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Οικονομία 

Εξέλιξη ΑΕΠ Βραζιλίας, δεύτερο τρίμηνο 2013 
Η βραζιλιανή οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους από 0,6% το πρώτο. Η 
ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,2 τρισ. ρεάις (περίπου 387 δισ. ευρώ).  

Από την πλευρά της προσφοράς, η εξέλιξη του ΑΕΠ οφείλεται στον αγροτικό τομέα (κυρίως στην υψηλή 
παραγωγή σόγιας), που αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ θετική ήταν και 
η εξέλιξη της βιομηχανίας, που σημείωσε αύξηση 2%, μετά την αρνητική επίδοση του -0,3% το 
προηγούμενο τρίμηνο. Οι υπηρεσίες, τέλος, αναπτύχθηκαν κατά 0,8%. Εκτός του αγροτικού τομέα, 
ξεχώρισαν, για την υψηλότερη του μέσου όρου επίδοσή τους, οι κατασκευές (αύξηση 3,8%), η 
μεταποίηση (1,7%) και το εμπόριο (1,7%). 

Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ αυτή του 
κράτους κατά 0,5%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9%, ενώ οι εισαγωγές κατά 0,6%. Θετική ήταν και η 
πορεία των επενδύσεων (+3,6%), ενώ η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 18,6%, 
έναντι 18,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Το Υπουργείο Οικονομικών τοποθετεί, πλέον, την αύξηση του ΑΕΠ για το 2013 στο 2,5%. 

 

Πρόβλεψη της S&P για την ανάπτυξη της Βραζιλίας  
«Σεμνή» ανάπτυξη προβλέπει για τα επόμενα τρία χρόνια στη Βραζιλία ο οίκος αξιολόγησης Standard & 
Poor’s, που θεωρεί ότι η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας έχει αλλάξει και δεν μπορεί πλέον να 
συγκρίνεται με αυτές της Κίνας και της Ινδίας. Η S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2% για το 2013 και 
2,6%, κατά μέσο όρο, για τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με την εταιρία, η ασθενής ανάπτυξη της 
βραζιλιανής οικονομίας οφείλεται στη μείωση εξαγωγών και επενδύσεων ιδιωτικού τομέα, εν μέρει ως 
αποτέλεσμα των αμφίσημων πολιτικών της κυβέρνησης, που οδήγησαν σε πτώση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών. Επίσης, στην κόπωση που παρουσιάζει η κατανάλωση, που αναμένει ότι θα επηρεαστεί 
επιπλέον από την υπερχρέωση των νοικοκυριών. Στην έκθεσή της, η S&P επισημαίνει ακόμα ότι 
περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση για εφαρμογή αντικυκλικών πολιτικών, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του χρέους της Βραζιλίας, που βρίσκεται ήδη σε υψηλό επίπεδο, υπονομεύοντας έτσι την 
πιστοληπτική της αξιολόγηση. 

 

Το ρεάλ υπέστη τη μεγαλύτερη υποτίμηση σε σχέση με το δολάριο 
Το νόμισμα που υπέστη τη μεγαλύτερη υποτίμηση τον Αύγουστο σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ είναι το 
ρεάλ.  Έχασε 7% της αξίας του (19% από την αρχή του χρόνου), τόσο λόγω της διεθνούς ανατίμησης του 
δολαρίου ΗΠΑ, όσο και λόγω των δυσμενέστερων προβλέψεων για την εγχώρια οικονομία.  

Αναλυτές εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο η ισοτιμία ρεάλ – δολαρίου να φτάσει το 2,7:1 τους 
επόμενους μήνες, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Guido Mantega, παραδέχτηκε ότι, 
βραχυπρόθεσμα, η τάση παραμένει σαφώς προς περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος και ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν μια «μίνι-κρίση». Σε περίπτωση που τα σενάρια επιβεβαιωθούν, 
ο πληθωρισμός το 2013 μπορεί να κλείσει στο 6,3%. Ήδη, μέχρι τον Ιούλιο η ετήσια αύξηση ανήλθε σε 
6,27%. Παρόλα αυτά, για να ενισχυθεί η Petrobrás που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την ανατίμηση του 
δολαρίου, καθώς πουλάει στη Βραζιλία φθηνότερα από όσο αγοράζει τα καύσιμα στο εξωτερικό, και με τη 
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νέα ισοτιμία, σε ακόμα υψηλότερες τιμές, αποφασίστηκε νέα αύξηση στην τιμή του ντίζελ και της 
βενζίνης στη χώρα.  

