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Οικονομία 

Εξέλιξη ΑΕΠ Βραζιλίας, τρίτο τρίμηνο 2014 
Κατά 0,1% αναπτύχθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το προηγούμενο, 
εξέλιξη που σηματοδοτεί έξοδο της οικονομίας από την τεχνική ύφεση στην οποία είχε περιέλθει μετά 
από δύο συνεχόμενα τρίμηνα επιβράδυνσης. Στο εννεάμηνο καταγράφηκε ανάπτυξη 0,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ σε δωδεκάμηνη βάση 0,7%. 

Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,289 τρισ. ρεάις (περίπου 430 δισ. ευρώ). Από 
την πλευρά της προσφοράς ο αγροτικός τομέας υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, ενώ βιομηχανία και υπηρεσίες αναπτύχθηκαν κατά 1,7% και 0,5% αντίστοιχα, εξέλιξη ιδιαίτερα 
θετική για τη βιομηχανία, μετά από δύο τρίμηνα επιβράδυνσης. Όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι κινήθηκαν 
θετικά, ενώ ξεχώρισαν εξόρυξη (2,2%), κατασκευές (1,3%) και μεταποίηση (0,7%). Καλύτερες επιδόσεις 
από τον τριτογενή τομέα καταγράφηκαν στις μεταφορικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες (1,4%) και στις 
υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και ασφάλισης (0,6%).  

Από την πλευρά της ζήτησης, η συνεισφορά της κατανάλωσης των νοικοκυριών στην ανάπτυξη μειώθηκε 
κατά 0,3%, ενώ η κατανάλωση του κράτους αυξήθηκε κατά 1,3%. Η εθνική αποταμίευση ανήλθε σε 14% 
του ΑΕΠ από 15,1% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Αύξηση 1,3% καταγράφηκε και στις επενδύσεις, που 
αντιπροσωπεύουν το 17,4% του ΑΕΠ, από 16,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 19% το αντίστοιχο του 
2013.  

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές κατά 2,4%. Δεν παρουσιάζει 
μεταβολή η δομή του βραζιλιανού εξωτερικού εμπορίου, με πετρέλαιο, άνθρακα, προϊόντα μεταλλουργίας 
και υφαντουργικά να ξεχωρίζουν μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων και μηχανές, αυτοκίνητα, 
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μεταξύ αυτών που κυριάρχησαν στις εισαγωγές. 

 

Ιστορικά υψηλό πρωτογενές έλλειμμα  
Μετά την καταγραφή ιστορικά υψηλού πρωτογενούς ελλείμματος το Σεπτέμβριο, ύψους 25,491 δισ. 
ρεάις, αποτέλεσμα που παρέσυρε σε αρνητικό επίπεδο και το αποτέλεσμα του εννεαμήνου, η κυβέρνηση 
παραδέχτηκε ότι δεν πρόκειται να πετύχει το φετινό δημοσιονομικό της στόχο. Το πλεόνασμα 4,1 δισ. που 
επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα, καθώς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
παραμένει αρνητικό στο δεκάμηνο, με έλλειμμα που αντιστοιχεί στο 0,27% του ΑΕΠ. 

Σε δωδεκάμηνη βάση μέχρι τον Οκτώβριο, το πλεόνασμα που έχει εξασφαλισθεί αντιστοιχεί σε 0,6% του 
ΑΕΠ, έναντι 1,9% που είναι ο αναθεωρημένος στόχος και 2,1% που ήταν ο αρχικός. Για τη βελτίωση του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος, στην πορεία του έτους, η κυβέρνηση μετέφερε στο δημόσιο ταμείο 
επιπλέον 1,5 δισ. ρεάις από τα κέρδη των κρατικών επιχειρήσεων και 3,5 δισ. από το Κρατικό Επενδυτικό 
Ταμείο. Μετά τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του εννεαμήνου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
υπέβαλε για έγκριση στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται το επίπεδο κατά το 
οποίο μπορεί να υπολείπεται του δημοσιονομικού της στόχου, ενώ στην επίτευξή του δεν υπολογίζεται 
ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα των πολιτειών.  

