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Οικονομία 

Σε τεχνική ύφεση η οικονομία της Βραζιλίας 
Σε τεχνική ύφεση περιήλθε η βραζιλιανή οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2015, υποχωρώντας κατά 
1,9% σε σχέση με το προηγούμενο και κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Η 
ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,428 τρισ. ρεάις (περίπου 332 δισ. ευρώ). Οι 
επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 17,8% του ΑΕΠ, από 19,7% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ και η 
αποταμίευση εξακολουθεί πτωτικά, φτάνοντας το 14,4% του ΑΕΠ από 16% το πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Το δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν όλοι οι τομείς της οικονομίας: ο πρωτογενής -2,7%, ο δευτερογενής -
4,3% και ο τριτογενής -0,7%. Τη μεγαλύτερη μείωση στη βιομηχανία σημείωσε ο τομέας κατασκευών που 
συρρικνώθηκε κατά 8,4%, ενώ στις υπηρεσίες ξεχώρισε αρνητικά το εμπόριο με -3,3%. 

Από την πλευρά της ζήτησης, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 8,1%, 
υποχωρώντας έτσι για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο μειώθηκε και η 
κατανάλωση των νοικοκυριών (-2,1%) ενώ η δαπάνη του κράτους αυξήθηκε κατά 0,7%.  

Στον εξωτερικό τομέα, θετικά κινήθηκαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (+3,4%) ως αποτέλεσμα της 
συνεχιζόμενης υποτίμηση του ρεάλ, που αντίστροφα βάρυνε σημαντικά τις εισαγωγές, οι οποίες και 
υποχώρησαν κατά 8,8%. 

Η κυβέρνηση αναθεώρησε την πρόβλεψή της για το σύνολο του έτους, από ύφεση 1,49% σε 2,44%. Στη 
δική της πρόβλεψη, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 
2,7%. Εξάλλου, στην πιο πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών 
της αγοράς (25/9), καταγράφονται οι εξής προβλέψεις για το 2015: μεταβολή ΑΕΠ -2,8%, ποσοστό 
πληθωρισμού 9,46%, ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ - ρεάλ στο τέλος του έτους 1:3,95, βασικό επιτόκιο στο 
τέλος του έτους 14,25%. 

 

Ελλειμματικό το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 
Η Κυβέρνηση έστειλε για ψήφιση στο Κογκρέσο σχέδιο προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το 2016, 
για πρώτη φορά  ελλειμματικό τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια. Προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 
ύψους 30,5 δισ. ρεάις, που αντιστοιχεί σε 0,5% του ΑΕΠ, ενώ ο αρχικός στόχος αφορούσε πλεόνασμα 
0,7%. 

Η είδηση οδήγησε το Χρηματιστήριο Αγίου Παύλου σε πτώση και το ρεάλ σε περαιτέρω υποτίμηση 
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς η αγορά προεξόφλησε την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από 
τις εταιρίες αξιολόγησης.  

 

Η Βραζιλία έχασε την επενδυτική βαθμίδα από την S&P 
Με βασική αιτιολογία την υποβολή προς ψήφιση ελλειμματικού προϋπολογισμού για το 2016, η Standard 
& Poor's υποβάθμισε το χρέος της Βραζιλίας σε ΒΒ+ με αρνητική προοπτική, αφαιρώντας της έτσι την 
επενδυτική βαθμίδα, επτά χρόνια μετά την απόκτησή της (2008 από τις S&P και Fitch και 2009 από τη 
Moody's).  
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Συνεχίζεται η υποτίμηση του ρεάλ 
Το ρεάλ αντέδρασε στην απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας με υποτίμηση. Πολιτική κρίση που 
δυσχεραίνει τη δημοσιονομική προσαρμογή και φόβοι υποβάθμισης και από άλλες εταιρίες αξιολόγησης 
διατηρούν το νόμισμα της Βραζιλίας σε σταθερά πτωτική πορεία. Στις 22/9 το δολάριο ΗΠΑ ξεπέρασε τα 
4 ρεάις για πρώτη φορά από την υιοθέτηση του νομίσματος το 1994, φτάνοντας τα 4,249 ρεάις τις 
επόμενες ημέρες. 