Παράλληλα, η Πρόεδρος κα Rousseff συγκάλεσε έκτατη σύσκεψη του Εθνικού Νομισματικού Συμβουλίου 
με στόχο τον προσδιορισμό νέας τακτικής για τη μείωση των επιπτώσεων της ανατίμησης του δολαρίου 
στην οικονομία. Μετά από αυτό, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει, από τις 23/8 και μέχρι το 
τέλος του έτους τουλάχιστον, πρόγραμμα δημοπρασιών ανταλλαγής νομισμάτων και πώληση δολαρίων με 
συμφωνία επαναγοράς, ύψους 60 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοίνωσε νέα αύξηση του βασικού 
επιτοκίου που πλέον ανέρχεται σε 9%. Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση του επιτοκίου από τον 
περασμένο Απρίλιο, ενώ ήδη η αγορά προεξοφλεί τουλάχιστον μια ακόμα αύξηση μισής ποσοστιαίας 
μονάδας μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Οι αδυναμίες της βραζιλιανής οικονομίας καλύπτονταν εν μέρει μέχρι πρόσφατα από το ισχυρό ρεάλ, στο 
οποίο στηρίχθηκε και η επεκτατική νομισματική πολιτική με έμφαση στα μέτρα τόνωσης της 
κατανάλωσης. Ωστόσο η εγχώρια προσφορά δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την αύξηση της ζήτησης, με 
τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας να χάνουν διαρκώς έδαφος, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό. Σύμφωνα με το βραζιλιανό Σύνδεσμο βιομηχανίας μηχανών και εξοπλισμών (Abimaq), η 
ανταγωνιστικότητα του βραζιλιανού τομέα κεφαλαιουχικών αγαθών δε βελτιώθηκε έναντι των λοιπών 
αναπτυσσόμενων χωρών ούτε με την υποτίμηση του ρεάλ, καθώς και τα δικά τους νομίσματα 
υποτιμήθηκαν αντίστοιχα. Εκτιμά, δε, ο Σύνδεσμος, ότι με ισοτιμία μεταξύ 2,6-2,7:1 η βραζιλιανή 
βιομηχανία θα ανακτούσε την ανταγωνιστικότητά της έναντι των ΗΠΑ και της Γερμανίας, αλλά όχι 
έναντι της Κίνας.  

Από τις επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία καμία δε φαίνεται 
ικανοποιητική, δεδομένων των συνθηκών. Η πώληση συναλλαγματικών αποθεμάτων θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί από την αγορά ως επίσημη επιβεβαίωση της επιδείνωσης της οικονομίας, με όποιες συνέπειες 
αυτό συνεπάγεται, ενώ η ανοχή περαιτέρω υποτίμησης του ρεάλ, σημαίνει νέες αυξήσεις σε εισαγόμενα 
είδη, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, καθώς προϊόντα όπως σιτάρι, σόγια και καλαμπόκι, 
διαπραγματεύονται σε δολάρια. 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από το ΔΝΤ να αλλάξει τον τρόπο 
υπολογισμού του δημόσιου χρέους 
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας υπέβαλε αίτημα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αλλάξει τη μεθοδολογία 
του για τον υπολογισμό του ακαθάριστου δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας ότι οι υπολογισμοί του 
Ταμείου υπερτιμούν το δείκτη. Το ΔΝΤ εκτιμά το ακαθάριστο χρέος της Βραζιλίας σε 68% του ΑΕΠ, ενώ 
με τον υπολογισμό που προωθεί το βραζιλιανό Υπουργείο Οικονομικών θα ήταν 58,7%.  

