
Avenida Paulista 2073, Conj. Nacional, Horsa II, 23º andar - conj. 2303 
CEP. 01311-940 – São Paulo – SP 

Τηλ.: +55 11 32831231, 32510675 Fax: +55 11 32621096 
ecocom-spa@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/br119 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία – Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

Μάιος 2014 

 

Περιεχόμενα 

Οικονομία.............................................................................................................................................. 1 
Εξέλιξη ΑΕΠ Βραζιλίας, πρώτο τρίμηνο 2014............................................................................................... 1 
Χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης από διεθνείς οργανισμούς και αγορά.............................................. 1 
Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου............................................................................................................... 1 
Χαμηλότερα στην κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας η Βραζιλία .....................................................2 
Αύξηση εξαγορών και συγχωνεύσεων το 1ο τετράμηνο ................................................................................2 
Αύξηση της κατανάλωσης στις βορειοανατολικές πολιτείες........................................................................2 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις ...........................................................................3 
Αύξηση τζίρου βραζιλιανής φαρμακοβιομηχανίας .......................................................................................3 
Ηγέτες της αγοράς φαρμάκων το 1ο τρίμηνο του έτους ...............................................................................3 
Η γερμανική φαρμακευτική Fresenius Kabi εξαγοράζει τη Novafarma .....................................................4 
Διαγωνισμοί 8 δισ. ρεάις για οδικά έργα.......................................................................................................4 
Αύξηση φόρων σε κρύα ποτά .........................................................................................................................4 
10 βραζιλιανά brands λιανικής μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη αξία στη Λατινική Αμερική ..................4 

Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις, οργανισμούς και ομάδες χωρών .....................5 
Χωρίς συμφωνία στη Mercosul για τη ΣΕΕ με την ΕΕ .................................................................................5 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας...........................................................................6 
Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ)..................................................6 
Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)............................................................................7 

 

Συντάκτρια: Γεωργία Βελέντζα 
 Γραμματέας ΟΕΥ B’ 
 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

1   

 

Οικονομία 

Εξέλιξη ΑΕΠ Βραζιλίας, πρώτο τρίμηνο 2014 
Κατά 0,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το πρώτο τρίμηνο του 2014, από 0,4% το τελευταίο του 2013. 
Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,204 τρισ. ρεάις (περίπου 401,3 εκ. ευρώ). 
Αναθεωρήθηκε, επίσης, η ανάπτυξη της οικονομίας το 2013, από 2,3% σε 2,5%. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η ώθηση στην οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους προήλθε για άλλη 
μια φορά από τον αγροτικό τομέα, που αναπτύχθηκε κατά 3,6%. Ακολούθησε, με ανάπτυξη 0,4%, ο 
τομέας των υπηρεσιών, ενώ η βιομηχανία υποχώρησε κατά 0,8%, με τις κατασκευές και τη μεταποίηση 
να έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση (-2,3% και -0,8%, αντίστοιχα). 

Από την πλευρά της ζήτησης, σημαντικότερη ήταν η συνεισφορά της δαπάνης του κράτους, που αυξήθηκε 
κατά 0,7%, ενώ η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε πρακτικά σταθερή (-0,1%). Αντίθετα, οι 
επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,1%, αντιπροσωπεύοντας το 17,7% του ΑΕΠ, επίδοση χαμηλότερη από 
αυτήν του αντίστοιχου τριμήνου πέρσι (18,2%). Και η αποταμίευση μειώθηκε σε 12,7%, το χαμηλότερο 
επίπεδο για το διάστημα αναφοράς από το 2000. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,4%. 
Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγόμενων προϊόντων περιλαμβάνονται μηχανές, πετρέλαιο, πετροχημικά 
και αγροτικά. Ηλεκτρονικά, σιδηρομετάλλευμα και άλλα μέταλλα, μέρη αυτοκινήτων και χημικά, ήταν τα 
είδη που κυριάρχησαν στις εισαγωγές. 