Εξάλλου, με ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου γνωστοποίησε ότι χωρίς τους λογιστικούς 
ελιγμούς στους οποίους προέβη πέρσι η κυβέρνηση για να πετύχει το δημοσιονομικό της στόχο, το 2013 
δε θα είχε κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 1,59% του ΑΕΠ, αλλά με έλλειμμα 0,9%. Υπενθυμίζεται ότι, 
ο στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2013 επιτεύχθηκε χάρη στο έκτακτο έσοδο 15 δισ. ρεάις 
από την εφάπαξ πληρωμή που προβλεπόταν στο διαγωνισμό παραχώρησης του πετρελαιοφόρου πεδίου 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

2   

 
 

Libra, καθώς και με την εμφάνιση, ως εσόδων, εισπράξεων ύψους 218,4 εκ. ρεάις που δεν είχαν ακόμα 
πραγματοποιηθεί, από ομοσπονδιακό πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης καθυστερούμενων οφειλών. 

 

Νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Rousseff 
Ανακοινώθηκε το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που θα αναλάβει την 1/1/2015, με την έναρξη 
της νέας θητείας της Προέδρου Rousseff. Στην αρχική του ομιλία, ο προσεχής Υπουργός Οικονομικών, 
Joaquim Levy, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως υποστηρικτής της συντηρητικής ορθοδοξίας, προσδιόρισε ως 
βασικό στόχο του υπουργείου του την εφαρμογή πολιτικών για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου 
της κυβέρνησης, αφού πρώτα αυτός εξορθολογιστεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στην οικονομία. Ο μελλοντικός Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο δημοσιονομικός 
στόχος για το 2015 θα τεθεί στο 1,2% του ΑΕΠ, από 2% που είχε ανακοινώσει το προηγούμενο οικονομικό 
επιτελείο, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα είναι χαμηλότερος από 2%. 

Εξάλλου, ο Alexandre Tombini παρέμεινε στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία στο τέλος 
Οκτωβρίου, αιφνιδίασε με μία ακόμα αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, σε μια 
προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής μετά τις προεδρικές εκλογές και 
περαιτέρω νομισματικού περιορισμού, δεδομένου ότι το ποσοστό του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση 
ανέρχεται σε 6,59%, με ανώτατο υιοθετηθέν από την κυβέρνηση όριο το 6,5%. Το βασικό επιτόκιο 
ανέρχεται σήμερα σε 11,25%, ενώ εκτιμάται ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας θα προχωρήσει σε νέα αύξησή του στη συνεδρίαση των αρχών Δεκεμβρίου. 

 

Αμφιβολία προκαλεί ο προϋπολογισμός του 2015 
Σύμφωνα με μελέτη των συμβούλων προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, η πρόταση του 
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2015, που βρίσκεται υπό εξέταση στο Κογκρέσο, πάσχει από τις 
ίδιες υποθέσεις που οδήγησαν στη μη επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου φέτος: τα έσοδα έχουν 
υπερεκτιμηθεί και τα έξοδα υποτιμηθεί.  

Ο προϋπολογισμός έχει στηριχθεί σε υπόθεση ανάπτυξης 3%, πρόβλεψη ιδιαίτερα αισιόδοξη, όταν η πιο 
πρόσφατη τακτική έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών αγοράς, εκτιμά 
ανάπτυξη 0,8% για το 2015. Με αυτή την υπόθεση, η κυβέρνηση αναμένει ύψος εσόδων τέτοιο που θα της 
επιτρέψει να εξοικονομήσει 2% του ΑΕΠ για την αποπληρωμή του χρέους. Ο στόχος ήδη μειώθηκε, δια 
στόματος του μελλοντικού Υπουργού Οικονομικών (βλ. είδηση παραπάνω), αλλά σε κάθε περίπτωση, για 
να επιτευχθεί, θα χρειαστεί να εφαρμοσθεί περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Ήδη δύο εμβληματικά 
κοινωνικά προγράμματα της κυβέρνησης, το πρόγραμμα στέγασης Minha Casa, Minha Vida και το 
πρόγραμμα επιδότησης οικογενειακού προϋπολογισμού Bolsa Família, εμφανίζονται το πρώτο με 
περικομμένο προϋπολογισμό και το δεύτερο με τον ίδιο προϋπολογισμό σε σχέση με πέρσι, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, για πρώτη φορά από την έναρξή του. 

