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Οικονομία 

Προσπάθειες επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου 2012 
Η βραζιλιανή κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της για πρωτογενές πλεόνασμα 
139,8 δισ. ρεάις το 2012, λόγω της χαμηλότερης εισροής εσόδων, ως αποτέλεσμα των φορολογικών 
ελαφρύνσεων που υιοθετήθηκαν στη διάρκεια του έτους για την τόνωση της οικονομίας. Για να πλησιάσει 
το στόχο, η κυβέρνηση προέβη σε άπαξ μεταφορά 19,4 δισ. ρεάις στο δημόσιο ταμείο, εκ των οποίων τα 
12,4 δισ. προήλθαν από το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο, 2,3 δισ. σε μερίσματα από την τράπεζα 
επενδύσεων BNDES και 4,7 δισ. από την κρατική τράπεζα Caixa Economica Federal. Επιπλέον, εξαίρεσε 
από το ισοζύγιο 25 δισ. ρεάις επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα λογίζονταν 
ως δαπάνες.  

 

Αύξηση τιμών κατά 5,84% το 2012 
Στο 5,84% ανήλθε το ποσοστό του πληθωρισμού το 2012, εντός του εύρους – στόχου της κυβέρνησης 
(2,5%-6,5%) και χαμηλότερα από το περσινό 6,5%. Πάντως, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
κατά την οποία ο πληθωρισμός υπερβαίνει το μέσο στόχο του 4,5%, ενώ ασκείται κριτική στην κυβέρνηση 
για τεχνητή συγκράτηση του πληθωρισμού, με την επιβολή πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και, από 
πλευράς δήμων, με την αναβολή αύξησης της τιμής των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Τη μεγαλύτερη πίεση στο δείκτη άσκησε το κόστος των υπηρεσιών οικιακής βοήθειας, το οποίο αυξήθηκε 
κατά 12,73%. Τσιγάρα, εκδρομές και υπηρεσίες ομορφιάς συνεισέφεραν επίσης σημαντικά στην αύξηση 
του πληθωρισμού (αυξήσεις 25,48%, 15,25% και 11,73% αντίστοιχα). Τέλος, σημαντική ήταν και η 
επίδραση του τομέα τροφίμων και ποτών, είτε αυτά καταναλώνονται στο σπίτι είτε εκτός. Στην πρώτη 
περίπτωση, καταγράφηκε αύξηση της τιμής τους κατά 10,04% και στη δεύτερη κατά 9,51%. Η δαπάνη για 
τρόφιμα και ποτά αντιπροσωπεύει το 24% του οικογενειακού προϋπολογισμού. 

 

Υψηλότερο έλλειμμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών της Βραζιλίας  
Με έλλειμμα 15,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ έκλεισε το 2012 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών της Βραζιλίας 
(22,2 δισ. πληρωμές, έναντι 6,6 δισ. εισπράξεις), ενώ για το 2013 αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη εκροή 
συναλλάγματος από τον τομέα του τουρισμού, της τάξης των 16,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. 

 

Πιο κλειστή η οικονομία της Βραζιλίας μεταξύ 179 χωρών  
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Βραζιλία διαθέτει την πιο κλειστή οικονομία μεταξύ 
179 χωρών, με τις εισαγωγές της να αναλογούν μόλις στο 13% του ΑΕΠ της χώρας (στοιχεία 2011). 

Στην ομάδα των BRICS, οι εισαγωγές Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής ως ποσοστό του ΑΕΠ 
ήταν αντίστοιχα 21%, 30%, 27% και 29%, ενώ στις οικονομίες της λατινικής Αμερικής, Μεξικό, Αργεντινή 
και Χιλή καταγράφονται ποσοστά 32%, 20% και 35%, αντίστοιχα 
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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Άδειες σε ξένες αεροπορικές εταιρίες να πραγματοποιούν πτήσεις 
εσωτερικού 
Η βραζιλιανή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης αδειών πραγματοποίησης πτήσεων 
εσωτερικού σε ξένες αεροπορικές εταιρίες, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων με την 
αύξηση του ανταγωνισμού. Εφόσον εγκριθεί, το μέτρο θα εφαρμοσθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2014, πριν 
από τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ενώ οι άδειες που θα παραχωρηθούν αφορούν τις εταιρίες 
Aerolíneas Argentina (Αργεντινή), LAN (Χιλή), Taca (Περού), Tame (Ισημερινός) και TAP (Πορτογαλία). 
Οι εταιρίες αυτές πραγματοποιούν ήδη διεθνείς πτήσεις στη Βραζιλία, αλλά υποχρεούνται σε συνεργασίες 
με αντίστοιχες τοπικές για τα εγχώρια δρομολόγια. 