 

Χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης από διεθνείς οργανισμούς και αγορά  
Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της βραζιλιανής οικονομίας από 
2,2% σε 1,8% το 2014 και από 2,5% σε 2,2% το 2015. Η νέα πρόβλεψη τοποθετεί τη Βραζιλία χαμηλότερα 
από τον αναμενόμενο για φέτος μέσο όρο ανάπτυξης των πλούσιων χωρών (2,2%) και περίπου στο μισό 
του παγκόσμιου μέσου όρου (3,4%). Ο Οργανισμός αποδίδει την επίδοση της οικονομίας στη σφιχτή 
νομισματική πολιτική, στην επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης και στην αβεβαιότητα που προκύπτει 
από τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. 

Εξάλλου και ο ΟΗΕ αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της βραζιλιανής οικονομίας, από 
3% σε 1,7%, η δεύτερη μεγαλύτερη προς τα κάτω διόρθωση, με πρώτη μόνον αυτή της Ρωσίας, που 
αποδίδεται στην κρίση με την Ουκρανία. Οι νέες εκτιμήσεις συγκλίνουν και με εκείνη του ΔΝΤ, που τον 
περασμένο Απρίλιο μείωσε για τέταρτη συνεχόμενη φορά την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της χώρας.  

Στην τακτική έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών της 
αγοράς, η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2014 τους τελευταίους μήνες κυμαίνεται μεταξύ 1,5% - 1,7% (1,5% 
στην πιο πρόσφατη), ενώ οι επίσημες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Κυβέρνησης είναι 2% 
και μεταξύ 2,3% - 2,5%, αντίστοιχα.  

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου  
Για ένατη συνεχόμενη φορά, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας 
αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 μονάδες, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 11%, σε μια προσπάθεια 
συγκράτησης του επίμονου πληθωρισμού, που παραμένει κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους στόχους 
της κυβέρνησης (6,28 με ανώτατο όριο το 6,5). 
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Χαμηλότερα στην κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας η Βραζιλία 
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Βραζιλία έχασε θέσεις στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας ως 
προς τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και καταλαμβάνει πλέον την 54η θέση μεταξύ 60 χωρών, από την 38η 
θέση που κατείχε το 2010.  

Σύμφωνα με την έρευνα, παρά το μέγεθος της οικονομίας της, το επίπεδο της εισροής ξένων επενδύσεων 
και την απασχόλησης, η ανάπτυξη της βραζιλιανής οικονομίας είναι χαμηλότερη των δυνατοτήτων της εξ 
αιτίας σειράς παραγόντων, όπως το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, η χαμηλή παραγωγικότητα, η υποτονική 
συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο και η έμφαση στην εγχώρια αγορά, οι ανεπαρκείς υποδομές και το υψηλό 
κόστος της ενέργειας. 

Η Βραζιλία εμφανίζεται με τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των BRICS, ενώ μεταξύ των χωρών της 
λατινικής Αμερικής, σε χειρότερη θέση βρίσκονται μόνο οι Αργεντινή και Βενεζουέλα. Στην ίδια κατάταξη 
η Ελλάδα κατέλαβε την 57η θέση από την 54η το 2013. 

 

Αύξηση εξαγορών και συγχωνεύσεων το 1ο τετράμηνο 
Το πρώτο τετράμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία 235 εξαγορές και συγχωνεύσεις ύψους 
46 δισ. ρεάις, έναντι 194 συναλλαγών ύψους 16,6 δισ. το ίδιο διάστημα πέρσι. Ξένοι επενδυτές 
εμπλέκονται σε συναλλαγές ύψους 14,1 δισ. ρεάις φέτος (30,6% επί του συνόλου) έναντι 2,3 δισ. πέρσι 
(13,8% επί του συνόλου). Όσον αφορά τις συναλλαγές από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity 
funds), ανήλθαν σε 4,5 δισ. ρεάις το εξεταζόμενο διάστημα, έναντι 600 εκ. πέρσι. 

