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Οικονομία 

Μείωση του ΑΕΠ της Βραζιλίας το γ’ τρίμηνο 
Το ΑΕΠ της Βραζιλίας υποχώρησε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το δεύτερο. Το 
εξεταζόμενο διάστημα, η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,21 τρισ. ρεάις 
(περίπου 390 δισ. ευρώ). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η οικονομία είχε σημειώσει ανάπτυξη 
1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και μηδενική το πρώτο. 

Αναθεωρήθηκαν, επιπλέον, τα στοιχεία του ΑΕΠ του 2012, οπότε και η μεγέθυνση της οικονομίας 
τοποθετείται στο 1% από 0,9% που ήταν η αρχική εκτίμηση. Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης ήταν 
χαμηλότερο από αυτό που είχε προαναγγείλει η Πρόεδρος κα Dilma Rousseff, οπότε και είχε μιλήσει για 
ανάπτυξη 1,5% το 2012.  

Από την πλευρά της προσφοράς, η μείωση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους οφείλεται στον αγροτικό 
τομέα που υποχώρησε κατά 3,5% σε σχέση με το δεύτερο, ενώ βιομηχανία και υπηρεσίες διατηρήθηκαν 
πρακτικά σταθερές (αύξηση 0,1%). Από τη βιομηχανία, θετική πορεία σημείωσαν οι τομείς εξόρυξης 
(2,9%) και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (0,9%). Αντίθετα, μεταποίηση και κατασκευές υποχώρησαν 
κατά 0,4% και 0,3%, αντίστοιχα. Από τις υπηρεσίες, οι τομείς μεταφορών, αποθήκευσης, ταχυδρομείων, 
δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης σημείωσαν αύξηση 0,8% έκαστος. Ο τομέας λιανικού εμπορίου 
παρέμεινε σταθερός, ενώ ασφάλειες και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 0,2%. 

Από την πλευρά της ζήτησης, οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) υποχώρησαν 
κατά 2,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε 
σε 19,1% έναντι 18,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1%, ενώ 
αυτή του κράτους κατά 1,2%. Το ποσοστό της αποταμίευσης ανήλθε σε 15%. Όσον αφορά τον εξωτερικό 
τομέα, πτωτικά κινήθηκαν τόσο οι εξαγωγές (-1,4%), όσο και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (-
0,1%). 

Εξάλλου, τον Οκτώβριο, το ποσοστό του πληθωρισμού σε ετησιοποιημένη βάση ανήλθε σε 5,85%. Η 
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο σε 
10% (αύξηση 0,5 μονάδες). Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη αύξηση σε αυτό τον κύκλο νομισματικού 
περιορισμού που ξεκίνησε τον Απρίλιο φέτος, με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού.  

Η επίδοση της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως απογοητευτική, 
ενώ εκφράζεται ανησυχία για το ότι θα ενισχύσει την επιφυλακτική στάση των επενδυτών. Τα 
αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου σε συνδυασμό με την ήδη γνωστή δυσκολία επίτευξης του στόχου 
πρωτογενούς πλεονάσματος του έτους και με δημόσιο χρέος πολύ πάνω από το μέσο όρο των 
αναπτυσσόμενων χωρών και σε ανοδική πορεία, οδήγησαν τον εκπρόσωπο της Standard & Poor's στη 
δήλωση ότι η εταιρία θα αναμείνει την αντίδραση της κυβέρνησης στη χαμηλή ανάπτυξη για να 
αποφασίσει σχετικά με την αξιολόγησή της. Τους προηγούμενους μήνες οι S&P και Moody's υποβάθμισαν 
την προοπτική του χρέους της Βραζιλίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, αν η Βραζιλία δεν 
επανέλθει σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά της εξακολουθήσουν να επιδεινώνονται, 
μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα BRIC που θα χάσει την επενδυτική της βαθμίδα και αυτό να συμβεί ήδη 
στις αρχές του 2014.  

Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας, κ. Guido Mantega, απέδωσε τη χαμηλή επίδοση της 
οικονομίας το τρίτο τρίμηνο στην ισχυρή, όπως τη χαρακτήρισε, ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου (1,8% 
με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, από 1,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση), καθώς δημιούργησε υψηλή 
βάση σύγκρισης. Υποστήριξε ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της βραζιλιανής οικονομίας συμβαδίζει με τον 
παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα επανέλθει σε θετικό πρόσημο το τέταρτο 
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τρίμηνο. Καθώς σε επίπεδο εννεαμήνου το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012, ο κ. Mantega δήλωσε ότι ο στόχος ανάπτυξης 2,5% για φέτος, μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Αναπροσαρμογή προβλέψεων επίδοσης οικονομίας 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του γ’ τριμήνου, έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας 
μεταξύ 100 αναλυτών της αγοράς, κατέδειξε ότι η νέα πρόβλεψη για την ανάπτυξη της οικονομίας το 
2013 τοποθετείται πλέον σε 2,3% αντί του 2,5% που ήταν η εκτίμηση πριν από ένα μήνα. Και η ανάπτυξη 
του 2014 επανεκτιμήθηκε, από 2,5% σε 2,01%.  

Στην ίδια έρευνα προβλέπεται ποσοστό πληθωρισμού 5,7% για το 2013, από 5,81% που ήταν η 
προηγούμενη εκτίμηση, ενώ για το 2014 παραμένει σταθερή στο 5,92%. 

Το βασικό επιτόκιο αναμένεται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας το 10,5% στο τέλος του 
2014, από 10% που είναι σήμερα. 

Η ισοτιμία ρεάλ – δολαρίου ΗΠΑ αναμένεται να κλείσει σε 2,33 το 2013 και 2,43 το 2014.  

Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται έλλειμμα ύψους 80 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2013 και 
72,35 για το 2014. Χαμηλότερη είναι η αναθεωρημένη πρόβλεψη του εμπορικού πλεονάσματος, που 
πλέον εκτιμάται σε 1,19 δισ. για το 2013 και σε 7,85 δισ. για το 2014.  

Σε 60 δισ. δολάρια ΗΠΑ αναμένεται η εισροή ΞΑΕ τόσο για το 2013, όσο και για το 2014.  

Εξάλλου, ακόμα χαμηλότερες είναι οι προβλέψεις της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Αγίου Παύλου, η οποία 
εκτιμά την ανάπτυξη σε 2,2% φέτος και 2% το 2014.  

 

Ματαίωση σχεδίου για επίτευξη στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος  
Φοβούμενη ότι η κίνηση θα ερμηνευθεί ως μία ακόμα προσπάθεια δημιουργικής λογιστικής για την 
επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος και υπό την απειλή υποβάθμισης της προοπτικής του 
χρέους της χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών ματαίωσε το σχέδιο δανεισμού της κρατικής εταιρίας 
ηλεκτρισμού Eletrobrás από την κρατική τράπεζα Caixa με 2,6 δισ. ρεάις, για την κάλυψη της ζημιάς από 
τη μείωση του κόστους του ρεύματος για τους καταναλωτές. Πλέον, το κενό θα κληθεί να καλύψει το 
κρατικό ταμείο, γεγονός που εκτιμάται ότι απομακρύνει ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο επίτευξης του 
στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 73 δισ. ρεάις που έχει θέσει η κυβέρνηση, στόχος που έχει ήδη 
υποστεί μια προς τα κάτω αναθεώρηση εντός του έτους. 

 