Οι βραζιλιανές Gol, TAM και Azul συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% της εγχώριας κίνησης και έχουν 
δυνατότητα ελεύθερου προσδιορισμού του κομίστρου. Ο κλάδος αντιτίθεται στο ενδεχόμενο έγκρισης του 
μέτρου, υποστηρίζοντας ότι οι ξένοι ανταγωνιστές θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στη χώρα, 
καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη ικανότητα επενδύσεων.  

 

Έργα μεταφορών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 
82 έργα αστικών μετακινήσεων είχαν προγραμματιστεί τον Ιανουάριο 2010 για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2014. Από αυτά, μέχρι σήμερα, τα 21 έχουν εγκαταλειφθεί. Από τα εναπομείναντα 61, θα έπρεπε να 
έχουν παραδοθεί 37, αλλά έχουν ολοκληρωθεί μόλις 2. Για 25 έχει γίνει αναθεώρηση προϋπολογισμού και 
για τα υπόλοιπα εξετάζεται ακόμα τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο. Στην πορεία συμπεριλήφθηκαν 
28 επιπλέον έργα στο πρόγραμμα, εκ των οποίων 7 έχουν μέχρι στιγμής παραδοθεί. Όλα τα έργα που 
είναι εντός χρονοδιαγράμματος ή έχουν παραδοθεί, αφορούν αεροδρόμια. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, είχε εκτιμηθεί σε 17,9 δισ. ρεάις για τα αρχικά 82 έργα. Σήμερα, για τα 
61 έργα του αρχικού σχεδίου και τα 28 του συμπληρωματικού, ο προϋπολογισμός περιορίστηκε σε 16,1 
δισ. ρεάις, καθώς τα έργα που θα έφερναν μεγάλες παρεμβάσεις αντικαταστάθηκαν από άλλα μικρότερης 
εμβέλειας. 

Σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων, η χρηματοδότηση γίνεται από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, αλλά η υλοποίηση των έργων είναι ευθύνη των κυβερνήσεων των πολιτειών και των δήμων. 
Τα έργα των αεροδρομίων και των λιμανιών παρακολουθούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, 
ωστόσο, με την ιδιωτικοποίηση τριών εξ αυτών, ορισμένες από τις υποχρεώσεις έχουν περάσει στην 
ευθύνη των  παραχωρησιούχων. 

Εξάλλου, στα έργα των σταδίων παρουσιάζονται τόσο καθυστερήσεις, όσο και υπερβάσεις 
προϋπολογισμού. Από τα 11 στάδια του αρχικού προγραμματισμού, στα 6 έχει γίνει αναθεώρηση κόστους. 
Η υπέρβαση εκτιμάται σε 32% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις (περισσότερα από 7 δισ. ρεάις, έναντι 
5,3 δισ. που είχαν προβλεφθεί), ενώ εκτιμάται ότι τελικά το κόστος θα ξεπεράσει κατά πολύ και τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις. 

 

Αύξηση της τιμής του ελαιολάδου αναμένεται το 2013 
Αύξηση της τιμής του ελαιολάδου προανήγγειλαν οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου, που κυριαρχούν στη 
βραζιλιανή αγορά, λόγω προβλημάτων στην περσινή συγκομιδή και αντίστοιχων αυξήσεων στο κόστος 
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παραγωγής. Η ισπανική Borges (ομώνυμο προϊόν) έχει δηλώσει ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να 
προσδιορίσει το ύψος της ανατίμησης, ενώ η πορτογαλική Sovena (ελαιόλαδο Andorinha), εκτιμά ότι 
μέχρι το τέλος του 2012 είχε ήδη αναπροσαρμοστεί η τιμή λιανικής κατά 8% και θα ακολουθήσουν 
επόμενες αυξήσεις.  

