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Οικονομία 

Το χαμηλότερο εμπορικό πλεόνασμα των τελευταίων 13 ετών για το 2013 
Το χαμηλότερο εμπορικό πλεόνασμα των τελευταίων 13 ετών κατέγραψε η Βραζιλία το 2013, με το 
εμπορικό ισοζύγιο στα 2,56 δισ. δολάρια ΗΠΑ, έναντι 19,39 δισ. το 2012 και 29,79 δισ. το 2011. Εκτός 
από τη διεθνή οικονομική κρίση, η κυβέρνηση απέδωσε την επιδείνωση του εμπορικού πλεονάσματος στη 
μείωση παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου στη διάρκεια του έτους, λόγω εργασιών συντήρησης στις 
εξέδρες εξόρυξης της κρατικής Petrobras, όπως και στην αύξηση εισαγωγής καυσίμων για την κάλυψη 
της εγχώριας ζήτησης.  

Σημειώνεται ακόμα, ότι οι εισαγωγές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2012, 
καταγράφηκαν και επιβάρυναν τους εθνικούς λογαριασμούς του 2013, καθώς με τότε απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών παρατάθηκε ο χρόνος δήλωσης των εισαγωγών της Petrobras από 20 σε 50 
ημέρες, προκειμένου να βελτιωθεί το εμπορικό πλεόνασμα του 2012. Στην πραγματικότητα, και το 
αποτέλεσμα του 2013 ενισχύθηκε, με τη χώρα να εμφανίζει εξαγωγές εξεδρών εξόρυξης ύψους 7,73 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ, που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Αν αυτές οι συναλλαγές δεν είχαν συνυπολογιστεί, η 
χώρα θα κατέγραφε εμπορικό έλλειμμα. Ερωτηθείς σχετικά, ο Γραμματέας Εξωτερικού Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες εξαγωγές 
πραγματοποιήθηκαν με ειδικό τελωνειακό καθεστώς, που επιτρέπει την πώληση εξεδρών στο εξωτερικό, 
χωρίς στην πραγματικότητα να φεύγουν από τη χώρα, καθώς στη συνέχεια ενοικιάζονται από τον ίδιο τον 
πρώην ιδιοκτήτη ή άλλον ενδιαφερόμενο για χρήση στο εσωτερικό. Χωρίς να κατονομάσει τους πωλητές 
και τους αγοραστές των εξεδρών, ο Γραμματέας δεν αρνήθηκε ότι αρκετές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν εντός του ομίλου της Petrobras (από τη βραζιλιανή μητρική, προς θυγατρικές 
εξωτερικού). 

Πάντως, το εμπορικό ισοζύγιο έκλεισε στο επίπεδο που αναμενόταν από τους αναλυτές, ενώ ανάκαμψη 
αναμένεται για το 2014, που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2015. 

 

Επίτευξη στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 2013 
Σε 77,072 δισ. ρεάις ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 2013, που 
αντιστοιχεί στο 1,6% του ΑΕΠ της χώρας. Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, το Υπουργείο 
Οικονομικών είχε δημοσιοποιήσει ήδη από τις αρχές του μήνα το πρωτογενές αποτέλεσμα με βάση 
προσωρινά στοιχεία. Στην παρουσίασή του τότε, ο Υπουργός κ. Mantega, είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση 
τήρησε την υπόσχεσή της για δημοσιονομική πειθαρχία, παρόλο που «ορισμένοι αναπτύσσουν 
ανάρμοστη επιχειρηματολογία» περί του αντιθέτου, υποστηρίζοντας έτσι τη ρητορική περί «ψυχολογικού 
πολέμου», που είχε αναπτύξει η Πρόεδρος κα Rousseff στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, στον οποίο και 
είχει αποδώσει το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στη χώρα.  