Το αίτημα της Βραζιλίας έρχεται σε μια συγκυρία γενικότερης επιδείνωσης των μακροοικονομικών της 
μεγεθών. Ένα βασικό μέτρο για την επίτευξη των δημοσιονομικών της επιδόσεων, τα τελευταία χρόνια, 
είναι η εξαίρεση ορισμένων δαπανών για τον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος. Όσον αφορά το χρέος, στα επίσημα 
στατιστικά της στοιχεία, η Βραζιλία χρησιμοποιεί το δείκτη καθαρού δημόσιου χρέους (35,2% του ΑΕΠ 
για το 2012), αν και πιο διαδεδομένος είναι αυτός του ακαθάριστου χρέους, που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ και 
το ΔΝΤ. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η Βραζιλία έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των BRICS 
(Ρωσία 10,9% του ΑΕΠ, Κίνα 22,8%, Νότια Αφρική 42,3% και Ινδία 66,8%), το οποίο επιπλέον αυξήθηκε 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της σε σχέση με το 2011.  
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Η Βραζιλία μειώνει τις ανισότητες τα τελευταία 20 χρόνια  
Ο δείκτης του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη σε επίπεδο δήμων, αυξήθηκε στη Βραζιλία από 0,493 το 
1991 (χαρακτηρισμός «πολύ χαμηλή») σε 0,727 το 2010 («υψηλή»). Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 
εξέλιξη του δείκτη σημείωσαν οι παράμετροι της μακροζωίας (0,816) και του εισοδήματος (0,739), με την 
εκπαίδευση να σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση (0,637).  

Ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν με τους χαμηλότερους δείκτες να καταγράφονται στις βόρειες και 
βορειοανατολικές πολιτείες, ενώ στην κορυφή της ανθρώπινης ανάπτυξης βρίσκονται η ομοσπονδιακή 
περιοχή της Brasília (0,824) και η πολιτεία του Αγίου Παύλου (0,783). Σε επίπεδο δήμων, η υψηλότερη 
ανάπτυξη καταγράφηκε στο δήμο São Cateano do Sul (πολιτεία Αγίου Παύλου) και η χαμηλότερη στο 
Melgaço (πολιτεία Pará). 

 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Αυξάνονται οι τουρκικές επιχειρήσεις στη Βραζιλία 
23 τουρκικές εταιρίες δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία, εκ των οποίων οι 7 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 
πέρσι. Το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον των βραζιλιανών για την Τουρκία, έχει προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των τουρκικών επιχειρήσεων για τους βραζιλιανούς καταναλωτές, στους οποίους και 
στοχεύουν με την εγκατάστασή τους στη χώρα.  

Μεταξύ 2005 και 2011 ο αριθμός των βραζιλιανών που επισκέφθηκαν την Τουρκία τριπλασιάστηκε, 
φτάνοντας τους 100 χιλ. το 2012, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί φέτος. Η Turkish Airlines 
ξεκίνησε από τον Ιούλιο καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Αγίου Παύλου, 
από 4 την εβδομάδα που πραγματοποιούσε ως τώρα. Και στο πεδίο του εμπορίου αγαθών καταγράφεται 
σημαντική εξέλιξη, με τις διμερείς συναλλαγές να φτάνουν τα 3 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2012 (ισοζύγιο 
πλεονασματικό για τη Βραζιλία), ποσό τριπλάσιο από αυτό του 2006.  

 

Μειώνονται τα κέρδη των ευρωπαϊκών πολυεθνικών στη Βραζιλία 
Οι βραζιλιανές θυγατρικές ευρωπαϊκών πολυεθνικών καταγράφουν μείωση τζίρου στη Βραζιλία, λόγω της 
χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και της πτώσης της κατανάλωσης. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση του 
ρεάλ τους τελευταίους μήνες, μειώνει ακόμα περισσότερο το κέρδος τους όταν μετατρέπεται σε ευρώ. 