Το ρεάλ έχει υποτιμηθεί σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ περισσότερο από 55% από την αρχή του χρόνου και 
72% σε δωδεκάμηνη βάση. Το γεγονός οδήγησε την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας σε διαρκείς 
παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος με την πώληση  δολαρίων ΗΠΑ για τη στήριξη του εθνικού 
νομίσματος και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Στις 30/9/2015 η ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ – 
ρεάλ διαμορφώνεται σε 1:3,98 και ευρώ – ρεάλ 1:4,46. 

 

Νέο πακέτο δημοσιονομικής προσαρμογής 
Σε συνέχεια απώλειας της επενδυτικής βαθμίδας από την S&P, η Κυβέρνηση υποχώρησε σε σχέση με τον 
ελλειμματικό προϋπολογισμό και ανακοίνωσε νέο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, 
προκειμένου να πετύχει τον αρχικό στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ για το 2016 και να 
κερδίσει έτσι ξανά την εμπιστοσύνη της αγοράς. Προβλέπεται περικοπή δαπανών ύψους 26 δισ. ρεάις, 
μεταξύ άλλων από μισθούς δημόσιων υπαλλήλων, από την υγεία, από το κοινωνικό στεγαστικό 
πρόγραμμα - Minha Casa Minha Vida και από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανάπτυξης - PAC. Επίσης, 
προβλέπεται αύξηση εσόδων κατά 40,2 δισ. ρεάις με την επαναφορά φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές 
για περίοδο τεσσάρων χρόνων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, τον περιορισμό προνομίων για συγκεκριμένες βιομηχανίες, εξαγωγείς, κλπ. Καθώς η 
πλειοψηφία των μέτρων τελεί υπό την έγκριση του Κογκρέσου, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική ως 
προς την ψήφισή τους, ενώ αρνητικά τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι κλάδων που πλήττονται άμεσα. 

 

Συνεχίζει αυξητικά ο πληθωρισμός 
Σε 7% ανήλθε τον Αύγουστο το ποσοστό του πληθωρισμού από την αρχή του έτους και σε 9,53% σε 
δωδεκάμηνη βάση, το υψηλότερο επίπεδο από το 2003. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το έτος θα 
κλείσει με ποσοστό πληθωρισμού 9,5%, περισσότερο από το διπλάσιο από το μέσο όρο του εύρους - 
στόχου της κυβέρνησης (2,5% – 6,5%). Η κυβέρνηση έχει επίσης αναθεωρήσει την εκτίμησή της για το 
επίπεδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, από 8,26% σε 9%, ενώ η αγορά αναμένει 9,46%.   

 

Συνεχίζεται η αύξηση της ανεργίας  
Σε 7,6% ανήλθε η ανεργία τον Αύγουστο, το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς 
από το Δεκέμβριο του 2014, οπότε ήταν 4,3%. Ο υπολογισμός αφορά έξι μητροπολιτικές περιοχές: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte και Porto Alegre. Η μητροπολιτική περιοχή του 
Salvador σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ανέργων. 

Τον Αύγουστο το μέσο πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων ανήλθε σε 2.185,5 ρεάις, μείωση 3,5% σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι.  
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Το χρηματιστήριο του Αγίου Παύλου δεν είναι πια το μεγαλύτερο στη 
Λατινική Αμερική 
Σύμφωνα με την Economatica, το χρηματιστήριο του Αγίου Παύλου BM&FBOVESPA δεν είναι πια το 
μεγαλύτερο στη Λατινική Αμερική. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το χρηματιστήριο του Μεξικού, με 
αξία εισηγμένων εταιριών 478,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ, έναντι 471,6 δισ. του BM&FBOVESPA. 