Σημειώνεται ότι ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 ήταν 3,1% του 
ΑΕΠ, ενώ στην πορεία αναπροσαρμόστηκε σε 2,3%, λόγω της αύξησης των δαπανών για φοροαπαλλαγές 
και επιδοτήσεις, χωρίς αντίστοιχα σημαντική επιτάχυνση της οικονομίας. Επιπλέον αυτού, η κυβέρνηση 
ζήτησε και το κογκρέσο ενέκρινε την άρση της υποχρέωσης της ομοσπονδίας να καλύψει τυχόν αποτυχία 
πολιτειών και δήμων να παρουσιάσουν το στοχοθετημένο πλεόνασμα. Έτσι ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα 2,3% του ΑΕΠ, μοιράστηκε σε περίπου 73 δισ. ρεάις για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 38 
δισ. για πολιτείες και δήμους. 

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης επιτεύχθηκε χάρη στο έκτακτο έσοδο 15 
δισ. ρεάις από την εφάπαξ πληρωμή που προβλεπόταν στο διαγωνισμό παραχώρησης του 
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πετρελαιοφόρου πεδίου Libra, καθώς και με την εμφάνιση, ως εσόδων, εισπράξεων ύψους 218,4 εκ. ρεάις 
που ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί, από ομοσπονδιακό πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης 
καθυστερούμενων οφειλών. 

 

Καθαρή εκροή 12,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από τη Βραζιλία το 2013 
Καθαρή εκροή 12,261 δισ. δολαρίων ΗΠΑ καταγράφηκε το 2013, το χειρότερο αποτέλεσμα από το 2002, 
λόγω του ισχυρού ελλείμματος στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους 23,396 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ. Η καθαρή εισροή από το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε σε 11,136 δισ. Εκτιμάται ότι, με τη 
σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ, οι επενδυτές θα εξακολουθήσουν να αποχωρούν από τη 
Βραζιλία. 

Η έξοδος συναλλάγματος από τη χώρα συμπίπτει με την ισχυροποίηση του δολαρίου, που ανατιμήθηκε 
κατά 15,11% ως προς το ρεάλ, αποτέλεσμα της αυξανόμενης απαισιοδοξίας των επενδυτών για τη 
βραζιλιανή οικονομία και της προσδοκίας για περιορισμό του προγράμματος κινήτρων της αμερικανικής 
οικονομίας από τη Federal Reserve. Μετά την ανακοίνωση της τελευταίας για περικοπή επαναγοράς 
ομολόγων, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας συνέχισε να αυξάνει το βασικό επιτόκιο και ξεκίνησε 
παρεμβάσεις στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος για τη σταθεροποίηση του ρεάλ. Η αγορά πάντως 
εκτιμά ότι το ρεάλ θα εξακολουθήσει να υποτιμάται, τοποθετώντας το περί το 2,45:1 σε σχέση με το 
δολάριο στο τέλος του 2014. Αν δε οι οίκοι αξιολόγησης προχωρήσουν σε περαιτέρω υποβάθμιση του 
χρέους της χώρας, εκτιμάται ότι η υποτίμηση μπορεί να είναι ακόμα ισχυρότερη.  

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Για έβδομη συνεχόμενη φορά, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βραζιλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,5 μονάδες, ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για τουλάχιστον 
μία ακόμα αύξηση τους επόμενους μήνες, δεδομένου του επίμονου πληθωρισμού και του περιορισμού της 
διεθνούς ρευστότητας, λόγω της σταδιακής απόσυρσης των κινήτρων στην οικονομία των ΗΠΑ. Το 
επιτόκιο ανέρχεται πλέον σε 10,5%, ενώ η αγορά εκτιμά ότι θα φτάσει το 11% μέχρι το τέλος του έτους. 

Ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα δώσει το μήνυμα στην αγορά για την 
αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει την αύξηση τιμών, ενώ παράλληλα, ότι θα της επιτρέψει κάποιο 
περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών που χρειάζεται για να τονώσει την οικονομία, εν όψει προεδρικών 
εκλογών τον Οκτώβριο φέτος. Σε αυτό το στάδιο, περαιτέρω επιδείνωση στα δημοσιονομικά, αυξάνει τον 
κίνδυνο μιας ακόμα υποβάθμισης του αξιόχρεου της Βραζιλίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 

Εξάλλου, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, όπως και άλλες αντίστοιχες αναπτυσσόμενων χωρών, με την 
αύξηση του βασικού επιτοκίου επιδιώκουν τη σταθεροποίηση των νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου 
και τη συγκράτηση της εκροής κεφαλαίων (βλ. προηγούμενη είδηση). 