Η εσωτερική ζήτηση, που ενισχύθηκε τα προηγούμενα χρόνια από την αύξηση διεθνώς στις τιμές των 
βασικών προϊόντων και τις πολιτικές της κυβέρνησης για την τόνωση της κατανάλωσης, αρχίζει να 
εμφανίζει σημεία κόπωσης και οι πολυεθνικές εταιρίες που επένδυσαν στην αξιοποίηση της αγοράς της 
Βραζιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες χημικών, κατασκευαστές μηχανών και εξοπλισμών, 
τράπεζες και τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, διαπιστώνουν ότι οι επιδόσεις των βραζιλιανών θυγατρικών 
τους βαίνουν μειούμενες. 
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Η πολιτεία São Paulo έχει δυνατότητα παραγωγής 12 TWh το χρόνο από 
ηλιακή ενέργεια 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας Ενέργειας της πολιτείας του Αγίου Παύλου, η πολιτεία έχει 
δυνατότητα παραγωγής 12 TWh ηλιακής ενέργειας το χρόνο, αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες 4,6 εκ. 
νοικοκυριών. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό εκτείνονται σε 732 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
(0,3% της έκτασης της πολιτείας), όπου εκτιμάται ότι μπορούν να εγκατασταθεί δυναμικό 9,1 GWp. Η 
μελέτη της Γραμματείας Ενέργειας για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ηλιακής ενέργειας της πολιτείας 
του Αγίου Παύλου, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.energia.sp.gov.br/portal.php/atlas-solar 

Στόχος της πολιτείας είναι, μέχρι το 2020, οι ηλιακές εγκαταστάσεις να ανέρχονται σε 1 GW, από τα 
οποία 799 MW θερμικής ηλιακής παραγωγής (207 MW είναι ήδη εγκαταστημένα), 50 MW φωτοβολταϊκά 
και 50 MW συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας. Τα υπόλοιπα 100 MW αφορούν παθητική αξιοποίηση 
ηλιακής ενέργειας με τη μορφή ηλιακών αρχιτεκτονικών έργων.  

Παρόλο που οι συνθήκες ηλιοφάνειας είναι ευνοϊκές, η ηλιακή ενέργεια και ειδικά τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα είναι περιορισμένα στη Βραζιλία, καθώς δεν υπάρχει ίδια παραγωγή εξοπλισμού και τα κόστη 
εγκατάστασης και συντήρησης είναι υψηλά. Εκτιμάται ότι η εγκαταστημένη βάση φωτοβολταϊκών αφορά 
5 MWp που δεν συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και εξυπηρετούν περί τις 7.000 
κοινότητες, ανά τη χώρα, στο πλαίσιο του κρατικού Προγράμματος Ενεργειακής Ανάπτυξης των 
Πολιτειών και Δήμων (PRODEEM). Σύμφωνα με  το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας, λειτουργούν 
ακόμα στη Βραζιλία 29 συστήματα φωτοβολταϊκών συνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο, κυρίως σε κέντρα 
έρευνας και πανεπιστήμια, με παραγωγική ικανότητα 157 kWp. 

 

Η Βραζιλία υιοθετεί νέα νομοθεσία αντιντάμπινγκ 
Την 1η Οκτωβρίου 2013 τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος αντιντάμπινγκ της Βραζιλίας, που καταρτίστηκε από 
το Τμήμα Εμπορικής Άμυνας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της 
χώρας. 

Η κύρια αλλαγή που εισάγει ο νέος νόμος, αφορά τη μείωση του χρόνου έρευνας για τη διαπίστωση 
πρακτικών ντάμπινγκ και γενικά τη συντόμευση όλων των διαδικασιών, γεγονός που αποτελούσε και 
βασική απαίτηση της βραζιλιανής βιομηχανίας.  

Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 

- Μείωση του χρόνου έρευνας ντάμπινγκ από 15 σε 10 μήνες. 

- Προθεσμία 60 ημερών για τη λήψη απόφασης έναρξης έρευνας ντάμπινγκ. 

- Προθεσμία 120 ημερών για την αρχική απόφαση, από 240 που είναι σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι η 
Βραζιλία θα μπορεί να επιβάλει προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ τέσσερις μήνες από την έναρξη της 
έρευνας και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.  

- Δυνατότητα επιβολής αναδρομικού δασμού αντιντάμπινγκ. 