Η αγορά πάντως εκτιμά ότι η ζήτηση για ελαιόλαδο στη Βραζιλία θα παραμείνει ισχυρή το 2013.  

 

Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις  

BRICS: Προς ίδρυση Τράπεζας και Αποθεματικού Ταμείου 
Τη δημιουργία δύο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλείων πρόκειται θα εξετάσουν κατά την 
επόμενη συνάντησή τους, το Μάρτιο 2013 στο Durban της Νότιας Αφρικής, οι χώρες BRICS (Βραζιλία, 
Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική). Την ίδρυση, πρώτον, επενδυτικής τράπεζας, για τη χρηματοδότηση 
έργων των πέντε εταίρων και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Και δεύτερον, κοινού αποθεματικού 
ταμείου, που θα ονομαστεί «Contingency Reserves Arrangement (CRA)», για τη διάσωση των οικονομιών 
τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κρίση ισοζυγίου πληρωμών ή πρόβλημα ρευστότητας λόγω 
κερδοσκοπικών επιθέσεων και άλλων εξωτερικών παραγόντων, χωρίς, όπως σημειώνουν, να χρειάζεται 
να εξαρτώνται από το ΔΝΤ και από χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό.  

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η τράπεζα θα έχει κεφάλαιο μεταξύ 50 και 70 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ 
εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτή στη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερόμενων χωρών. Θα 
χρηματοδοτεί έργα υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης, και θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλους 
πολυμερείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ωστόσο, αντίθετα με αυτούς, δεν θα προβαίνει σε 
προτάσεις υιοθέτησης πολιτικών. Πρόθεση των εταίρων είναι η τράπεζα να πετύχει πιστοληπτική 
αξιολόγηση ΑΑΑ, ώστε να δανείζεται με κόστος χαμηλότερο από αυτό κάθε χώρας ξεχωριστά. Μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει απόφαση για την κατανομή των μετοχών της τράπεζας, ωστόσο η Βραζιλία 
υποστηρίζει ίσο μερίδιο για καθεμιά από τις πέντε χώρες.  

Το αποθεματικό ταμείο, για το οποίο προβλέπονται 70 – 120 δισ. δολάρια ΗΠΑ, θα αφορά πράξεις 
ανταλλαγής νομισμάτων (foreign exchange swaps) με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας παρέμβασης 
των BRICS στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Η πρόταση για τη δημιουργία του CRA υποβλήθηκε από τη 
Βραζιλία και έχει ως πρότυπο την πρωτοβουλία Chiang Mai, μεταξύ Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN), Κίνας, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας. Οι προϋποθέσεις για την προσφυγή στο CRA, όπως 
και το αν θα δημιουργηθεί κάποιος θεσμός για τη διαχείρισή του, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 

Εφόσον εγκριθεί, όπως αναμένεται, η δημιουργία των δύο μηχανισμών θα είναι το πρώτο απτό βήμα στην 
εμβάθυνση της συνεργασίας των πέντε χωρών.  
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία κατά SITC (σε ευρώ) 

    
ΙΑΝ-ΝΟΕ 

2011 
ΙΑΝ-ΝΟΕ 

2012 Δ12/11 
04 Δημητριακά και Παρασκευάσματα Δημητριακών 8.315 10.368 25% 
05 Φρούτα και Λαχανικά 1.847.494 999.793 -46% 
09 Διάφορα Προϊόντα Διατροφής-Παρασκευάσματα 69.891 300.389 330% 
11 Ποτά 346.348 225.717 -35% 
12 Καπνός Ακατέργαστος και Κατεργασμένος 240.594 0 -100% 
27 Λιπάσματα και Ορυκτά Ακατέργαστα 939.140 1.547.992 65% 
29 Ακατέργαστες Ύλες Ζωικής-Φυτικής Προέλευσης 342 0 -100% 
33 Πετρέλαιο και Προϊόντα Πετρελαίου 3.822 7.581 98% 
34 Φωταέριο Φυσικό και Βιομηχανικό 32.898 35.332 7% 