 

Ποσοστό πληθωρισμού 5,91% το 2013 
Σε 5,91% ανήλθε το ποσοστό του πληθωρισμού το 2013, έναντι 5,84% το 2012, εντός του εύρους – στόχου 
της κυβέρνησης (2,5%-6,5%), αλλά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υψηλότερο από το μέσο στόχο του 
4,5%, και επίσης, πάνω από το αναμενόμενο για κυβέρνηση και αναλυτές. Σημαντικότερη επιρροή στο 
αποτέλεσμα είχαν, τα τρόφιμα και ποτά, όπου σημειώθηκε αύξηση 8,48%, οι προσωπικές δαπάνες 
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(εκδρομές, τσιγάρα, φροντίδα ομορφιάς) +8,39% και οι μεταφορές +3,29%. Για το 2014 η αγορά εκτιμά 
ποσοστό πληθωρισμού πάνω από 6%. 

 

Συμμετοχή της Προέδρου Rousseff στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 
Νταβός  
Στην πρώτη της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, η Πρόεδρος της Βραζιλίας, 
κα Dilma Rousseff, επιχείρησε να παρουσιάσει τη χώρα ως προνομιακό πεδίο ξένων επενδύσεων. 
Αναφέρθηκε στα προγράμματα παραχώρησης αυτοκινητόδρομων και αεροδρομίων που είναι ενεργά από 
πέρσι, ενώ σημείωσε ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη παραχώρηση σιδηροδρόμου. Η 
κα Rousseff υποστήριξε ότι η Βραζιλία διανύει μια περίοδο οικονομικής σταθερότητας, με τον 
πληθωρισμό υπό έλεγχο και ένα από χαμηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στον κόσμο. 

Η συμμετοχή της κας Rousseff στο φόρουμ του Νταβός πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη οικονομική 
συγκυρία για τη Βραζιλία, με επιβράδυνση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 2013 και σταθερά υψηλό 
πληθωρισμό. Συνέπεσε μάλιστα με νέα προς τα κάτω αναθεώρηση της ανάπτυξης της χώρας για το 2104 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2,3% από 2,5%), το οποίο επισήμανε πως για να εξασφαλιστεί ένας 
νέος κύκλος ανάπτυξης στη χώρα, δεν αρκούν μόνο μέτρα τόνωσης της ζήτησης, αλλά αυτή τη φορά θα 
χρειαστούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Εξάλλου, στο πλαίσιο του φόρουμ, η PricewaterhouseCoopers 
δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα έρευνας, σύμφωνα με την οποία η Βραζιλία χάνει το ενδιαφέρον των 
διεθνών επενδυτών, που στρέφονται ξανά στις αναπτυγμένες χώρες, καθώς αυτές ανακάμπτουν 
σταδιακά από την κρίση.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Διαγωνισμός του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας 
Δημοσιεύθηκε σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού SisGAAz (Σύστημα διαχείρισης της μπλε Αμαζονίας) 
του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 
Φεβρουαρίου 2014.  

Το SisGAAz αφορά σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου μιας περιοχής 4,5 εκ. τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, εκ των οποίων 3,5 εκ. στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και 911 χιλιάδες στην 
υφαλοκρηπίδα της Βραζιλίας, από όπου διέρχεται το 95% του εξωτερικού της εμπορίου και όπου 
βρίσκεται το 80% του πετρελαίου της. Ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του SisGAAz πραγματοποιήθηκε 
από τη βραζιλιανή Fundação Ezute (τέως Atech), μετά από διαγωνισμό του 2011 και προβλέπει την 
ανάπτυξη δικτύου κέντρων ελέγχου και επίγειων, θαλάσσιων και διαστημικών αισθητήρων. Το δίκτυο θα 
αποτελείται από ραντάρ, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, συστήματα επικοινωνίας, ηλεκτρονικού 
πολέμου, μετεωρολογίας, συλλογής περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών δεδομένων, κλπ. Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 - 12 χρόνια και ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 10 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ. 