Το προσεχές διάστημα η Βραζιλία θα γνωστοποιήσει το νέο νόμο στον ΠΟΕ. Ανεπίσημη μετάφρασή του 
στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμη στην πύλη Agora: 
www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=36872 ενώ το πρωτότυπο 
κείμενο εδώ: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8058.htm 
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Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις, οργανισμούς 
και ομάδες χωρών 

Ανησυχία στην αγορά για την αποχή της Βραζιλίας από πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης 
Η Συμμαχία του Ειρηνικού δε φαίνεται να «ξυπνάει τη Βραζιλία», δήλωσε ο Σύμβουλος της Προεδρίας 
για διεθνή θέματα, κ. Marco Aurélio Garcia, η αγορά πάντως εμφανίζεται ανήσυχη τόσο με τον 
περιορισμό της χώρας από τη MERCOSUL, όσο και με την εμμονή των κυβερνήσεων των τελευταίων 
δέκα χρόνων στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι επιμένει στην 
αναβίωση του Γύρου της Ντόχα και στη Συνεργασία Νότου-Νότου, όταν άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, 
BRICS και λατινοαμερικανικές, επιδιώκουν τη σύναψη διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με 
αναπτυγμένες χώρες και ήδη τα προϊόντα τους εκτοπίζουν τα βραζιλιανά, όχι μόνο από αυτές τις αγορές, 
αλλά ακόμα και από τη MERCOSUL και την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. 

Τις δεκαετίες ’70 και ’80 η βραζιλιανή βιομηχανία αντιπροσώπευε το 3% της παγκόσμιας βιομηχανίας και 
το 1,5% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών. Σήμερα,  τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 1,7% και 0,7%, ενώ 
μειούμενο βαίνει το βάρος της χώρας και στις εισαγωγές της Λατινικής Αμερικής, από 11% το 2008 σε 
9,7% το 2011. Εξάλλου, από πλεόνασμα 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στις συναλλαγές βιομηχανικών προϊόντων 
το 2006, η χώρα έφτασε σε έλλειμμα 94 δισ. το 2012, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δισ. το 2013. 
Με την εσωτερική κατανάλωση σε πτωτική πορεία, η βιομηχανία αρχίζει σταδιακά να υποστηρίζει τη 
στροφή σε πολιτικές ολοκλήρωσης με τις διεθνείς αγορές, ακόμα κι αν αυτό προϋποθέτει άρση μέτρων 
προστατευτισμού, τα οποία διεκδικούσε για χρόνια και στα οποία θεμελίωσε την ανάπτυξή της. Μέσω 
των εκπροσώπων της, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών (CNI) και της Ομοσπονδίας 
Βιομηχανιών της Πολιτείας του Αγίου Παύλου (FIESP), αρχίζει να πιέζει την κυβέρνηση στην αντίθετη 
κατεύθυνση, επιθυμώντας περισσότερες διμερείς εμπορικές συμφωνίες.  

Κύρια πηγή ανησυχίας για τη βιομηχανία αποτελεί η διαφαινόμενη ενδυνάμωση της Συμμαχίας του 
Ειρηνικού, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της MERCOSUL. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο, είναι 
ότι η πρώτη επιτρέπει στα μέλη της τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, σε 
αντίθεση με τη MERCOSUL που στοχεύει στην ενίσχυση των συναλλαγών μεταξύ των μελών της και 
προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη όλων για την κατάρτιση διμερών συμφωνιών με μη μέλη, έχοντας μέχρι 
στιγμής συνάψει εμπορικές συμφωνίες μόνο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή, και 
μάλιστα, για περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Με τις συναλλαγές μεταξύ των δύο μεγάλων εταίρων της 
MERCOSUL – Βραζιλίας και Αργεντινής – να βαίνουν μειούμενες, με την είσοδο στην Ένωση της 
Βενεζουέλας, που τηρεί αντίστοιχα με την Αργεντινή σκληρή στάση ενάντια στο ελεύθερο εμπόριο, και με 
το δυναμισμό που επιδεικνύει η Συμμαχία του Ειρηνικού, εκφράζεται η ανησυχία ότι ο ρόλος της 
Βραζιλίας στη Λατινική Αμερική θα υποβαθμιστεί περαιτέρω. Ήδη Πορτογαλία και Γαλλία αιτήθηκαν και 
έγιναν δεκτές με καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού, όπως και οι μικρότεροι εταίροι της 
MERCOSUL, Παραγουάη και Ουρουγουάη, που φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής 
στρατοπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, η FIESP σκοπεύει να ηγηθεί προσπάθειας αναδιάρθρωσης της 
MERCOSUL, καθώς όπως δήλωσε ο κ. Roberto Giannetti da Fonseca, Διευθυντής του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου της Ομοσπονδίας, η χώρα πρέπει να «ελευθερωθεί» από την Ένωση.  

