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Οικονομία 

Ανάπτυξη χαμηλότερη από 1% για το 2014 προβλέπει η αγορά 
Στην τακτική έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών της 
αγοράς, η τελευταία πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2014 μειώθηκε για 8η συνεχή εβδομάδα σε 0,97%, για 
πρώτη φορά κάτω από το όριο της μίας ποσοστιαίας μονάδας.  Η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται ότι 
θα συρρικνωθεί κατά 1,15%, από 0,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Βελτιωμένη είναι η πρόβλεψη 
του ποσοστού του πληθωρισμού, που αναμένεται να ανέλθει σε 6,44%, από 6,48% που ήταν η 
προηγούμενη εκτίμηση, και πάλι πάντως, οριακά χαμηλότερο από το ανώτατο επιθυμητό όριο που έχει 
θεσπίσει η κυβέρνηση (6,5%). 

Μετά την αγορά, και το Υπουργείο Προγραμματισμού υποχρεώθηκε σε αναπροσαρμογή της πρόβλεψης 
ανάπτυξης για φέτος, από 2,5% σε 1,8%, όπως και αυτής του πληθωρισμού, από 5,6% σε 6,2%. 

Εξάλλου, σε συνέχεια αντίστοιχων προς τα κάτω προσαρμογών των εκτιμήσεων άλλων διεθνών 
οργανισμών και φορέων, και το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF) αναθεώρησε την 
πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Βραζιλίας φέτος, σε 1% από 1,2% που ήταν η προηγούμενη.  Στην 
έκθεσή του το Ινστιτούτο σημειώνει ότι η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου δεν πέτυχε να αυξήσει 
την εμπιστοσύνη των φορέων της αγοράς στη βραζιλιανή οικονομία, η οποία πάσχει από την ασυνέπεια 
των πολιτικών, την απουσία διαρθρωτικών αλλαγών και την ύφεση στην Αργεντινή, που είναι ο τρίτος 
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας. 

 

Χαμηλότερο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα 
Το Μάιο φέτος, το πρωτογενές πλεόνασμα σε δωδεκάμηνη βάση, ανήλθε σε 1,52% του ΑΕΠ, χαμηλότερα 
από το στόχο του 1,9% για το 2014, που αντιστοιχεί σε περίπου 99 δισ. ρεάις. 

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους επενδυτές, στην αρχή του έτους η 
βραζιλιανή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό και μείωση του στόχου 
πρωτογενούς πλεονάσματος σε 1,9% του ΑΕΠ, από 2,1% που ήταν ο αρχικός. Η κίνηση είχε τότε θεωρηθεί 
θετική από την αγορά, αν και πλέον εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο θα πετύχει και αυτό το 
χαμηλότερο δημοσιονομικό στόχο. 

 

Ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο το πρώτο εξάμηνο 
Με έλλειμμα 2,49 δισ. δολάρια ΗΠΑ έκλεισε το εμπορικό ισοζύγιο της Βραζιλίας το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οπότε και το έλλειμμα ήταν 3,07 δισ. Οι 
εξαγωγές ανήλθαν σε 110,53 και οι εισαγωγές σε 113,02 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μείωση 2,6% και 3% 
αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013.  

Παρά την πτώση των τιμών τους διεθνώς, οι πρώτες ύλες αφορούν το 50,8% των εξαγωγών της Βραζιλίας 
το πρώτο εξάμηνο του έτους. Είναι η πρώτη φορά από το 1980 που οι πρώτες ύλες, κυρίως σόγια, 
σιδηρομετάλλευμα και πετρέλαιο, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό των εξαγωγών της χώρας. 
Το 2002 το ποσοστό ήταν 25%, ενώ το ίδιο διάστημα πέρσι 47,5%. Παράλληλα, οι εξαγωγές προϊόντων 
μεταποίησης μειώθηκαν κατά 10,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, αν και το περσινό 
αποτέλεσμα περιλάμβανε εικονικές εξαγωγές πλατφορμών εξόρυξης, προκειμένου να περιοριστεί το 
καταγραφόμενο έλλειμμα. Σε κάθε περίπτωση, πλέον η εξαγωγή προϊόντων μεταποίησης αντιπροσωπεύει 
το 34,4% του συνόλου, το χαμηλότερο ποσοστό επίσης από το 1980. 
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Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου, το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου 
οφείλεται στη συρρίκνωση της οικονομίας των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως και στην 
οικονομική κατάσταση στη γειτονική Αργεντινή. Εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα ότι το ισοζύγιο θα 
επιστρέψει σε θετικό πρόσημο το δεύτερο εξάμηνο. 