Ορόσημα στο χρονοδιάγραμμα του έργου αποτελούν: 

 δημοσίευση του οριστικού κειμένου της προκήρυξης – 19 Μαρτίου 
 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών – 16 Ιουλίου 
 δημοσιοποίηση των καλύτερων προσφορών (shortlist) – 25 Νοεμβρίου 
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 ανακοίνωση αναδόχου – 1 Ιουνίου 2015  
 υπογραφή σύμβασης – μέχρι το τέλος του 2015 
 

Κύριος ανάδοχος του έργου θα είναι βραζιλιανή εταιρία, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί την υλοποίηση 
του έργου, που έχει μοιραστεί σε 4 φάσεις. Στο τέλος της πρώτης φάσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ναυτικού, θα αντικατασταθεί από άλλο σχήμα της shortlist. Εξάλλου, ο 
ανάδοχος θα αναθέσει σε μικρότερες επιχειρήσεις, εγχώριες και αλλοδαπές, υπεργολαβίες για επιμέρους 
αντικείμενα του έργου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αναμένεται η σύναψη συνεργασιών που θα 
εξασφαλίζουν τη μεταφορά τεχνολογίας. 

 

Στα 57,6 δισ. ρεάις η αγορά φαρμάκων το 2013 
Σύμφωνα με έρευνα της IMS Health, η αγορά φαρμάκων της Βραζιλίας το 2013 ανήλθε σε 57,6 δισ. ρεάις 
(περίπου 19,2 δισ. ευρώ), αύξηση 16% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με βασικό μοχλό τα 
γενόσημα, των οποίων οι πωλήσεις έφτασαν τα 13,6 δισ. ρεάις, αύξηση 22%. Τα γενόσημα 
αντιπροσωπεύουν πλέον το 23% των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων στη Βραζιλία, έναντι 22,4% το 
2012, με προοπτική διπλασιασμού του μεριδίου τους τα επόμενα χρόνια.  

Τα τελευταία χρόνια η εγχώρια βιομηχανία κερδίζει μερίδιο στον τομέα των γενόσημων έναντι των 
εγκαταστημένων στη Βραζιλία πολυεθνικών, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για τα μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, με τους εκπροσώπους των φαρμακοβιομηχανιών σε συζητήσεις με την 
κυβέρνηση για την επέκταση του καταλόγου των φαρμάκων της κατηγορίας.   

 

Σε 2,6 δισ. ρεάις το χρόνο εκτιμάται η αγορά αναλγητικών 
Σύμφωνα με έρευνα της IMS Health η βραζιλιανή αγορά απλών αναλγητικών (για καταπολέμηση πόνου 
και πυρετού μόνο, εξαιρούμενων των μυοχαλαρωτικών) ανέρχεται σε 2,6 δισ. ρεάις το χρόνο (περίπου 
867 εκ. ευρώ) και αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο τμήμα των μη συνταγογραφούμεωνν φαρμάκων στη 
χώρα.  

Το αναλγητικό με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το διάστημα Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013 ήταν το 
Neosaldina της ιαπωνικής Takeda. Η μόνη βραζιλιανή εταιρία που εμφανίζεται με πρωτότυπο φάρμακο 
μεταξύ των 10 πρώτων σε πωλήσεις απλών αναλγητικών είναι Hypermarcas με το Doralgina. 

 

Προς πώληση το διαγνωστικό κέντρο Fleury  
Μεγάλο εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον καταγράφεται για τον έλεγχο του διαγνωστικού κέντρου Fleury. 
Το βραζιλιανό επενδυτικό ταμείο Gávea Investimentos, τα αμερικανικά KKR και Carlyle (που ήδη έχει 
εξαγοράσει τις βραζιλιανές CVC - τουρισμός, Ri Happy – παιχνίδια και Tok&Stok - έπιπλα), καθώς και 
ξένα διαγνωστικά κέντρα, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την εταιρία και την ανάδοχο JP Morgan.  