Σημειώνεται ότι, τα τέσσερα μέλη της Συμμαχίας του Ειρηνικού, Χιλή, Περού, Κολομβία και Μεξικό, 
αναπτύσσονται με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της Βραζιλίας, έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό και 
επενδύουν στην ανάπτυξη διμερών εμπορικών συμφωνιών. Αθροιστικά το ΑΕΠ τους ανέρχεται σε 1,7 
τρισ. δολάρια ΗΠΑ (38% των χωρών της Λατινικής Αμερικής), ενώ οι εξαγωγές τους ξεπέρασαν σε αξία 
αυτές της MERCOSUL. Με μια αγορά 209 εκ., ανοιχτές και εξωστρεφείς οικονομίες, οι χώρες της 
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Συμμαχίας του Ειρηνικού θεωρούνται ανταγωνιστικές προς τη Βραζιλία και τις λοιπές χώρες 
MERCOSUL, όχι μόνο ως προς τις εξαγωγές, αλλά και ως προς την προσέλκυση επενδύσεων. 

Άλλη σημαντική πηγή ανησυχίας για τη βραζιλιανή βιομηχανία αποτελεί η προοπτική σύναψης της 
Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι δυσμενέστερη 
εξέλιξη για τη χώρα θα έχει πιθανή συμπερίληψη στη Συμφωνία των αγορών υπηρεσιών και κρατικών 
προμηθειών, όπως και της κατάρτισης προτύπων ποιότητας προϊόντων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 
κλπ, καθώς μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα δύο μέρη να καταρτίζουν τα δικά τους πρότυπα, τα οποία 
τελικά να υποχρεούνται να ακολουθήσουν και οι διεθνείς οργανισμοί και οι λοιποί εμπορικοί τους εταίροι. 
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, η βιομηχανία φαίνεται να επιθυμεί την προώθηση 
των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και MERCOSUL, παρόλο που 
αναγνωρίζει την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς εκτιμά ότι είναι ο 
μόνος τρόπος για να μπορέσει να έχει λόγο στη διαμόρφωση των προτύπων ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας, και ότι, μη ολοκλήρωση με μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, θα απομονώσει τη χώρα και θα 
επιδεινώσει την κατάσταση της οικονομίας της. 

Πάντως, ο Πρόεδρος της Βραζιλιανής Ένωσης Εξωτερικού Εμπορίου, κ. José Augusto de Castro, που 
είναι πολέμιος της MERCOSUL, εμφανίζεται απαισιόδοξος σχετικά με το ενδεχόμενο να καταλήξουν 
σύντομα σε απτό αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Ενώσεων, υποστηρίζοντας ότι η 
Βραζιλία επιθυμεί μεν τη Συμφωνία με την ΕΕ, οι λοιπές χώρες MERCOSUL όμως, όχι. 

Παρά τις πιέσεις της βιομηχανίας, για την ώρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται απρόθυμη να αλλάξει την 
πολιτική της. Σε ομιλία της, η Πρόεδρος κα Dilma Rousseff, κατέστησε σαφές ότι η χώρα θα 
εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, και τόνισε ότι οι διμερείς, 
δημιουργούν ψευδαίσθηση κέρδους, αλλά τελικά καταλήγουν να αποδυναμώνουν τη βιομηχανία, τη 
γεωργία και το εμπόριο της χώρας. Έτσι, η Βραζιλία φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση για 
τον περιορισμό των γεωργικών επιδοτήσεων από τις αναπτυγμένες χώρες, στο πλαίσιο του «αγροτικού» 
G20 και εν όψει της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, το Δεκέμβριο στο Bali της Ινδονησίας, όπου ο 
πρόσφατα εκλεγμένος βραζιλιανός Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, κ. Roberto Azevêdo, αναμένεται 
να επιχειρήσει να αναβιώσει το Γύρο διαπραγματεύσεων της Ντόχα. 