Η υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο BM&FBOVESPA καταγράφηκε τον Απρίλιο 2011, φτάνοντας τα 1,53 
τρισ. δολάρια ΗΠΑ. Από τότε μέχρι σήμερα χάθηκαν 1,05 τρισ., με την υποτίμηση του ρεάλ έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ να συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη. 

 

Νέα μείωση της ανταγωνιστικότητας της Βραζιλίας 
Η Βραζιλία κατέλαβε την 75η θέση μεταξύ 140 αξιολογούμενων χωρών στην κατάταξη Global 
Competitiveness Index 2015 – 2016 του World Economic Forum, από την 57η πέρσι. Πρόκειται για τη 
χειρότερη θέση που καταλαμβάνει η χώρα από τη συμπερίληψή της στην έρευνα τη δεκαετία του ’90.  Η 
καλύτερη θέση που είχε ποτέ καταλάβει ήταν η 48η το 2012.  

Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Βραζιλίας είναι το μέγεθος της 
αγοράς της. Η απώλεια 18 θέσεων σε σχέση με πέρσι αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση των δημόσιων 
οικονομικών και στα σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την 
εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. 

Η Βραζιλία καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών BRICS, ενώ στη νότια Αμερική, 
προηγούνται οι Χιλή (35), Κολομβία (61), Περού (69) και Ουρουγουάη (73). Στην ίδια κατάταξη η Ελλάδα 
παρέμεινε σταθερή στην 81η θέση.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Συμφωνία συνεργασίας με τη Γερμανία στον τομέα των βιολογικών 
φαρμάκων  
Κατά την επίσημη επίσκεψη της Καγκελαρίου Merkel στη Βραζιλία τον Αύγουστο, υπογράφηκε, μεταξύ 
άλλων, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των φαρμάκων. Προβλέπεται ότι το βραζιλιανό Υπουργείο 
Υγείας θα αγοράζει βιολογικά φάρμακα από γερμανικές βιομηχανίες και αυτές με τη σειρά τους θα 
μεταφέρουν τη σχετική τεχνολογία σε κρατικά εργαστήρια, για την επιτόπου παραγωγή κυρίως σε 
ογκολογικά και αντιρρευματικά βιολογικά φάρμακα. 

Σήμερα, τα βιολογικά αντιπροσωπεύουν το 4% των φαρμάτων που προμηθεύεται το κράτος για το Ενιαίο 
Σύστημα Υγείας (SUS), ποσοστό το οποίο όμως αντιστοιχεί στο 51% του προϋπολογισμού του SUS. 

Η συμφωνία είναι ανάλογη της Πολιτικής Παραγωγικής Ανάπτυξης (PDP), με βάση την οποία το 
Υπουργείο Υγείας συνάπτει συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρίες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε κρατικά 
εργαστήρια, ώστε μέσα σε πέντε χρόνια να παράγουν μόνα τους τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε 
αυτήν. Στο μεταξύ, εγγυάται ότι κατά το διάστημα αυτό, το SUS θα προμηθεύεται τα συγκεκριμένα 
προϊόντα αποκλειστικά από τη συμβαλλόμενη ιδιωτική εταιρία. Μέσα στο 2015 το βραζιλιανό Υπουργείο 
σύναψε 11 συμφωνίες PDP, εκ των οποίων 6 για βιολογικά φάρμακα, ύψους 1,3 δισ. ρεάις. 
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Στη συμφωνία με τη Γερμανία περιλαμβάνεται ακόμα το ενδεχόμενο εκπαίδευσης στελεχών των 
κρατικών εργαστηρίων, όπως και η συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη βραζιλιανή Εθνική 
Υπηρεσία Υγειονομικής Εποπτείας (ANVISA) από τον αντίστοιχο γερμανικό οργανισμό.  