Ξένοι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα υγείας της Βραζιλίας, ιδίως νοσοκομεία και 
ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς η αύξηση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης προκαλεί αύξηση της 
ζήτησης για τις υπηρεσίες του είδους.  
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Πρόβλεψη ανάκαμψης παραγωγής πετρελαίου το 2014 
Επισκευές που κράτησαν περισσότερο από το αναμενόμενο στις εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου της 
κρατικής Petrobras, το πρώτο τρίμηνο του 2013, συνέβαλαν στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος 
του κλάδου και στη συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας (βλ. ενότητα Οικονομία, Το 
χαμηλότερο εμπορικό πλεόνασμα των τελευταίων 13 ετών για το 2013). Το Μάρτιο πέρσι, η Petrobras 
παρήγαγε 1,8 εκ. βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, έναντι 2,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2012. Το δεύτερο 
τρίμηνο του 2013, με τις επισκευές ολοκληρωμένες, η παραγωγή ανήλθε στο επίπεδο των 2 εκ. βαρελιών 
την ημέρα. 

Σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, η κυβέρνηση προσπάθησε να περιορίσει την 
εισαγωγή βενζίνης και ντίζελ το 2013 και αντί αυτών, εισήγαγε ελαφρά έλαια πετρελαίου (η περίπτωση 
και των ελληνικών εξαγωγών στη Βραζιλία τον περασμένο χρόνο), τα οποία αξιοποιήθηκαν από τα 
εγχώρια διυλιστήρια για την παραγωγή βενζίνης. Έτσι, μέχρι το Σεπτέμβριο 2013, η Petrobras μείωσε τις 
εισαγωγές βενζίνης και ντίζελ κατά 57% και 10%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2012. Όσον αφορά τα 
παράγωγα πετρελαίου, εκτιμάται ότι η Βραζιλία παράγει περίπου 2 εκ. βαρέλια ημερησίως, ενώ 
καταναλώνει 2,4 εκ. 

Για το 2014, αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή της Petrobras θα αυξηθεί ως και 7%. Δεν αναμένεται 
αύξηση για τα παράγωγα πετρελαίου. Η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 
5%. Η ανοδική πορεία στην παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2015, παρασύροντας 
και την παραγωγή παραγώγων και προσεγγίζοντας την εγχώρια ζήτηση. 

 

Ρεκόρ ταξιδιωτικής δαπάνης το 2013 
Νέο ιστορικό υψηλό δαπάνης στο εξωτερικό από βραζιλιανούς ταξιδιώτες καταγράφηκε το 2013. Ανήλθε 
σε 25,34 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 14% σε σχέση με το 2012. Η ταξιδιωτική δαπάνη αυξήθηκε παρά την 
ανατίμηση του δολαρίου κατά 15% το 2013, ακολουθώντας την ανοδική τάση του εισοδήματος των 
βραζιλιανών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανεργία. Σημαντικό κίνητρο αποτελεί πάντα το δέλεαρ των 
αγορών στο εξωτερικό, που είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, φθηνότερες σε σχέση με το εσωτερικό. 

Καθώς η κυβέρνηση αδυνατεί να εξαλείψει το «κόστος Βραζιλίας» που καθιστά όλα τα είδη ακριβότερα 
στο εσωτερικό, επιχείρησε να καταστήσει το εξωτερικό ακριβότερο, ώστε να συγκρατήσει την εκροή 
συναλλάγματος. Έτσι, στο τέλος του 2013 αύξησε το φόρο για χρήση κάθε είδους τραπεζικών υπηρεσιών 
στο εξωτερικό (αναλήψεις, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, κλπ.), από 0,38% σε 
6,38%. Ακόμα κι έτσι, εκτιμάται πως η ταξιδιωτική δαπάνη θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό το 2014. 