Σημειώνεται ακόμα η επέκταση της δευτερογενούς αγοράς μετοχών, όπου ένα ιδιωτικό επενδυτικό 
κεφάλαιο πουλά τη συμμετοχή του σε κάποια εταιρία σε κάποιο άλλο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η 
μεταβίβαση της βραζιλιανής εταιρίας πληροφορικής Aceco TI, από το επενδυτικό κεφάλαιο General 
Atlantic (ΗΠΑ), στο KKR (ΗΠΑ).  

Αντίθετα, το χρηματιστήριο δε φαίνεται να αποτελεί επιλογή άντλησης κεφαλαίων για τις βραζιλιανές 
επιχειρήσεις, καθώς στο εξεταζόμενο διάστημα, δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εισαγωγής στο 
χρηματιστήριο του Αγίου Παύλου. Το γεγονός εξηγεί πιθανά, τόσο την εντατικοποίηση των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, όσο και την κινητικότητα στη δευτερογενή αγορά μετοχών. 

 

Αύξηση της κατανάλωσης στις βορειοανατολικές πολιτείες 
Για πρώτη φορά φέτος, στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Βραζιλίας αναλογεί λιγότερο από το μισό της 
κατανάλωσης της χώρας. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις ΝΑ πολιτείες (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro και São Paulo) αντιπροσωπεύουν το 49,21% του συνόλου της κατανάλωσης της Βραζιλίας, από 
50,53% πέρσι, και ακολουθούν: οι βορειοανατολικές πολιτείες (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte και Sergipe) με 19,5%, οι πολιτείες του νότου (Paraná, 
Santa Catarina και Rio Grande do Sul) με 16,8%, οι κεντροδυτικές (Goiás, Mato Grosso και Mato Grosso 
do Sul) με 8,5% και οι βόρειες (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima και Tocantins) με 6%. 

Η αλλαγή αποδίδεται στη βελτίωση της οικονομίας των λοιπών πολιτειών, εκτός των νοτιοανατολικών, 
και στην τόνωση της κατανάλωσης, ιδίως στις βόρειες και βορειοανατολικές πολιτείες, με την αύξηση του 
κατώτατου μισθού και προγράμματα ενίσχυσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Εκτιμάται ότι η 
ανάπτυξη στις περιοχές αυτές θα εξακολουθήσει πάνω από τον εθνικό μέσο όρο τα επόμενα χρόνια. 
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Συγκεκριμένα, η εταιρία Tendências προβλέπει ότι, μεταξύ 2015 και 2018, ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης 
της οικονομίας των βόρειων πολιτειών θα είναι 3,8%, των βορειοανατολικών 3,5% και της χώρας 2,9%. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Αύξηση τζίρου βραζιλιανής φαρμακοβιομηχανίας 
Κατά 19,3% αυξήθηκε ο τζίρος της βραζιλιανής φαρμακοβιομηχανίας το 2013, φτάνοντας 32,7 δισ. ρεάις, 
και καταλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
κυριαρχούνταν από πολυεθνικές. Σύμφωνα με έρευνα του Βραζιλιανού Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Εργαστηρίων (Alanac), το μερίδιο των βραζιλιανών φαρμακοβιομηχανιών στις πωλήσεις φαρμάκων το 
2013, ανήλθε σε 56,93% (σύνολο αγοράς 57,6 δισ. ρεάις). Σε τεμάχια, η εγχώρια βιομηχανία 
αντιπροσωπεύει το 65,81% των πωλήσεων, σε σύνολο  2,8 δισ. το 2013, αύξηση 15% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, έναντι αύξησης 8% στις πωλήσεις τεμαχίων από τις ξένες εταιρίες. 