 

Η χαμηλότερη εισροή δολαρίων για πρώτο εξάμηνο από το 2010 
Το πρώτο εξάμηνο του έτους η εισροή δολαρίων ΗΠΑ ξεπέρασε την εκροή κατά 4,14 δισ. Η εισροή 
πάντως ήταν η χαμηλότερη για πρώτο εξάμηνο από το 2010. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα 
ειδικά, καταγράφηκε μείωση 56%. Ακόμα και περιορισμένη πάντως, η εισροή δολαρίων συνέβαλε στη 
μείωση της αξίας του βορειοαμερικανικού νομίσματος σε σχέση με το ρεάλ. Έτσι, ενώ η ισοτιμία στο 
τέλος του 2013 ήταν 1:2,35, στο τέλος Ιουνίου είχε διαμορφωθεί σε 1:2,21, υποχώρηση 6,26%. 

Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθήσει τις καθημερινές 
παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτές εκτιμούν ότι το δεύτερο 
εξάμηνο το δολάριο θα ανατιμηθεί ξανά σε σχέση με το ρεάλ και τοποθετούν τη νέα ισοτιμία κοντά στο 
1:2,40. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Αύξηση πρόθεσης αγοράς ταξιδιών κατά 137% στον Άγιο Παύλο, αλλά 
μείωση πρόθεσης δαπάνης για ταξίδια και αγορές γενικά 
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Διοίκησης Provar-FIA, η πρόθεση αγοράς ταξιδιών από τους 
κατοίκους της πόλης του Αγίου Παύλου το τρίτο τρίμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 137% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίθετα, η πρόθεση δαπάνης για ταξίδια μειώθηκε κατά 36,7%. Έτσι, ο 
κάτοικος του Αγίου Παύλου προβλέπει κατά μέσο όρο δαπάνη ταξιδιών ύψους 1.700 ρεάις (~560 ευρώ) 
για το τρίτο τρίμηνο φέτος, έναντι 2.700 ρεάις (~900 ευρώ) το αντίστοιχο πέρσι. 

Η γενική τάση δείχνει μείωση της πρόθεσης πραγματοποίησης αγορών σε 46,6% το εξεταζόμενο 
διάστημα από 50,4% το αντίστοιχο του 2013. Εκτός από τα ταξίδια, αύξηση στην πρόθεση αγοράς 
παρουσίασαν ακόμα μόνο τα ακίνητα (+125%). Σταθερή παρέμεινε η πρόθεση αγοράς ηλεκτρικών / 
ηλεκτρονικών και δομικών υλικών, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσίασαν μείωση, με σημαντικότερη αυτή 
της τηλεφωνίας / κινητών τηλεφώνων (-35,6%). Μείωση σημειώνεται ακόμα στην πρόθεση 
πραγματοποίησης αγορών μέσω διαδικτύου σε όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανόμενων των ταξιδιών, 
από 89,9% το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε 84,7% το αντίστοιχο φετινό. Μείωση καταγράφεται και στην 
πρόθεση αγορών με πίστωση, από 77,1% πέρσι σε 68,3% φέτος.  