Εξάλλου, σύμφωνα με το Βραζιλιανό Ινστιτούτο Τουρισμού,  Embratur, η χώρα αναμένει την άφιξη 7 εκ. 
τουριστών το 2014, υψηλότερος αριθμός όλων των εποχών, χάρην κυρίως της διοργάνωσης του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η κίνηση αναμένεται να συνεισφέρει 9,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ στην οικονομία, 
αύξηση 38,5% σε σχέση με τις τουριστικές εισπράξεις του 2013. 

 

Αυξητική πορεία εξαγορών και συγχωνεύσεων 
Σύμφωνα με έρευνα της PwC, 811 εξαγορές και συγχωνεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία το 2013, 
αύξηση 5,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Το επίπεδο της 
συναλλαγής ανακοινώθηκε μόνο για 291 από αυτές και ανήλθε στο ποσό των 88,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.  
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Στο 47% των περιπτώσεων συμμετείχαν στη συναλλαγή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ενώ οι ξένοι 
επενδυτές, στους οποίους οφείλεται το 44% των συναλλαγών, προτίμησαν τους τομείς καταναλωτικών 
αγαθών, μεταφορών και διανομής. Οι τρεις τομείς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες εξαγορές και 
συγχωνεύσεις είναι οι βοηθητικές υπηρεσίες με 121 συναλλαγές, οι τεχνολογίες πληροφορικής με 105 και 
η λιανική με 85.  

 

Υψηλότερη στον κόσμο αύξηση αξίας ακινήτων 
Κατά 121,6% αυξήθηκε η τιμή των ακινήτων στη Βραζιλία τα τελευταία πέντε χρόνια, το υψηλότερο 
ποσοστό στον κόσμο. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνθηκε τα δύο τελευταία χρόνια και ειδικά το 
τελευταίο εξάμηνο, οπότε και καταγράφηκε ποσοστό αύξησης 4,6%.  

 

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

Νέα ανησυχία λόγω αποχής της Βραζιλίας από πρωτοβουλίες οικονομικής 
ολοκλήρωσης 
Οι δηλώσεις του επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής εμπορίου των ΗΠΑ (US Trade Representative) στο 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ότι στις υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες της 
χώρας του σημαντικό ρόλο θα έχουν πλέον οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, ανανέωσαν την 
ανησυχία για την αποχή της Βραζιλίας από πρωτοβουλίες οικονομικής ολοκλήρωσης.  

Η Βραζιλία  ήταν ανέκαθεν προσανατολισμένη στις πολυμερείς συμφωνίες, τις οποίες προωθεί πάντα 
μέσω της Mercosul, και στη συνεργασία Νότου – Νότου, ενώ στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα είχε 
ταχθεί ενάντια στο ενδεχόμενο εισαγωγής κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων στις διαπραγματεύσεις. 
Με τη Mercosul σε στασιμότητα, την ανάδειξη της Συμμαχίας του Ειρηνικού ως νέας δύναμης στην 
περιοχή, και τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με την ΕΕ και τις χώρες του Ειρηνικού συμφωνίες εμπορίου 
και επενδύσεων, εκφράζεται η άποψη ότι η Βραζιλία σταδιακά περιθωριοποιείται, καθώς έχει ήδη χάσει 
μερίδιο στις αγορές της λατινικής Αμερικής, ενώ κινδυνεύει με περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της, 
λόγω της αποχής της από τη διαμόρφωση των όρων του παγκόσμιου εμπορίου, στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών. 

 

Βραζιλιανές επενδύσεις στην Κούβα 
Στα εγκαίνια της πρώτης φάσης του έργου κατασκευής του λιμένα Mariel στην Κούβα παρέστη η 
Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff. Το έργο ύψους 900 εκ. δολαρίων ΗΠΑ έχει ως μεγαλύτερο 
επενδυτή τη Βραζιλία, με χρηματοδότηση 682 εκ από τη βραζιλιανή κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES. 
Ανάδοχος του έργου είναι η βραζιλιανή Oderbrecht. 