Η Βραζιλία μπορεί να χάσει το χαρακτηρισμό «BRIC» 
Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill, που εισήγαγε τον 
όρο BRIC για να περιγράψει την ομάδα αναπτυσσόμενων οικονομιών που θα μπορούσαν να κυριαρχούν 
μέχρι το 2050 (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), αν η χαμηλή ανάπτυξη εξακολουθήσει για τρίτο 
συνεχόμενο χρόνο, η αγορά θα αμφισβητήσει τη θέση της Βραζιλίας στην ομάδα. 
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20% του ΑΕΠ της Βραζιλίας από τρεις δήμους 
Το 2011, μόνο σε τρεις δήμους αναλογούσε το 20,6% του ΑΕΠ της Βραζιλίας, κατά σειρά, στους δήμους 
São Paulo (11,5% του ΑΕΠ της χώρας), Rio de Janeiro (5,1%) και Brasília (4%). Στην κατάταξη, που δεν 
έχει αλλάξει από το 2008, ακολουθούν οι δήμοι Curitiba με 1,4% (πολιτεία Paraná), Belo Horizonte με 
1,3% (Minas Gerais) και Manaus με 1%(Amazonas). 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Περισσότερο προστατευτισμό ζητάει η βιομηχανία από το Υπουργείο 
Οικονομικών 
Ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας προκειμένου να αλλάξει τη 
στάση τους έναντι της κυβέρνησης, την οποία θεωρούν ιδιαίτερα παρεμβατική και αναποτελεσματική 
στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, γεγονός που αποτρέπει τις επενδύσεις, μειώνει τα έσοδα του 
κράτους και υπονομεύει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία και αποτελεί βασικό μοχλό 
ανάπτυξης της χώρας. Χωρίς να υπάρξει κάποιο απτό αποτέλεσμα από τη συνάντηση, το Υπουργείο 
χαρακτήρισε την ομάδα «συνασπισμό για την ανταγωνιστικότητα» και δέχτηκε σειρά παραπόνων και 
αιτημάτων από τους εκπροσώπους της, για τα οποία και υποσχέθηκε να ορίσει συνάντηση με την 
Πρόεδρο, κα Rousseff.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 21 σύνδεσμοι επιχειρήσεων των τομέων μετάλλων και υποδομών, τροφίμων, 
ηλεκτρονικών, παιχνιδιών, τυπογραφίας, χαρτοπολτού και χαρτιού, μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
χάλυβα, πετρελαίου, εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μουσικής. Οι εκπρόσωποι των συνδέσμων 
αντέκρουσαν τις επικρίσεις όσων αντιτίθενται στα μέτρα προστατευτισμού και τάχθηκαν υπέρ του 
περιορισμού των εισαγωγών. Μεταξύ των θέσεων που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνονται, η δημιουργία 
υποχρέωσης τοπικού περιεχομένου στα έργα υποδομής και η αύξηση των δασμών.  

 
Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού βασικός παράγοντας για το 
έλλειμμα καινοτομίας της βιομηχανίας 
Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την 
καινοτομία, σύμφωνα με έρευνα του Βραζιλιανού Ινστιτούτου Γεωγραφίας και Στατιστικής. Το 72,5% των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα απέδωσε υψηλή ή μέτρια σημασία για το έλλειμμα 
καινοτομίας στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.  

Πρώτος αποτρεπτικός παράγοντας, αναδείχθηκε το υψηλό κόστος της έρευνας (81,7%), δεύτερος η 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (72,5%), τρίτος ο επιχειρηματικός κίνδυνος (71,3%) και τέταρτος η 
έλλειψη χρηματοδότησης (63,1%). Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη έρευνα της περιόδου 2003-2005, η 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είχε αναδειχθεί έκτος σημαντικότερος παράγοντας για το έλλειμμα 
καινοτομίας. 

Από τη μελέτη προκύπτει ακόμα ότι η δαπάνη της βιομηχανίας για ίδια έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε, 
από 24,49% (10,7 δισ. ρεάις) του συνόλου της δαπάνης για καινοτομία το 2008, σε 29,78% (15,2 δισ. 
ρεάις) το 2011. 
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Συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων  
Στην εταιρία Triunfo Participações e Investimentos κατακυρώθηκαν τρεις συμβάσεις παραχώρησης των 
αυτοκινητόδρομων BR-060, 153 και 262 (Ομοσπονδιακή περιοχή και πολιτείες Goiás και Minas Gerais, 
αντίστοιχα). Η εταιρία προσέφερε κόστος διοδίου 2,851 ρεάις ανά 100 χιλιόμετρα, 52% χαμηλότερα από 
το ανώτατο ποσό που είχε ορισθεί στο διαγωνισμό (5,94 ρεάις).  

Την ίδια έκπτωση είχε προσφέρει η Odebrecht TransPort στο τέλος του περασμένου μήνα, οπότε και 
κέρδισε τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου BR-163 (πολιτεία Mato Grosso). 

 

Η κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES εγκαινιάζει γραφείο στη Ν. Αφρική  
Η Εθνική Τράπεζα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (BNDES) εγκαινίασε γραφείο 
αντιπροσώπευσης στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Στόχος της τράπεζας είναι να ενισχύσει τη 
δραστηριότητα των βραζιλιανών επιχειρήσεων στην αφρικανική ήπειρο.  