42 
Λάδια & Λίπη Σταθερά Φυτικής Προέλευσης 
Ακατέργαστα 1.263.212 1.152.896 -9% 

43 Λάδια & Λίπη, Κερί Ζωικής - Φυτικής Προέλευσης 30.997 0 -100% 
51 Οργανικά Χημικά 197 0 -100% 
52 Ανόργανα Χημικά 17.947 33.077 84% 
53 Βαφικές, Δεψικές και Χρωστικές Ύλες 358.413 533.682 49% 
54 Ιατρικά και Φαρμακευτικά Προϊόντα 0 600   
55 Αιθέρια Λάδια Ρητινοειδή Αρωματικές Ύλες 189.939 4.803 -97% 
56 Βιομηχανικά Λιπάσματα 5.042.754 0 -100% 
57 Πλαστικές Ύλες σε Πρωτογενή Μορφή 782.928 1.184.668 51% 
58 Πλαστικές Ύλες σε Μη Πρωτογενή Μορφή 35.044 0 -100% 
59 Χημικές Ύλες & Προϊόντα μη κατονομαζόμενα 0 3.211   
62 Είδη από Καουτσούκ 874.252 2.372.325 171% 
64 Χαρτί, Χαρτόνια, Είδη από Χαρτοπολτό, Χαρτί 6.056 1 -100% 
65 Υφαντικά Νήματα Υφάσματα Έτοιμα κλπ συναφή 55.515 137.528 148% 
66 Είδη από μη Μεταλλικά Ορυκτά μη κατ. 10.087.290 7.941.202 -21% 
67 Σίδηρος & Χάλυβας 242.727 744.711 207% 
68 Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 669.888 704.516 5% 
69 Είδη από Μέταλλα μη Κατονομαζόμενα 1.482.975 1.425.316 -4% 
71 Μηχανήματα - Εξοπλισμοί Παραγωγής Ενέργειας 48.019 7.311 -85% 
72 Μηχανήματα Ειδικά για Ορισμένες Βιομηχανίες 1.136.342 392.481 -65% 
73 Μηχανήματα Κατεργασίας Μετάλλων κλπ. 294.715 69.105 -77% 
74 Γενικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός Μηχανήματα κλπ 1.227.241 2.171.777 77% 
75 Μηχανές Γραφείου & Αυτόματης Επεξεργασίας 151.904 56.166 -63% 
76 Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Εγγραφής Ήχου 178.435 347.935 95% 
77 Ηλεκτρικά Μηχανήματα - Συσκευές & Μέρη Αυτών 2.824.897 2.754.981 -2% 
78 Οχήματα για Δρόμους 2.145 21.859 919% 
79 Λοιπό Μεταφορικό Υλικό 43.890 237.372 441% 
81 Προκατασκ. Κτίρια, Συσκευές Θέρμανσης 50.962 79.875 57% 
82 Έπιπλα & Μέρη αυτών, Κρεβάτια, Στρώματα κλπ 21.513 17.329 -19% 
83 Είδη Ταξιδίου, Σακκίδια χεριού και παρόμοια 248 0 -100% 
84 Είδη Ενδυμασίας και Αξεσουάρ Ένδυσης 42.922 24.467 -43% 
87 Όργανα & Συσκ. Επαγγελμ. Επιστημ. και Ελέγχου 120.626 69.337 -43% 
88 Φωτογραφ. Συσκευές, κλπ Είδη Οπτικής, Ρολόγια  0 1.873   
89 Διάφορα Βιομηχανικά Είδη μη κατονομαζόμενα 61.134 393.494 544% 
93 Ειδικές Συναλλαγές & Εμπορεύματα μη ταξιν. 8.572 1.236 -86% 
99 Εμπιστευτικά 138.227 498.150 260% 
  ΣΥΝΟΛΟ 30.970.720 26.511.800 -14,4% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

  ΙΑΝ-ΝΟΕ Δ12/11 
2011 151.292.141  
2012 99.651.995 -34,1% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 