Οι βραζιλιανές εταιρίες κερδίζουν έδαφος κυρίως στις κρατικές προμήθειες, γεγονός που ενισχύει την 
επικέντρωσή τους στα γενόσημα και τα παρεμφερή φάρμακα, ενώ εξηγεί και τη σημαντική τους 
υστέρηση ως προς τα φάρμακα αναφοράς. Σε δύο δημοπρασίες που έγιναν πέρσι για την προμήθεια 
φαρμάκων στο πλαίσιο του προγράμματος Farmácia Popular do Brasil (δίκτυο κρατικών και 
συνεργαζόμενων ιδιωτικών φαρμακείων, που διαθέτουν φάρμακα για τις πιο κοινές ασθένειες), από τα 91 
φάρμακα που τελικά το κράτος αγόρασε στις κατηγορίες υπέρταση, διαβήτης και άσθμα, τα 77 ήταν 
εγχώρια. Εξάλλου, η Πολιτική Παραγωγικής Ανάπτυξης (Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP), 
που αφορά συμφωνίες με ξένες κυρίως εταιρίες για τη μεταφορά τεχνολογίας στα κρατικά εργαστήρια, 
τα οποία στη συνέχεια παράγουν τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία τοπικά, επίσης έχει 
ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία. Πάντως το δυνατό σημείο των βραζιλιανών εργαστηρίων παραμένει η 
αγορά των γενόσημων. Το 2013 τους αναλογούσε το 66% των πωλήσεων γενόσημων στη χώρα, το 65% 
των πωλήσεων παρεμφερών και το 14% των πωλήσεων φαρμάκων αναφοράς. 

Λόγω της περιορισμένης ικανότητας καινοτομίας και του ισχυρού ανταγωνισμού στον τομέα των 
γενόσημων και παρεμφερών φαρμάκων, η βραζιλιανή βιομηχανία καταφεύγει σε μεγάλες εκπτώσεις στην 
τιμή λιανικής. Για την αντιμετώπιση του διαχρονικά μειούμενου περιθωρίου κέρδους, επενδύει σε 
φάρμακα για πολύπλοκες ασθένειες, τα οποία έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Σε τρία δραστικά 
συστατικά οι βραζιλιανές εταιρίες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από τις πολυεθνικές:  στο ιβανδρονικό οξύ 
(οστεοπόρωση), εποετίνη άλφα (αναιμία) και ο συνδυασμός δροσπιρενόνη / αιθινυλοιστραδιόλη 
(αντισύλληψη). Οι πωλήσεις αντισυλληπτικών των εγχώριων εταιριών το δωδεκάμηνο μέχρι το 
Φεβρουάριο 2014 ανήλθαν σε 268 εκ. ρεάις, έναντι 101 εκ. του φαρμάκου αναφοράς Yasmin της Bayer. 
Εξάλλου, η εποετίνη άλφα είναι το πλέον κερδοφόρο δραστικό συστατικό για την εγχώρια βιομηχανία, με 
μέση τιμή ανά δόση στα 122,9 ρεάις. 

 

Ηγέτες της αγοράς φαρμάκων το 1ο τρίμηνο του έτους 
Το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι βραζιλιανές EMS και Hypermarcas κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε 
πωλήσεις φαρμάκων, με τη γαλλική Sanofi να υποχωρεί στην τρίτη. Μέχρι το 2011 η Sanofi, που έχει 
εξαγοράσει την τοπική Medley, ήταν ηγέτης της αγοράς σε πωλήσεις τεμαχίων. Έκτοτε χάνει μερίδιο με 
τη στρατηγική της να επικεντρώνεται περισσότερο στην κερδοφορία.  
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Η γερμανική φαρμακευτική Fresenius Kabi εξαγοράζει τη Novafarma 
Η γερμανική φαρμακευτική Fresenius Kabi εξαγόρασε τη βραζιλιανή Novafarma, που ειδικεύεται στην 
παραγωγή γενόσημων φαρμάκων σε ενέσιμη μορφή. Το 2013 οι πωλήσεις της Novafarma ανήλθαν σε 34 
εκ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της Fresenius, διεθνώς, σε 20,3 δισ. ευρώ. Το ύψος της εξαγοράς, η οποία τελεί 
υπό την έγκριση των βραζιλιανών Αρχών, δεν έγινε γνωστό. 