Την τελευταία δεκαετία η BNDES έχει χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή βραζιλιανών επιχειρήσεων σε έργα 
στην Αφρική, όπως η παραγωγή και διανομή ενέργειας, κατασκευή αυτοκινητόδρομων, κατοικιών, έργων 
αποχέτευσης, κλπ. Επίσης, έχει στηρίξει την εξαγωγή βραζιλιανών μηχανημάτων, εξοπλισμών και 
αεροπλάνων. Από το 2007 έχει εκταμιεύσει 2,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ για έργα σε Αγκόλα, Γκάνα,  Ισημερινή 
Γουινέα, Μοζαμβίκη και Νότια Αφρική, που αφορούσαν εξαγωγική δράση βραζιλιανών επιχειρήσεων. 

Μεταξύ 2000 και 2012, το εμπόριο μεταξύ Βραζιλίας και Αφρικής αυξήθηκε από 4,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε  
26,5 δισ. Τη δεκαετία του ’90 αναλογούσε στην Αφρική το 3% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της 
Βραζιλίας. Σήμερα το ποσοστό ανέρχεται σε 6%. 

Εκτός του Γιοχάνεσμπουργκ, η BNDES διαθέτει γραφεία σε Λονδίνο και Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη). 

 

Δημοπράτηση φάσματος 4G 
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Anatel), η δημοπράτηση του φάσματος 4G, που έχει 
προβλεφθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2014, αναμένεται να προσελκύσει ξένες εταιρίες τηλεπικοινωνιών 
που δεν δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα στη Βραζιλία, απειλώντας έτσι τη θέση των υφιστάμενων 
παρόχων, TIM, Claro, Oi και Vivo, που θα μπορούσαν να μείνουν εκτός της ζώνης των 700 MHz. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι AT&T (ΗΠΑ) και η Vodafone (ΗΒ).  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται τον Ιανουάριο.  

 

6 δισ. ρεάις επενδύσεων της QGER για αιολικά μέχρι το 2020 

Η Queiroz Galvão Energias Renováveis (QGER), ενεργειακός βραχίονας του κατασκευαστικού ομίλου 
Queiroz Galvão, προτίθεται να επενδύσει 6 δισ. ρεάις για να επιτύχει το στόχο των 1.450 MW 
εγκαταστημένης ισχύος μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι τον Ιανουάριο η εταιρία θα 
θέσει σε λειτουργία το πρώτο της αιολικό πάρκο, ισχύος 65,1 MW, στο αιολικό πάρκο Icaraí, πολιτεία 
Ceará. Παράλληλα, η  εταιρία θα ξεκινήσει δοκιμές σε δύο ακόμα αιολικά πάρκα, Taíba (56,7 MW) και 
Amontada (75,6 MW) στην ίδια πολιτεία. Άλλες επενδύσεις της QGER περιλαμβάνουν το αιολικό πάρκο 
Riachão (145,8 MW) στην πολιτεία Rio Grande do Norte, η λειτουργία του οποίου αναμένεται να 
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ξεκινήσει το Νοέμβριο 2014. Επίσης, σχεδιάζει την έναρξη κατασκευής πάρκου 400 MW στην πολιτεία 
Piauí, το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Τα πέντε έργα αντιπροσωπεύουν επένδυση 3 δισ. ρεάις και ισχύ 
περίπου 800 MW. 

Η εταιρία είχε κερδίσει τη σύμβαση κατασκευής και παραχώρησης των δύο πρώτων πάρκων σε σχετικό 
διαγωνισμό το 2009, με τιμή 142 ρεάις/MWh – ή 174 ρεάις/MWh σημερινή αξία. Η παραγωγή των 
υπόλοιπων θα διοχετευθεί στην ελεύθερη αγορά. Αναμένει δε, ότι εντός των πέντε επόμενων ετών θα 
υπάρξει συγκέντρωση της αγοράς στις εταιρίες που θα πετύχουν οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η QGER έχει εγκαταστήσει το επιχειρησιακό της κέντρο στη Fortaleza (πολιτεία Ceará) από όπου 
διαχειρίζεται όλα τα αιολικά της πάρκα. 

Εκτός των αιολικών, η εταιρία διαχειρίζεται ακόμα ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 19 MW στην 
πολιτεία Minas Gerais, και δύο θερμοηλεκτρικά συνόλου 13 MW στην πολιτεία Maranhão, τα οποία 
λειτουργούν με βιομάζα ευκάλυπτου. 