 

Αυξητικά οι πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας – κυρίως στα γενόσημα 
Σύμφωνα με το Βραζιλιανό Σύνδεσμο Βιομηχανίας Γενόσημων, PróGenéricos, το πρώτο εξάμηνο του 
έτους οι πωλήσεις φαρμάκων στη Βραζιλία ανήλθαν σε 36 δισ. ρεάις, αύξηση 16,6% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρσι, ενώ πολύ περισσότερο αυξήθηκαν οι πωλήσεις γενόσημων, κατά 24,6%, 
φτάνοντας έτσι τα 9,1 δισ. Σε τεμάχια, οι πωλήσεις γενόσημων αυξήθηκαν κατά 12,3%, φτάνοντας τα 
467,3 εκ. κουτιά, έναντι αύξησης 11,2% στις πωλήσεις τεμαχίων όλων των ειδών φαρμάκων το ίδιο 
διάστημα. Το μερίδιο αγοράς των γενόσημων είναι 28,6%, ενώ αν υπολογιστούν και οι κρατικές 
προμήθειες, ξεπερνάει το 35%.  

Η εξέλιξη εξηγείται, τόσο από την είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά, όσο και από την παρούσα 
οικονομική συγκυρία, που ευνοεί την υποκατάσταση πρωτότυπων με γενόσημα φάρμακα.  

 

Συνεχίζεται η μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης  
Σε 12,879 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το 
οκτάμηνο από την αρχή του έτους, μείωση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, αποτέλεσμα 
στο οποίο συνέβαλαν τόσο η υποτίμηση του ρεάλ έναντι δολαρίου και ευρώ, όσο και η επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς εξωτερικού, σε χώρες όπου το ρεάλ 
εξακολουθεί ισχυρότερο, όπως Αίγυπτος, Ινδονησία, Νότια Αφρική, Ρωσία και χώρες Νότιας Αμερικής, ή 
όπου η υποτίμηση του ρεάλ είναι συγκριτικά ηπιότερη, π.χ. Αυστραλία. 

 

Τριπλασιάστηκε ο χρόνος παραμονής των βραζιλιανών στο internet μέσω 
κινητού  
Τριπλασιάστηκε μεταξύ 2012 και 2015 ο χρόνος που οι βραζιλιανοί περνούν στο internet συνδεδεμένοι 
από smartphones. Σύμφωνα με έρευνα της GlobalWebIndex, οι βραζιλιανοί παραμένουν συνδεδεμένοι 
από το κινητό τους περί τις 3 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, τοποθετώντας τη Βραζιλία στην τρίτη θέση 
της σχετικής κατάταξης, πίσω από τις Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ χρηστών του διαδικτύου 16 ως 64 χρόνων. 

 

Εξαγορά της Bematech από την TOTVS 
Η βραζιλιανή TOTVS, μεγαλύτερη εταιρία επιχειρηματικού λογισμικού στη Λατινική Αμερική, 
ανακοίνωσε την εξαγορά της επίσης βραζιλιανής Bematech, που ειδικεύεται σε λύσεις αυτοματισμού για 
το λιανικό εμπόριο. Η συναλλαγή, ύψους 556 εκ. ρεάις, τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Οικονομικής 
Άμυνας. 
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Πιθανή η νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών 
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να νομιμοποιήσει τα τυχερά παιχνίδια στη χώρα, επιτρέποντας τη 
λειτουργία καζίνο, bingo, κουλοχέρηδων, τυχερών παιχνιδιών online, κλπ.  

 

Σε άνοδο η αιολική ενέργεια στα βορειοανατολικά 
Σε 30,6%, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ανήλθε η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο των βορειοανατολικών πολιτειών της χώρας τον Αύγουστο, έναντι 35,7% των 
θερμοηλεκτρικών και 33,7% των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Το υψηλότερο μερίδιο της αιολικής 
ενέργειας πέρσι στην ίδια περιοχή, ήταν 16,8%.  