Σύμφωνα με στοιχεία του IMS Health, η βραζιλιανή αγορά φαρμάκων εκτιμάται σε 14,5 δισ. ευρώ το 
2013, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη στη Λατινική Αμερική. 

 

Διαγωνισμοί 8 δισ. ρεάις για οδικά έργα 
Το Εθνικό Τμήμα Υποδομών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει σε 400 διαγωνισμούς 
ύψους 8 δισ. ρεάις, για την υλοποίηση 100 οδικών έργων που ξεπερνούν τα 6.400 χλμ. Τα περισσότερα 
συγκεντρώνονται σε μητροπολιτικές περιοχές των νότιων, νοτιοανατολικών και βορειοανατολικών 
πολιτειών. Μεταξύ αυτών, έργα σε αστικές περιοχές κοντά στις πόλεις Fortaleza, Natal, Porto Velho, 
Vilhena, Altamira, Macapá, Ubatuba, Cachoeiro do Itapemirim, Juiz de Fora, Itaperuna, Ponta Grossa, 
Paranaguá, São Miguel do Oeste, Santa Maria, Santo Ângelo, Novo Hamburgo και Belo Horizonte, 
τμήματα του αυτοκινητοδρόμου BR-101, κατασκευή γεφυρών στον αυτοκινητόδρομο Transamazônas κ.α. 
Στον προϋπολογισμό του Τμήματος για το 2014 περιλαμβάνονται ακόμα 6 δισ. ρεάις για τη συντήρηση 
υπαρχόντων ομοσπονδιακών αυτοκινητόδρομων. 

Οι διαγωνισμοί για τα λιγότερο πολύπλοκα έργα θα διεξαχθούν από τις πολιτείες, ενώ τα υπόλοιπα θα 
παραμείνουν στην ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.  

 

Αύξηση φόρων σε κρύα ποτά 
Μετά την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου θα αυξηθεί κατά 2,25% ο φόρος στα κρύα ποτά: νερό, 
μπύρα, ισοτονικά ποτά και αναψυκτικά. Η αύξηση θα είναι κλιμακωτή και αναμένεται ότι θα 
μετακυλήσει στους καταναλωτές.  

 

10 βραζιλιανά brands λιανικής μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη αξία στη 
Λατινική Αμερική 
Σύμφωνα με έρευνα της Interbrand, 10 στα 20 brands του τομέα λιανικής με τη μεγαλύτερη αξία στη 
λατινική Αμερική είναι βραζιλιανά, με αυτό της εταιρίας καλλυντικών Natura (εταιρία multi level 
marketing) να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. 

Τα δέκα βραζιλιανά brands με τη μεγαλύτερη αξία στη λατινική Αμερική 
Αξίες σε εκ. δολάρια ΗΠΑ 

Κατάταξη Brand Κλάδος Αξία 
1 Natura Καλλυντικά 3.156 
6 Casas Bahia Έπιπλα – ηλεκτρικά 420 
9 Renner Ένδυση 357 
10 Lojas Americanas Παντοπωλείο 320 
12 Extra Σούπερ μάρκετ 263 
13 Hering Ένδυση 261 
17 Havaianas Υπόδηση 159 
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Κατάταξη Brand Κλάδος Αξία 
18 Pão de Açúcar Σούπερ μάρκετ 147 
19 Ponto Frio Ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά 147 
20 Arezzo Υπόδηση 124 

 

 