 

Συνέχιση της υποτίμησης του ρεάλ αναμένεται το 2015 
Εντείνεται η αμφισβήτηση της διάθεσης και της ικανότητας της κυβέρνησης για δημοσιονομική 
πειθαρχία, μετά την επανεκλογή της Προέδρου Dilma Rousseff. Το γεγονός, σε συνδυασμό με τον 
αναμενόμενο τερματισμό των παρεμβάσεων της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος στο 
τέλος του έτους και την τάση του δολαρίου ΗΠΑ για ανατίμηση διεθνώς, οδηγεί αναλυτές στην πρόβλεψη 
ότι το ρεάλ θα εξακολουθήσει να χάνει αξία σε σχέση με το βορειοαμερικανικό νόμισμα και το 2015. 
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Τον Οκτώβριο το δολάριο ΗΠΑ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το ρεάλ από το 2005. Το 
εύρος που προβλέπουν οι αναλυτές για το βραζιλιανό νόμισμα στο τέλος του 2014 είναι μεταξύ 2,30 και 
2,60 ρεάις ανά δολάριο ΗΠΑ. Για το 2015, 1:2,55 με 2,80. 

 

Συνεχίζουν πτωτικά οι εξαγωγές 
Μείωση 2,2% καταγράφεται στις εξαγωγές του εννεαμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, 
συνεχίζοντας για τρίτο χρόνο την πτωτική τους πορεία στο συγκεκριμένο διάστημα (-1,7% το 2013 και -
4,9% το 2012). 

Οι εξαγωγές του τομέα μεταποίησης υποχώρησαν κατά 4,2% το 2014, εννεάμηνο πάντα, και κατά 3% 
κατά μέσο όρο μεταξύ 2012 – 2014. Το αποτέλεσμα αποδίδεται στον ισχυρό εξωτερικό ανταγωνισμό σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας. Ο πρωτογενής τομέας, 
γεωργία και εξόρυξη, σημείωσαν ελαφρά αύξηση 0,7% το 2014, αν και στην τριετία υποχώρησαν επίσης, 
κατά 2,9%. Σε αυτή την περίπτωση, η εξέλιξη αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες, συγκεκριμένα στη 
μείωση της τιμής των πρώτων υλών διεθνώς, με την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και άρα της 
ζήτησης. 

Από τους επιμέρους τομείς, ξεχωρίζει η αεροναυπηγική, ο μόνος κλάδος υψηλής τεχνολογίας στον οποίο 
σημειώθηκε αύξηση εξαγωγών την περίοδο ενδιαφέροντος και μάλιστα κατά 10%. Οι εξαγωγές 
προϊόντων μεσαίας-υψηλής τεχνολογικής έντασης υποχωρεί κατά μέσο όρο 6% το έτος την τελευταία 
τριετία, με την αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά και τα κεφαλαιουχικά αγαθά να σημειώνουν τις 
μεγαλύτερες μειώσεις.  Οι εξαγωγές προϊόντων μεσαίας-χαμηλής τεχνολογικής έντασης υποχωρούν με 
ρυθμό 2,5% το έτος, ιδίως αυτές των προϊόντων μεταλλουργίας, καουτσούκ και πλαστικών. Και τέλος, τα 
προϊόντα χαμηλής τεχνολογικής ένταξης, κυρίως τρόφιμα – ποτά, υποχωρούν κατά 1,9% το χρόνο, κατά 
μέσο όρο. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την Εθνική  Συνομοσπονδία Βιομηχανιών, ο συντελεστής συμμετοχής εισαγόμενων 
ειδών στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή (εξόρυξη και μεταποίηση), ανήλθε στο ιστορικά υψηλό 21,9% 
το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η εξέλιξη μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην υποτίμηση του ρεάλ έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ, ενώ σε κάθε περίπτωση, αναμένεται υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του συντελεστή τα 
επόμενα τρίμηνα. 

