-5 χρόνια και η διαχείριση τους γίνεται από την Dufry. 

Το 9μηνο του 2013 τα έσοδα του αεροδρομίου Guarulhos ανήλθαν σε 905 εκ. ρεάις και τα καθαρά κέρδη 
σε 61 εκ. 

 

Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις, οργανισμούς 
και ομάδες χωρών 

Αντιδράσεις σχετικά με έναρξη διαβουλεύσεων ΕΕ-Βραζιλίας στον ΠΟΕ  
Ανησυχία φαίνεται πως έχει προκληθεί στην κυβέρνηση, λόγω έναρξης διαβουλεύσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, μετά από αίτημα που είχε 
υποβάλει η ΕΕ το Δεκέμβριο πέρσι, για την εξέταση του κατά πόσον προγράμματα φορολογικών 
κινήτρων και προνόμια που ισχύουν στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου της Βραζιλίας, καταστρατηγούν τους 
κανόνες του διεθνούς εμπορίου.  

Πρόκειται για την πιο σοβαρή αμφισβήτηση της βραζιλιανής βιομηχανικής πολιτικής από την είσοδο της 
χώρας στον ΠΟΕ (1995), με την κυβέρνηση να ανησυχεί για τον οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο της 
διαδικασίας και ενδεχόμενης αρνητικής κατάληξής της. Έτσι, η αβεβαιότητα που προκαλείται ως προς το 
επενδυτικό καθεστώς της χώρας, αναμένεται ότι θα επιδράσει αρνητικά στην προσέλκυση νέων και στη 
διατήρηση υπαρχόντων ξένων επενδύσεων, καθώς πολλές από αυτές, κυρίως στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, πραγματοποιούνται ακριβώς για την αξιοποίηση των σε ισχύ φορολογικών και 
άλλων κινήτρων. Εξάλλου, τυχόν αρνητική απόφαση, μπορεί να αναγκάσει την κυβέρνηση σε 
αναθεώρηση της βιομηχανικής της πολιτικής σε έτος προεδρικών εκλογών, διακινδυνεύοντας την 
επανεκλογή της Προέδρου, κας Dilma Rousseff.  

Παράπλευρες απώλειες αποδείχτηκαν η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Βραζιλίας, που εφόσον κινδύνευσε να 
ματαιωθεί, τελικά πραγματοποιήθηκε χωρίς να καταλήξει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως και η 
διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΕ) μεταξύ ΕΕ και Mercosul, παρόλο που η 
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ΕΕ, δια του Επιτρόπου Εμπορίου κ. Karel de Gucht, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για ανεξάρτητες μεταξύ 
τους διαδικασίες. Η βραζιλιανή κυβέρνηση εκτιμά πως πρόκειται για μεθόδευση της ΕΕ, η οποία 
διαβλέποντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΕ έχουν μπει σε καθοριστική φάση, το Δεκέμβριο πέρσι 
ζήτησε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της πρότασής της, επιχειρώντας παράλληλα να 
ασκήσει πίεση στη Βραζιλία, ιδίως για το καθεστώς της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου του Manaus, μέσω 
του αιτήματος διαβουλεύσεων στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. 

 

Η Βραζιλία εξετάζει υποψηφιότητα για την έδρα της τράπεζας των BRICS 
Η Βραζιλία εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει επίσης υποψηφιότητα για τη φιλοξενία της έδρας της 
τράπεζας των BRICS, στο Rio de Janeiro ή στον άγιο Παύλο. Νότια Αφρική και Κίνα ενδιαφέρονται 
επίσης για την έδρα της τράπεζας. Δεν αναμένεται απόφαση πριν τον Απρίλιο, οπότε και προβλέπεται η 
επόμενη σύνοδος των πέντε χωρών.  

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Istoé, Exame, O Globo, G1. 

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 
 2012 2013 Δ13/12 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 42.060.908 97.680.610 132% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 7.110.970 6.318.397 -11% 

(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

3.127.769 4.640.895 48% 

(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.155.258 3.688.228 71% 

(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 

3.298.432 2.744.418 -17% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 4.059.351 2.374.722 -41% 

(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1.315.267 1.752.077 33% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.184.668 1.477.653 25% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 4.167.159 576.834 -86% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

533.682 474.723 -11% 
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 2012 2013 Δ13/12 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 999.793 396.068 -60% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1.332 334.971 25048% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2.438.705 239.959 -90% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

308.971 196.342 -36% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ  156.692  
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 237.372 104.756 -56% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 231.473 92.769 -60% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

72.551 70.263 -3% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 296.181 47.252 -84% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 125.221 41.465 -67% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10.368 39.733 283% 

(94) ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-
ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

97.475 34.807 -64% 

(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ 

19.403 28.259 46% 

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  26.390  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 67.984 24.288 -64% 
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

33.077 20.683 -37% 

(71) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

96.870 16.205 -83% 

(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

69.337 14.678 -79% 

(34) ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»  

 13.317  

(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

 7.816  

(59) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ 
Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 6.278  

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ   6.093  

(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 
Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

4.803 4.386 -9% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 6.250 4.091 -35% 
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ  2.524  
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(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ  1.558 2.450 57% 

(42) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

 1.599  

(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 1.283  

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 600 841 40% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 33.867 654 -98% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 43.000 500 -99% 
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ   284  
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 1 270 26900% 

(47) ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ 
ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

 257  

(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 487 251 -48% 

(07) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ   100  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.211 0 -100% 
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

8 0 -100% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 800 0 -100% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 737.476 0 -100% 
(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.925 0 -100% 
(86) ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

2.456 0 -100% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  1.873 0 -100% 
ΣΥΝΟΛΟ 74.959.892 123.667.131 65% 
 

Χωρίς πετρελαιοειδή (κατηγορία Σ.Ο. 27), το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών τη Βραζιλία 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 

2012 2013 Δ13/12 
32.898.984 25.986.521 -21,0% 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

2012 2013 Δ13/12 
104.701.048 93.547.461 -10,7% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