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

Χωρίς συμφωνία στη Mercosul για τη ΣΕΕ με την ΕΕ 
Χωρίς αποτέλεσμα έληξε η συνάντηση των τεχνικών αντιπροσωπειών της Mercosul στη Βενεζουέλα (12-
13 τρχ.), καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια κοινή πρόταση για τη Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου με την ΕΕ. Φαίνεται πως πλέον συμφωνία μπορεί να υπάρξει μόνο σε πολιτικό επίπεδο, η οποία 
αναμένεται να επιδιωχθεί στο πλαίσιο της σύσκεψης της Ένωσης των Νοτιοαμερικανικών Εθνών 
(Unasul), που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου στη βραζιλιανή πόλη 
Fortaleza. 

Ο κατάλογος της Mercosul με τα προς συμπερίληψη στη ΣΕΕ είδη για τα οποία θα μηδενιστεί σταδιακά ο 
εισαγωγικός δασμός έχει φτάσει να περιλαμβάνει προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 82% του εμπορίου 
μεταξύ των δύο Ενώσεων, αντί του στόχου για 87%. Επιπλέον, ενώ η ΕΕ υποστηρίζει την εξάλειψη των 
δασμών σε ορίζοντα δεκαετίας, η υπό διαμόρφωση πρόταση της Mercosul προβλέπει παράταση ισχύος 
τους, από τα 12 – που ήταν η αρχική της θέση, στα 15 χρόνια. Η Αργεντινή δε, φαίνεται πως πιέζει για μια 
επιπλέον περίοδο χάριτος 7 χρόνων πριν την εξάλειψη των δασμών, θέση με την οποία οι υπόλοιποι 
εταίροι διαφωνούν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντως, η Πρόεδρος της Βραζιλίας επιθυμεί, έστω και για 
λόγους συμβολισμού, να παρουσιαστεί μια πρόταση στην ΕΕ εντός του έτους, καθώς δεσμεύθηκε 
προσωπικά γι’αυτό κατά την 7η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Βραζιλίας. 

Αναφορικά με την πρόταση της ΕΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της 
Βραζιλίας δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του Κογκρέσου, ότι αν η ΕΕ δεν παρουσιάσει μια 
ικανοποιητική πρόταση για την πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων της Mercosul στην Ευρώπη, δεν 
μπορεί να υπάρξει συμφωνία.  

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Brasil Econômico, O Globo. 
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ) 

 
ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2013 
ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2014 
Δ14/13 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 214.840 2.750.466 1180% 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 984.527 1.320.905 34% 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 181.254 1.123.228 520% 
(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 572.998 550.079 -4% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 309.540 525.877 70% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 918.842 472.446 -49% 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 283.079 419.935 48% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 103.058 400.209 288% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 111.009 342.115 208% 
(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 
Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.185 283.572 8803% 
(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 52.674 575% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 21.101 41.859 98% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 312.782 41.541 -87% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 34.206 35.785 5% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 10.249 27.950 173% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 45.434 22.225 -51% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 58.778.398 20.413 -100% 
(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 17.509  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0 16.296  
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.261 13.370 19% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ 5.093 11.880 133% 
(42) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 0 3.074  
(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 0 2.944  
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ΑΥΤΩΝ  
(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»  0 2.600  
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 2.299  
(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 0 2.090  
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 0 2.047  
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 979  
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 33.695 871 -97% 
(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 0 555  
(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 5.888 435 -93% 
(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 284  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 0 11  
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 5.061 0 -100% 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 841 0 -100% 
(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 26.390 0 -100% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 71.685 0 -100% 
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 37.452 0 -100% 
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 100.560 0 -100% 
ΣΥΝΟΛΟ 63.194.319 9.133.109 -86% 
 

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

ΙΑΝ – ΜΑΡ 2013 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2014 Δ14/13 
4.415.921 9.112.696 106,4% 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ) 
 

ΙΑΝ – ΜΑΡ 2013 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2014 Δ14/13 
22.464.012 22.323.296 -0,6% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