Ο γενικός περιορισμός της πρόθεσης αγορών και η αντίφαση πρόθεσης αγορών και δαπάνης ταξιδιών, 
εξηγείται από τη μεταβολή του μείγματος των καταναλωτών, με τις χαμηλότερες οικονομικές τάξεις να 
έχουν ήδη καλύψει τις ανάγκες τους σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και να επενδύουν πλέον και σε 
ταξίδια, χαμηλότερης πάντως δαπάνης. Στους παράγοντες που εξηγούν τη γενικότερη μείωση πρόθεσης 
αγορών περιλαμβάνονται ο επίμονος πληθωρισμός σε συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη και επιβράδυνση 
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η υπερχρέωση των νοικοκυριών και η αβεβαιότητα που 
προκαλούν οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Provar, 
αύξηση των πωλήσεων λιανικής φέτος θα κινηθεί μεταξύ 1,5% και 1,7%, έναντι 3,7% το 2013. 
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Η BTG Pactual εξαγοράζει την ελβετική BSI 
Η βραζιλιανή ιδιωτική επενδυτική τράπεζα BTG Pactual ανακοίνωσε την εξαγορά της ελβετικής BSI, που 
ανήκει στον ιταλικό όμιλο Assicurazioni Generali S.p.A, έναντι 1,5 δισ. ελβετικών φράγκων. Η εξαγορά, 
με την οποία η BTG αποκτά παρουσία στον τομέα του private banking της Ελβετίας, τελεί υπό την 
έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015.  

 

Η Βραζιλία συνεχίζει την υιοθέτηση μέτρων προστασίας της βιομηχανίας 
της στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
Η Βραζιλία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τη λήψη μέτρων προστασίας της βιομηχανίας της στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ. Μέχρι τον Ιούνιο φέτος είχαν υιοθετηθεί 17 νέα μέτρα αντιντάμπινγκ, έναντι τριών το αντίστοιχο 
περσινό εξάμηνο, αν και συνολικά, το 2013 ήταν χρονιά ρεκόρ με την υιοθέτηση μέτρων σε 36 
περιπτώσεις. Συνολικά η Βραζιλία αιτήθηκε την έναρξη 29 ερευνών το πρώτο εξάμηνο του έτους, που 
αντιστοιχεί στο  ένα τρίτο του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις χώρες του G20. 

Σύμφωνα με το βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο υψηλός αριθμός 
αιτημάτων έναρξης έρευνας και υιοθέτησης μέτρων αντιντάμπινγκ αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον της 
εγχώριας βιομηχανίας για περισσότερη προστασία. Αντίθετα, μέτρα αντιντάμπινγκ έχουν υιοθετηθεί 
μόνο σε δύο περιπτώσεις βραζιλιανών προϊόντων, στην Κίνα για βραζιλιανές εξαγωγές κυτταρίνης και 
στην Κολομβία για σύρματα χάλυβα. 

 

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

Αποτελέσματα 6ης Συνόδου Κορυφής BRICS 
Η 6η Σύνοδος Κορυφής των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική) 
πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14-17/7 στη Βραζιλία. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 14/7, στη Fortaleza, 
όπου και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των υπουργών οικονομικών και διοικητών των κεντρικών 
τραπεζών των BRICS, των υπουργών εμπορίου, των προέδρων των αναπτυξιακών τους τραπεζών και των 
επιχειρηματικών τους συμβουλίων. Στις επιχειρηματικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν, συμμετείχαν 
602 εταιρίες που εκτιμάται ότι συνήψαν συμφωνίες ύψους 3,9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στους τομείς 
γεωργίας, υποδομών, μεταφορών, εξόρυξης, μηχανολογικού εξοπλισμού, πληροφορικής, φαρμάκων, 
ιατρικού εξοπλισμού και ενέργειας.  