 

Η βραζιλιανή βιομηχανία επιδιώκει την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
για τη Συμφωνία Εμπορίου ΕΕ – MERCOSUL 
Με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ – MERCOSUL σε τέλμα, οι δύο 
μεγαλύτεροι συλλογικοί φορείς της Βραζιλίας, οι Εθνικές Συνομοσπονδίες Βιομηχανίας (CNI) και 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (CNA), πιέζουν την κυβέρνηση να αποστασιοποιηθεί από τη MERCOSUL και 
να διαπραγματευτεί αυτόνομα με την ΕΕ. Η πρόταση, που υποστηρίζεται επίσης από την ισχυρότερη 
ομοσπονδία της χώρας, αυτή των Βιομηχανιών της Πολιτείας του Αγίου Παύλου (FIESP), αφορά τη 
σύναψη μιας συμφωνίας – πλαισίου μεταξύ των δύο Ενώσεων, με βάση την οποία, κάθε χώρα – μέλος της 
MERCOSUL θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια αυτόνομα το επίπεδο και την ταχύτητα απελευθέρωσης 
της αγοράς της. 

Η κυβέρνηση πάντως αρνείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα παραμένει 
σταθερά προσηλωμένη στη MERCOSUL και ότι η διαπραγμάτευση με την ΕΕ θα αποτελεί κοινή 
απόφαση των μελών της.  

Παρά την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την εκτίμηση ότι μια συμφωνία 
με την ΕΕ θα οδηγούσε σε μείωση δασμών για το 80% περίπου των ευρωπαϊκών εξαγωγών στη χώρα, η 
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βραζιλιανή βιομηχανία επιθυμεί τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ και μάλιστα 
επειγόντως. Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της εγχώριας οικονομίας, η ισχυροποίηση της Συμμαχίας του 
Ειρηνικού και η προοπτική σύναψης της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ, αποτελούν παράγοντες πίεσης για τη βραζιλιανή βιομηχανία, που θα κληθεί επιπλέον να 
αντεπεξέλθει σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού, καθώς από τις αρχές του 2014 θα χάσει τα προνόμια 
πρόσβασής της στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού η ΕΕ κατατάσσει πλέον τη Βραζιλία στις χώρες μεσαίου – 
υψηλού εισοδήματος. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος προορισμός των βραζιλιανών εξαγωγών (18,6% του 
συνόλου το 2012) και η μεγαλύτερη αγορά για τα αγροτικά της προϊόντα. Η Ένωση είναι ακόμα ο 
μεγαλύτερος προμηθευτής της Βραζιλίας (19,9% των εισαγωγών της το 2012), καθώς και ο 
σημαντικότερος επενδυτής στη χώρα (αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της εισροής κεφαλαίων τα 
τελευταία 5 χρόνια). 

 

Η Βραζιλία σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής 
Στις αρχές Αυγούστου, ο Υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας, κ. Guido Mantega, αποκήρυξε δημόσια 
τον εκπρόσωπο της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κ. Paulo Nogueira Batista, επειδή απείχε από 
την ψηφοφορία για την εκταμίευση της δόσης των 1,7 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Ο κ. Nogueira Batista 
αιτιολόγησε τη στάση του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι οι δρακόντειες πολιτικές προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν αποδίδουν, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα προχωρά με αργό ρυθμό και η χώρα διατρέχει 
κίνδυνο χρεοκοπίας. Ο Υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας έσπευσε να ανασκευάσει τις εντυπώσεις, 
επικοινωνώντας προσωπικά με τη Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Christine Lagarde, την οποία και 
διαβεβαίωσε ότι «πρέπει να διορθώσουμε την ψήφο μας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτή δεν εμπόδισε 
την έγκριση (της εκταμίευσης της δόσης). Θα απελευθερώσουμε αυτήν και τις επόμενες δόσεις». 
Αμφότεροι οι κ. Mantega και Nogueira Batista υποστήριξαν, ότι ο τελευταίος έδρασε χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση με τη Μπραζίλια, ενώ ο Υπουργός απέδωσε το θέμα σε κακή μεταξύ τους συνεννόηση. 
Ανακάλεσε, δε, τον κ. Nogueira Batista, προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στην κυβέρνηση. 