 

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

Αντιδράσεις στη Βραζιλία σχετικά με σύναψη συμφωνίας στην Υπουργική 
Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπαλί 
Σε ιστορική συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου μέσω της απλοποίησης και της διαφάνειας των 
τελωνειακών διαδικασιών, κατέληξε η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο 
Μπαλί. Η μεταρρύθμιση, εφόσον εφαρμοσθεί, αναμένεται να εξοικονομήσει κόστη ύψους 1 τρισ. 
δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος.  

Η συμφωνία κατέστη εφικτή καθώς βρέθηκε μια προσωρινή συμβιβαστική λύση στο θέμα που είχε 
εγείρει η Ινδία, για την εξαίρεση από τους περιορισμούς επιδότησης παραγωγής, προγραμμάτων που 
υλοποιούνται για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας, πρόταση στην οποία αντιδρούσαν κατά βάση οι ΗΠΑ. 
Υπό την πίεση της Ινδίας, επιτράπηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεχίσουν τις επιδοτήσεις, χωρίς η 
πρακτική αυτή να μπορεί να προσβληθεί δικαστικά από άλλες χώρες-μέλη του ΠΟΕ, μέχρι να βρεθεί μια 
μόνιμη λύση. Στο μεταξύ η Ινδία υποσχέθηκε να μην προχωρήσει με νέα προγράμματα επιδοτήσεων και 
οι λοιπές αναπτυσσόμενες να ενημερώνουν τον Οργανισμό όταν ξεπερνούν το μέχρι σήμερα 
επιτρεπόμενο όριο επιδοτήσεων. 

Άλλα σημαντικά σημεία τριβής που τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να υπάρξει 
πιθανότητα επιτυχούς κατάληξης της Διάσκεψης, ήταν το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων από τις 
αναπτυγμένες χώρες και το άνοιγμα της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Η μεταρρύθμιση των τελωνειακών διαδικασιών αντιμετωπίζονταν για χρόνια από τη Βραζιλία ως 
αντικείμενο ενδιαφέροντος κυρίως των ΗΠΑ και της ΕΕ, που επιθυμούσαν να μειώσουν το κόστος των 
εξαγωγών τους στις αναπτυσσόμενες και φτωχές χώρες. Για το λόγο αυτό, είχε στο παρελθόν καταστήσει 
σαφές ότι δεν επρόκειτο για αντικείμενο προτεραιότητάς της. Ωστόσο, υπό την απειλή πιθανής αποτυχίας 
της Διάσκεψης του Μπαλί, που θα διακινδύνευε πλέον την ίδια την υπόσταση του ΠΟΕ, αφήνοντας τη 
Βραζιλία διαπραγματευτικά απομονωμένη, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να προχωρούν ανεξάρτητα σε διμερείς 
συμφωνίες εμπορικής ολοκλήρωσης, η στάση της χώρας άλλαξε. Επιθυμώντας, επιπλέον, να υποστηρίξει 
το βραζιλιανό Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, κ. Roberto Azevêdo, εκτός του ότι υποχώρησε σε σειρά 
απαιτήσεων που προέβαλλε την τελευταία δεκαετία και του ότι τήρησε αποστάσεις από την Αργεντινή 
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και γενικά από τις αναπτυσσόμενες χώρες που τηρούν τη σκληρότερη στάση σε σχέση με την 
απελευθέρωση του εμπορίου, ανέπτυξε επιπλέον εντατική παρασκηνιακή δράση για να διευκολύνει την 
επίτευξη της συμφωνίας. 

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτήρισε την επίτευξη της συμφωνίας στο Μπαλί 
ιδιαίτερα θετική, από την οποία η Βραζιλία έχει να αποκομίσει πολλά οφέλη, καθώς θα διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των αγαθών της σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, σημειώνεται, η συμφωνία θέτει τέλος στην 
παράλυση χρόνων του Γύρου της Ντόχα, γεγονός που επιτρέπει στον ΠΟΕ να προετοιμάσει πλέον την 
επανάληψη των διαπραγματεύσεων του γύρου, σε θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της Βραζιλίας.  

Θετική ήταν και η αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών, που δήλωσε ότι η μείωση της 
τελωνειακής γραφειοκρατίας θα καταστήσει την εξαγωγική δράση ταχύτερη και φθηνότερη για τους 
βραζιλιανούς εξαγωγείς. 