 

Νέοι πόροι για την επενδυτική τράπεζα BNDES 
Κατατέθηκε για έγκριση από το Κογκρέσο, πρόταση χορήγησης νέου δανείου, ύψους 20 δισ. ρεάις, από 
το δημόσιο ταμείο στην κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES, προκειμένου να παράσχει χαμηλότοκα 
επιχειρηματικά δάνεια. Ο θεσμός ξεκίνησε το 2009, αλλά πλέον αποτελεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων 
στο εσωτερικό και ανησυχίας από τις διεθνείς εταιρίες αξιολόγησης κινδύνου, καθώς αυξάνει το 
ακαθάριστο δημόσιο χρέος, που αναμένεται να ξεπεράσει το 60% φέτος. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση 
στοχεύει σε περιορισμό των πόρων που θα διαθέτει στο εξής στην τράπεζα και σε αύξηση των επιτοκίων 
με τα οποία αυτή δανείζει τις επιχειρήσεις. 

Τα δάνεια που παρέχει η BNDES αναπροσαρμόζονται με βάση το μακροπρόθεσμο επιτόκιο, σήμερα 5%, 
ενώ το βασικό επιτόκιο, με βάση το οποίο δανείζεται το κράτος και η αγορά, ανέρχεται σε 11,25%. Η 
διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεί και το αντικείμενο της επιδότησης. Για το 2015 το ύψος της επιδότησης 
υπολογίζεται σε 30 δισ. ρεάις, ενώ από την αρχή του προγράμματος ξεπερνά τα 450 δισ., ή 8,9% του 
ΑΕΠ.  
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Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από την ξηρασία 
Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 80 χρόνων έχει πλήξει την πολιτεία του Αγίου Παύλου, απειλώντας, 
εκτός από την τροφοδοσία νερού και ενέργειας των 40 εκ. κατοίκων της, και την οικονομία της, στην 
οποία αποδίδεται σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας. Ήδη, λόγω έλλειψης νερού, χημικές βιομηχανίες 
όπως οι Solvay και Rhodia έχουν παύσει τη λειτουργία ορισμένων μονάδων παραγωγής τους, ενώ όλες 
επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια για την αντιμετώπιση της κρίσης, που πλήττει κυρίως τους τομείς  
χημικών, κλωστοϋφαντουργίας, ποτών και παραγωγής κυτταρίνης.  

Σύμφωνα με μελέτη της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Αγίου Παύλου, σχεδόν 30% των μεγάλων 
βιομηχανιών της πολιτείας θα αντιμετώπιζαν σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση διανομής νερού με 
δελτίο, καθώς θα έπρεπε να σταματήσουν την παραγωγή και σε ορισμένες περιπτώσεις να υποστούν 
απώλεια εξοπλισμού ή / και του υπό επεξεργασία υλικού. 

Αν και το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην πολιτεία του Αγίου Παύλου, δεν περιορίζεται σε αυτήν. Όλες οι 
νοτιοανατολικές και κεντροδυτικές πολιτείες υποφέρουν από παρατεταμένη ξηρασία, η οποία πλήττει, 
εκτός της τοπικής βιομηχανίας και την κτηνοτροφία και αγροτική παραγωγή, κυρίως καλλιέργειες σόγιας, 
καλαμποκιού και ζαχαροκάλαμου. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο βιομηχανιών παραγωγής ζάχαρης από 
ζαχαροκάλαμο, 22 εργοστάσια και αποστακτήρια ολοκλήρωσαν τη συγκομιδή με πτώση 
παραγωγικότητας κατά 7,2% σε σχέση με τη σοδειά 2013/2014. Λόγω της ξηρασίας, η παραγωγή της 
περιοχής αναμένεται να μειωθεί κατά 50 εκ. τόνους, που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου. Ο Διεθνής 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας έχει επισημάνει ότι, λόγω της ξηρασίας σε περιοχές της Βραζιλίας, η 
τιμή της ζάχαρης διεθνώς έχει καταγράψει από τις υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις των τελευταίων 5 
χρόνων.  