Το λιμάνι απέχει 45 χλμ. από την πρωτεύουσα και έχει προνομιακή θέση απέναντι από τη Φλόριντα των 
ΗΠΑ. Στο Mariel θα αναπτυχθεί η πρώτη Ζώνη Ειδικής Ανάπτυξης, έκτασης 265 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής, επιχειρήσεις από τη Βραζιλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγκατάσταση και παραγωγή εντός της Ειδικής Ζώνης. 
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Οι εμπορικές συναλλαγές Βραζιλίας – Κούβας το 2013 ανήλθαν σε 624,8 εκ. δολάρια ΗΠΑ, με τη 
Βραζιλία να εξάγει κυρίως σογιέλαιο, ρύζι και καλαμπόκι και να εισάγει φαρμακευτικές πρώτες ύλες και 
προϊόντα, είδη καπνού και τσιμέντο Portland. 

  

Η κρίση στην Αργεντινή έχει επίπτωση στη Βραζιλία 
Αυξάνει η ανησυχία για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Αργεντινής, καθώς η βραζιλιανή 
οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από αυτήν της γειτονικής της χώρας. Η Αργεντινή είναι ο 
τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας (τέταρτος, υπολογίζοντας την ΕΕ ως σύνολο), με 
της εξαγωγές της χώρας να αφορούν κατά 91% βιομηχανικά αγαθά, σε αντίθεση με το εξαγωγικό της 
πρότυπο στους λοιπούς μεγάλους εταίρους της, που αφορά κατά βάση πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα. 
Έτσι, 87,5% των βραζιλιανών εξαγωγών αυτοκινήτων κατευθύνεται στην Αργεντινή, όπως και το 55% των 
μερών αυτοκινήτων, 56% των φορτηγών και 58% των βαρέων οχημάτων.  

Αν και το 2013 η Βραζιλία κατέγραψε εμπορικό πλέονασμα 3,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ με την Αργεντινή, 
εκφράζονται φόβοι ότι οι συναλλαγματικοί περιορισμοί στους οποίους προέβη η δεύτερη, θα περιορίσουν 
τις βραζιλιανές εξαγωγές και θα αυξήσουν τις εισαγωγές από την Αργεντινή, καθώς η παραγωγή εκεί θα 
γίνεται φθηνότερη και το νόμισμα θα υποτιμάται, οδηγώντας έτσι, ακόμα και σε εμπορικό έλλειμμα, κάτι 
που έχει να συμβεί από το 2003. 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Rede Globo, O Globo, Correio Braziliense. 

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 
 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2012 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2013 Δ13/12 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 50.958 97.680.610 191588% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 6.551.508 5.655.914 -14% 

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

2.888.260 4.194.246 45% 

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

1.788.792 3.556.151 99% 

(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 

3.103.817 2.473.720 -20% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3.966.041 2.199.206 -45% 

(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 1.152.896 1.504.030 30% 
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 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2012 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2013 Δ13/12 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.184.668 1.318.542 11% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

533.682 450.339 -16% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 3.297.062 441.233 -87% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 999.793 366.486 -63% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1.236 334.971 27001% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2.372.325 239.959 -90% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

252.439 159.404 -37% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 156.692  
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 237.372 104.756 -56% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

72.551 70.263 -3% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 231.269 61.108 -74% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 296.181 43.389 -85% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10.368 39.733 283% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 125.221 39.631 -68% 
(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 

97.204 34.807 -64% 

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 26.390  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 67.984 24.288 -64% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ 

19.403 23.188 20% 

(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» ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

0 12.630  

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

0 6.278  

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

4.803 4.386 -9% 
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(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 6.250 4.091 -35% 
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 0 2.524  

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ  1.558 2.450 57% 

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  0 1.519  

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

0 854  

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 600 841 40% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 24.467 602 -98% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 43.000 500 -99% 
(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

0 472  

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

0 257  

(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 284 251 -12% 

(07) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ  0 100  
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  0 81  
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 1 45 4400% 

(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  

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 800 0 -100% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 737.476 0 -100% 
(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.925 0  
(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 30.331.026 121.288.503 300% 
 

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

 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2012 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2013 Δ13/12 
30.280.068 23.607.893 -22,0% 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2012 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2013 Δ13/12 
98.182.988 86.223.502 -12,2% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