Η εξέλιξη εξηγείται λόγω της σημαντικής λειψυδρίας των τελευταίων χρόνων, που έχει μειώσει σημαντικά 
το μερίδιο των υδροηλεκτρικών πηγών, αλλά και της ποιότητας του αέρα στις βορειοανατολικές 
πολιτείες: σταθερός, υψηλής ταχύτητας και ίδιας πάντα κατεύθυνσης. Έτσι, από τους 266 αιολικούς 
σταθμούς που λειτουργούν στη χώρα, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στις πολιτείες Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba και Pernambuco.  

Με εγκαταστημένη βάση 6.647 MW, η αιολική είναι η τέταρτη πηγή ενέργειας της Βραζιλίας και η 
δεύτερη φθηνότερη, με μέση τιμή 180 ρεάις ανά MWh.  

 

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

Δεσμεύσεις Βραζιλίας για το κλίμα 
Κατά την ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της Αναπτυξιακής Ατζέντας μετά 
το 2015, η Πρόεδρος της Βραζιλίας δεσμεύθηκε ότι η χώρα θα περιορίσει την εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 37% μέχρι το 2025 και κατά 43% μέχρι το 2030, σε σχέση με το επίπεδο του 2005. Η 
κα Rousseff επισήμανε ότι η Βραζιλία είναι από τις λίγες αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν αναλάβει 
σαφή στόχο περιορισμού εκπομπής ρύπων, και μάλιστα, εξίσου ή περισσότερο φιλόδοξο από αυτόν των 
αναπτυγμένων.  

Για να πετύχει το στόχο της, η Βραζιλία προτίθεται να αυξήσει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
της ισοζύγιο σε 45%. Σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα και αιθανόλη θα αναλογεί το 
32%, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από υδροηλεκτρική ενέργεια. 

Επίσης η Πρόεδρος δεσμεύτηκε για την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας μέχρι το 2030, την 
αποκατάσταση και αναδάσωση 12 εκ. εκταρίων γης, όπως και την αποκατάσταση επιπλέον 15 εκ. 
εκταρίων υποβαθμισμένων βοσκοτόπων. 

Λεπτομέρειες για τις δεσμεύσεις της Βραζιλίας θα παρουσιαστούν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 
για το Κλίμα στο Παρίσι (COP-21).  

Τον Αύγουστο, κατά την επίσημη επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στη Βραζιλία, η κα Rousseff 
αποδέχτηκε το στόχο των G7 για κατάργηση των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2100. 
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Μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση επιχειρεί η Βραζιλία 
Η οικονομική κρίση και η μείωση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, παρά την υποτίμηση του ρεάλ, 
οδήγησαν την κυβέρνηση σε αναθεώρηση της εμπορικής της πολιτικής. Καθώς θεωρεί ότι ο Γύρος της 
Ντόχα θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα και δεν διαβλέπει πρόοδο στη Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου με την ΕΕ, επιχειρεί να επισπεύσει διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες. Ανακοινώθηκε σειρά 
δημόσιων διαβουλεύσεων για εμπορικές συμφωνίες με Καναδά, Κούβα, Λίβανο, Μεξικό, Τυνησία και 
EFTA. Το 2014 κατευθύνθηκαν στις χώρες αυτές 10,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ βραζιλιανών εξαγωγών. Η 
Βραζιλία διαθέτει ήδη δασμολογικές συμφωνίες με την Κούβα και το Μεξικό, τις οποίες επιθυμεί να 
διευρύνει.  

Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών στον τομέα των 
κρατικών προμηθειών, που θα δίνουν τη δυνατότητα προνομιακής συμμετοχής των επιχειρήσεων κάθε 
χώρας στις κρατικές προμήθειες της άλλης. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι αυξημένης ευαισθησίας για τη 
Βραζιλία, καθώς θεωρεί ότι συμφωνίες του τύπου περιορίζουν την ικανότητά της να κάνει βιομηχανική 
πολιτική παραχωρώντας προτιμήσεις στην εγχώρια βιομηχανία σε προμήθειες και έργα. Παρόλα αυτά, 
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, διαπραγματεύεται ήδη συμφωνίες κρατικών προμηθειών με Κολομβία, 
Μεξικό και Περού.  