Μετά τη συνάντηση των δύο, ο κ. Mantega άλλαξε στάση. Εξέδωσε ανακοίνωση με βάση την οποία, ο 
εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ «ενέργησε επιμελώς και σε συντονισμό με τη βραζιλιανή κυβέρνηση και 
έχει, όπως πάντα, την πολιτική στήριξη του Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή της Βραζιλίας στο 
Ταμείο, για να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές του ως εκτελεστικός διευθυντής στο ΔΝΤ». Στην 
ανακοίνωση επαναλαμβάνεται ότι το συμβάν αποδίδεται σε πρόβλημα επικοινωνίας, ενώ επισημαίνεται η 
κοινή εκτίμηση Υπουργού και εκπροσώπου στο ΔΝΤ, ότι «τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας και 
άλλων χωρών της περιφέρειας του ευρώ πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν, ώστε να 
δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για την ανάκαμψη των χωρών αυτών». 

Εξάλλου, σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο κ. Mantega επανέλαβε την κριτική του στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, χαρακτηρίζοντάς τα υπερβολικά. Η εφημερίδα 
αμφισβητεί ότι η στάση του εκπροσώπου της Βραζιλίας στην ψηφοφορία οφείλεται σε ατομική του 
πρωτοβουλία και εξετάζει την άποψη ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών στο θέμα του χειρισμού της ευρωπαϊκής κρίσης, με τις τελευταίες να ανησυχούν 
αυξητικά για την ενίσχυση των πλούσιων ευρωπαϊκών οικονομιών από το ΔΝΤ, που δημιουργήθηκε για 
να βοηθά τις φτωχές. 

Ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας στο ΔΝΤ έχει και στο παρελθόν τηρήσει ανάλογη στάση σε σχέση με τα 
προγράμματα δανεισμού της Ελλάδας.  
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 

 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 

2012 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 

2013 
Δ13/12 

(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 0 2.524  

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

715.099 765.481 7% 

(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10.368 34.206 230% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 57.315 216.892 278% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 289.899 32.325 -89% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 127.998 54.766 -57% 
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 0 327.532  
(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 1.584.233 1.096.547 -31% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 27.453 58.782.216 214019% 

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

17.249 12.377 -28% 

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 500 841 68% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

264.905 222.579 -16% 

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

1.201 3.185 165% 

(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 6.430  

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 26.390  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.211 0 -100% 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 604.229 758.213 25% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 362.146 141.173 -61% 
(47) ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

0 257  

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 1 0 -100% 

(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

149.165 24.071 -84% 

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

42.088 12.930 -69% 

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ  0 800  

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 117.551  
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 13.408 0  
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ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 

2012 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 

2013 
Δ13/12 

ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 3.197.809 2.623.476 -18% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 800 0 -100% 
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 38.481 0 -100% 
(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 

46.108 0 -100% 

(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 737.476 0 -100% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 11.657 24.616 111% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 5.389 4.091 -24% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.380.076 314.997 -77% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

837.011 1.959.815 134% 

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

1.357.047 2.435.569 79% 

(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 

2.147.680 1.420.803 -34% 

(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% 

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

7.802 6.006 -23% 

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 88.000 104.756 19% 
(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 9.792 -86% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  967 0 -100% 
(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 

2.200 34.271 1458% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3.000 0 -100% 
ΣΥΝΟΛΟ 14.203.764 71.577.478 404% 
 

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

 ΙΑΝ – ΙΟΥΝ 2012 ΙΑΝ –ΙΟΥΝ 2013 Δ13/12 
14.176.311 12.795.262 -9,7% 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΙΟΥΝ 2012 ΙΑΝ –ΙΟΥΝ 2013 Δ13/12 
51.470.389 45.014.678 -12,5% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