Στις 15/7, οι αναπτυξιακές τράπεζες των εταίρων υπέγραψαν πενταετή συμφωνία συνεργασίας για την 
προώθηση τεχνολογικά καινοτόμων επενδύσεων, με έμφαση σε υποδομές και βιώσιμη ενέργεια. Η 
συμφωνία προβλέπει ακόμα την επένδυση σε αναδυόμενες τεχνολογίες και την από κοινού 
χρηματοδότηση ανάπτυξης τεχνολογίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Την ίδια μέρα, οι ηγέτες των BRICS επιβεβαίωσαν την ίδρυση της επενδυτικής τράπεζας New 
Development Bank (NDB) και τη σύσταση κοινού αποθεματικού ταμείου, Contingency Reserves 
Arrangement (CRA). Η NDB θα έχει έδρα στη Σαγκάη και προεδρία κυλιόμενη πενταετή. Την πρώτη 
προεδρία εξασφάλισε η Ινδία, σε αντάλλαγμα ως προς την έδρα της τράπεζας, την οποία επίσης 
διεκδικούσε. Στη Βραζιλία ανατέθηκε η προεδρία του συμβουλίου των μετόχων. Η ηγεσία της τράπεζας 
θα περάσει διαδοχικά στις Βραζιλία, Ρωσία, Νότια Αφρική και Κίνα.  
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Το αποθεματικό ταμείο θα έχει κεφάλαιο 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχεί σε 41 δισ. για την Κίνα, 
18 δισ. για τις Βραζιλία, Ρωσία και Ινδία, και 5 δισ. για τη Νότια Αφρική. Τα τραβηκτικά δικαιώματα της 
Κίνας ορίστηκαν στο ήμισυ της συνεισφοράς της, των Βραζιλία, Ρωσία και Ινδία στο ακέραιο και της 
Νότιας Αφρικής στο διπλάσιο. Στην πράξη, δε θα απαιτηθεί εκταμίευση των συναλλαγματικών τους 
διαθεσίμων, παρά μόνο σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους ζητήσει βοήθεια για να 
αντιμετωπίσει κρίση ισοζυγίου πληρωμών, σε συνθήκες όπως η σταδιακή απόσυρση των μέτρων τόνωσης 
της οικονομίας των ΗΠΑ, στην οποία συγκεκριμένα αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Rousseff. 
Παρόλο που το CRA είχε αρχικά προβληθεί ως μηχανισμός εναλλακτικός ως προς το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, συμφωνήθηκε ότι κάθε εταίρος θα μπορεί να λάβει στο ακέραιο το ποσό που του αναλογεί, μόνον 
εφόσον διατηρεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης με το ΔΝΤ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορεί να 
λάβει μόνον το 30% του ποσού. 

Τέλος, στις 16/7 πραγματοποιήθηκε στην Μπραζίλια συνάντησή των ηγετών των BRICS με τους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης Νοτιοαμερικανικών Εθνών (UNASUL).  

 

Διμερείς συμφωνίες με την Κίνα  
32 διμερείς συμφωνίες υπογράφηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στη Βραζιλία, 
σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μνημόνιο συνεργασίας της 
βραζιλιανής επενδυτικής τράπεζας BNDES με την αντίστοιχη κινεζική Eximbank, την China Development 
Bank και την China Investment Corporation. Εξάλλου, οι κρατικές ενεργειακές Eletrobrás και State Grid, 
συμφώνησαν στην ανάπτυξη δικτύου υπερυψηλής τάσης για τη μεταφορά ενέργειας από το υπό 
κατασκευή μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο της Βραζιλίας στο Belo Monte. Αντίστοιχα, Eletrobrás και Furnas 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την κινεζική κοινοπραξία που κατασκεύασε το φράγμα των τριών 
φαραγγιών στην Κίνα, για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στο Rio Tapajós. Συμφωνήθηκε ακόμα η 
πώληση 60 αεροσκαφών Embraer στις κινεζικές Tianjin Airlines και ICBC Leasing, ύψους 3,2 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ, και οι επενδύσεις στη Βραζιλία ύψους 300 και 400 εκ. δολαρίων ΗΠΑ των κινεζικών 
Sany (βαρέα μηχανήματα) και Chery (αυτοκίνητα), αντίστοιχα. Σημαντικές επιτυχίες για τη Βραζιλία 
θεωρήθηκαν ακόμα η εξασφάλιση για την κρατική τράπεζα Banco do Brasil άδειας λειτουργίας στην 
Κίνα, μετά από 10 χρόνια αναμονής, η πρώτη που δίδεται σε τράπεζα της λατινικής Αμερικής. Ομοίως, η 
άρση απαγόρευσης της εξαγωγής βραζιλιανού βόειου κρέατος στην Κίνα. 