Στον τομέα των επενδύσεων, έχει ήδη συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων με Αγκόλα, 
Μαλάουι, Μεξικό και Μοζαμβίκη, ενώ διαπραγματεύεται με 9 ακόμα χώρες.  

Οι δασμολογικές συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση των υπόλοιπων μελών της Mercosul, σε αντίθεση με 
τις συμφωνίες για υπηρεσίες, κρατικές προμήθειες και επενδύσεις. 

 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, G1, Reuters. 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 

 
ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2014 
ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2015 Δ15/14 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 103.115 6.619.399 6319% 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 3.272.597 3.570.695 9% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3.157.206 3.260.019 3% 

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

3.326.943 2.595.418 -22% 

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

2.059.720 1.586.850 -23% 

(85) ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

1.198.053 1.538.636 28% 
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ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2014 
ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2015 Δ15/14 

ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.248.690 1.422.876 14% 
(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 

38.786 1.274.186 3185% 

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

1.015.428 861.393 -15% 

(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

583.693 572.463 -2% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 401.704 524.889 31% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 894.114 430.153 -52% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 38.946 292.400 651% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

86.438 202.066 134% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 60.280 164.523 173% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

71.594 75.229 5% 

(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»  

2.600 72.726 2697% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 79.689 55.211 -31% 
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 2.817.933 52.107 -98% 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 41.985  
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 39.179 39.267 0% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 11.859 37.455 216% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 74.831 35.814 -52% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 34.729  
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

23.835 34.188 43% 

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

0 23.889  

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

717.224 23.231 -97% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 39.313 22.254 -43% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 0 20.092  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 2.112 18.789 790% 
(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

11.035 17.646 60% 

(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25.622 15.972 -38% 
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ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2014 
ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

2015 Δ15/14 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 
(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 23.478 15.366 -35% 
(42) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ 
ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

8.558 12.729 49% 

(11)  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ  0 11.960  

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  8.541 11.891 39% 

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  1.872 11.792 530% 
(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

0 5.910  

(55) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  0 5.885  
(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 0 5.060  
(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 2.090 3.887 86% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 0 3.300  

(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 

3.326 2.014 -39% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 2.000  
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 979 1.862 90% 
(92) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  0 1.215  

(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 0 430  

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0 200  
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

0 163  

(8) ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 
ΠΕΠΟΝΙΩΝ  18.150 0 -100% 

(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, 
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 35.785 0 -100% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 1.133 0 -100% 

(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  29.959 0 -100% 
(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 284 0 -100% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 549.259 0 -100% 
(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  20.890 0 -100% 
ΣΥΝΟΛΟ 22.106.843 25.632.214 15,9% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 

Τα προϊόντα της κατηγορίας 73, που κυριαρχούν στις εξαγωγές του επταμήνου, αφορούν τον κωδικό 
730890 – Κατασκευές και μέρη κατασκευών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, μη αλλού 
προσδιοριζόμενες. 
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Σύμφωνα με το βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου, οι ελληνικές 
εξαγωγές στη Βραζιλία το επτάμηνο ανήλθαν σε 37,9 εκ. δολάρια ΗΠΑ. Η σημαντικότερη διαφορά σε 
σχέση με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat αφορά την εξαγωγή από την Ελλάδα ορυκτών καυσίμων 
(κατηγορία 27), αξίας 19,3 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, η οποία δεν καταγράφεται στα ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία, ενδεχομένως γιατί δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας από την Ελλάδα. Επίσης, δεν 
απεικονίζεται στα βραζιλιανά στατιστικά στοιχεία η εισαγωγή από την Ελλάδα προϊόντων της κατηγορίας 
73. 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ - ΙΟΥΛ 2014 ΙΑΝ – ΙΟΥΛ 2015 Δ15/14 
58.786.256 59.308.514 0,9% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 