Δεν έλειψε πάντως η κριτική, τόσο για τον κ. Azevêdo, όσο και για την κυβέρνηση. Ο κ. Pedro Camargo 
Neto, διαπραγματευτής της Βραζιλίας στον ΠΟΕ για αγροτικά θέματα επί κυβέρνησης Fernando 
Henrique Cardoso, δήλωσε ότι ήταν λάθος να τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το ζήτημα των αγροτικών 
επιδοτήσεων των αναπτυγμένων χωρών, ενώ χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ασήμαντη για 
τη γεωργία. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε το ρόλο του ηγέτη των αναπτυσσόμενων χωρών 
για τα αγροτικά θέματα και έγινε «το καλό παιδί της Γενεύης». Υποστήριξε ότι κερδισμένοι από τη 
συμφωνία ήταν η Ινδία, που εισήγαγε ένα νέο θέμα στην ημερήσια διάταξη, και οι αναπτυγμένες χώρες, 
που εκτός των τελωνειακών διευκολύνσεων, θα εξακολουθήσουν την παράλληλη ατζέντα τους για την 
επίτευξη διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. 

 

Η Παραγουάη εγκρίνει την είσοδο της Βενεζουέλας στη Mercosul 
Επτά χρόνια μετά την ανακοίνωση εισόδου της Βενεζουέλας ως πλήρες μέλος στην ένωση Mercosul και 
αφού η απόφαση είχε ήδη κυρωθεί από Βραζιλία, Αργεντινή και Ουρουγουάη, πλέον κυρώθηκε και από 
την Παραγουάη.  

Η Παραγουάη είχε αποβληθεί από τη Mercosul από τον Ιούνιο 2012, όταν το Κογκρέσο απέπεμψε τον 
Πρόεδρο της χώρας. Στο διάστημα αυτό, η Αργεντινή προώθησε την αναβάθμιση της Βενεζουέλας σε 
πλήρες μέλος της ένωσης, υποψηφιότητα στην οποία αντιδρούσε συστηματικά η Παραγουάη. Στην 
τελευταία σύνοδο των χωρών της ένωσης στο Μοντεβιδέο, τον Ιούλιο φέτος, τα υπόλοιπα μέλη 
αποφάσισαν την παύση της αποπομπής της Παραγουάης, δεδομένου ότι επανήλθε ομαλότητα μετά τις 
τελευταίες προεδρικές εκλογές. Η Παραγουάη στο μεταξύ επιχείρησε, χωρίς αποτέλεσμα, να αποτρέψει 
την ανάληψη της προεδρίας της ένωσης από τη Βενεζουέλα, ενώ ακόμα εκκρεμεί η κύρωση από πλευράς 
της, των περισσότερων αποφάσεων που προωθήθηκαν κατά την αποχή της. 

 

 

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

 

 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

7   

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 
 ΙΑΝ-ΟΚΤ 2012 ΙΑΝ-ΟΚΤ 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 6.102.100 5.021.255 -18% 

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

2.180.463 3.388.907 55% 

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

1.428.221 3.177.539 122% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3.912.761 2.127.912 -46% 

(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 

2.819.401 2.104.278 -25% 

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

1.102.519 1.314.873 19% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 968.153 1.122.840 16% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 2.756.238 441.233 -84% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

454.515 399.626 -12% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 999.793 358.233 -64% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1.236 334.971 27001% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 863.633 239.959 -72% 
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 156.692  
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 182.653 104.756 -43% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

183.784 63.267 -66% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 197.426 60.805 -69% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 296.181 41.457 -86% 
(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 122.080 37.643 -69% 
(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 

82.075 34.807 -58% 

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

72.551 31.973 -56% 

(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 

12.499 23.188 86% 
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 ΙΑΝ-ΟΚΤ 2012 ΙΑΝ-ΟΚΤ 2013 Δ13/12 
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

25.293 20.683 -18% 

(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 15.311 -84% 

(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»  

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% 

(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% 

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 500 841 68% 
(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  0 841  

(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% 

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  0 81  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.211 0 -100% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 1 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% 
(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 25.885.779 118.444.111 358% 
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Χωρίς πετρελαιοειδή (κατηγορία Σ.Ο. 27), το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών τη Βραζιλία 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 ΙΑΝ – ΟΚΤ 2012 ΙΑΝ – ΟΚΤ 2013 Δ13/12 
25.834.821 20.763.501 -19,6% 

 
 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΟΚΤ 2012 ΙΑΝ – ΟΚΤ 2013 Δ13/12 
90.902.314 78.980.601 -13,1% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 

 