Η Κίνα εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον συνεργασίας με τη Βραζιλία και το Περού για την ανάπτυξη του 
διωκεάνιου σιδηροδρόμου, που θα συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, ολοκληρώνοντας τη θαλάσσια 
διαδρομή των προϊόντων από και προς την Κίνα. Άλλο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Κίνας αποτελεί η 
πετρελαϊκή παραγωγική αλυσίδα (κατασκευή ναυπηγείων και πλατφορμών εξόρυξης, προμήθεια 
εξοπλισμών), ενώ ήδη οι κρατικές κινεζικές China National Offshore Oil Corporation και China National 
Petroleum Corporation συμμετέχουν με 10% καθεμιά στην κοινοπραξία της Petrobrás, στην οποία 
ανατέθηκε η εκμετάλλευση του κοιτάσματος Libra, του μεγαλύτερου μέχρι στιγμής κοιτάσματος 
πετρελαίου στο επίπεδο pre-salt της Βραζιλίας.  

Παρά τις συμφωνίες που προωθήθηκαν, η Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Βραζιλίας (CNI) 
εκφράστηκε με επιφύλαξη σχετικά με το όφελος για την εγχώρια βιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει 
ισχυρό ανταγωνισμό από τα πολύ φθηνότερα κινεζικά προϊόντα, ενώ για τα βραζιλιανά είδη υψηλής 
προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται εμπόδια εισόδου στην κινεζική αγορά. Όσον αφορά τις εξαγγελθείσες 
κινεζικές επενδύσεις, η CNI εκφράστηκε μεν θετικά, σημείωσε πάντως ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρόκειται 
να έχουν καμία επίδραση στη βραζιλιανή οικονομία. 
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Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, G1, Brasil Econômico, Κεντρική 
Τράπεζα Βραζιλίας, BNDES, Panrotas.  

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας Εξαγωγές 
Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ) 

 
ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2013 
ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2014 
Δ14/13 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

1.017.164 3.048.951 200% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 2.208.789 2.198.554 0% 

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

2.297.331 1.586.587 -31% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0 1.473.167  
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

1.511.464 1.191.884 -21% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 

613.828 904.902 47% 

(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 

1.258.055 876.204 -30% 

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

559.916 775.846 39% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 172.548 560.829 225% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

140.603 450.389 220% 

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

3.185 284.865 8844% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 314.997 158.997 -50% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

0 74.831  

(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. 
ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. 
ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

7.800 69.470 791% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 23.531 51.994 121% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 54.703 48.162 -12% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

58.782.216 39.313 -100% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 141.173 38.946 -72% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

23.604 37.180 58% 

(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ 
ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

34.206 35.785 5% 
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ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2013 
ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2014 
Δ14/13 

(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  0 29.959  
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.261 23.121 105% 
(8) ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 
Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ  0 18.150  

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

9.792 17.882 83% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 17.509  
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

5.093 11.880 133% 

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

0 9.331  

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

0 7.455  

(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

0 4.441  

(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 

0 3.326  

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

0 3.147  

(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»  

6.430 2.600 -60% 

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

0 2.090  

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  0 1.160  
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 

327.532 1.002 -100% 

(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 979  
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  

0 496  

(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 

34.271 435 -99% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 284  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 0 11  
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

2.524 0 -100% 

(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

7.497 0 -100% 

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 841 0 -100% 
(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 26.390 0 -100% 
(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  800 0 -100% 
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ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2013 
ΙΑΝ – ΜΑΙ 

2014 
Δ14/13 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 117.551 0 -100% 
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 104.756 0 -100% 
ΣΥΝΟΛΟ 69.823.942 14.611.373 -79% 
 

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

ΙΑΝ – ΜΑΙ 2013 ΙΑΝ – ΜΙΑ 2014 Δ14/13 
11.041.726 14.572.060 32% 

 

 Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  

ΙΑΝ – ΜΑΙ 2013 ΙΑΝ – ΜΑΙ 2014 Δ14/13 
38.829.133 38.753.585 -0,2% 

 Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