Εξάλλου, κατά 29,3% μειώθηκαν τα κέρδη 17 παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα το τρίτο 
τρίμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο πέρσι, καθώς η έλλειψη νερού οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή 
από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και στην αγορά ενέργειας για να καλύψουν τη ζήτηση. Ανάλογα 
αποτελέσματα αναμένονται και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Ευκαιρίες από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ της Βραζιλίας για σιδηροδρόμους 
Τουλάχιστον 30 εγχώριες και διεθνείς εταιρίες φέρονται να ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα ΣΔΙΤ του 
τομέα σιδηροδρομικών μεταφορών της Βραζιλίας, μεταξύ των οποίων κινεζικές, ρωσικές και ισπανικές. Η 
δημοπράτηση των έργων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2015, με την παραχώρηση του τμήματος 
Lucas do Rio Verde (πολιτεία Mato Grosso) μέχρι Campinorte (πολιτεία Goiás), μήκους 883 χλμ.  

Εκτός αυτού, βρίσκονται σε στάδιο μελέτης άλλα 6 σιδηροδρομικά έργα, όλα για την εξυπηρέτηση της 
μεταφοράς σιτηρών και άλλων προϊόντων. Το συνολικό πρόγραμμα αφορά την κατασκευή ή αναβάθμιση 
11.000 χλμ. σιδηροδρόμου, μια επένδυση που υπολογίζεται σε 99,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Εκτιμάται ότι ξένες εταιρίες δεν θα έχουν σημαντική συμμετοχή τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα που θα 
δημοπρατηθεί, Lucas do Rio Verde – Campinorte, ωστόσο η εξέλιξη με σημαντικές εγχώριες 
κατασκευαστικές, των οποίων πρόεδροι και υψηλόβαθμα στελέχη προφυλακίστηκαν για συμμετοχή σε 
σκάνδαλο χρηματισμού για την ανάληψη έργων της Petrobras, δημιουργεί, υπό προϋποθέσεις, ευκαιρίες 
για μεσαίου και μικρότερου μεγέθους κατασκευαστικές, εγχώριες και διεθνείς, που θα επιδιώξουν να 
διεκδικήσουν μέρος των έργων. 
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Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία δεν έχει προσχωρήσει στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες (GPA) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Σύμφωνα με το βραζιλιανό νόμο περί κρατικών προμηθειών, 
ξένες εταιρίες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, εφόσον διαθέτουν νόμιμη εκπροσώπηση στη 
χώρα. Το 2010 ψηφίστηκε νόμος προτίμησης στις κρατικές προμήθειες, προϊόντων και υπηρεσιών που 
παράγονται εγχώρια, που παράγονται ή διατίθενται από βραζιλιανές επιχειρήσεις, ή από επιχειρήσεις 
που έχουν επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη στη Βραζιλία. Η προτίμηση μπορεί να φτάνει μέχρι και 
+25% της κατώτατης προσφερόμενης τιμής από ξένη εταιρία. Πρακτικά επιβάλλεται, οι ξένες 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις βραζιλιανές κρατικές προμήθειες, είτε να επενδύουν στη χώρα, 
είτε να συνεργάζονται, συνήθως ως υπεργολάβοι, με βραζιλιανές.  

 

Συμφωνία παραγωγής επτά βιο-ομοειδών φαρμάκων 
Με στόχο την υποκατάσταση των εισαγωγών, το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί Πολιτική Παραγωγικής 
Ανάπτυξης (Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP), που αφορά συμφωνίες με ξένες κυρίως 
εταιρίες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε εγχώριες εταιρίες, για την επιτόπια παραγωγή βιο-ομοειδών 
φαρμάκων.  

Τον Απρίλιο φέτος, η γερμανική Merck σύναψε συμφωνία PDP με τη βραζιλιανή Bionovis (κοινοπραξία 
των Aché, EMS, Hypermarcas και União Química), η οποία ιδρύθηκε το 2012 και είναι η πρώτη στη χώρα 
με εξειδίκευση στην παραγωγή βιοφαρμάκων. Η συμφωνία αφορά την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία 
επτά βιο-ομοειδών φαρμάκων για τη θεραπεία καρκίνου, ρευματοειδούς αρθρίτιδας και σκλήρυνσης 
κατά πλάκας. Δύο από τα φάρμακα που περιλήφθηκαν στη συμφωνία, το Erbitux, για τη θεραπεία του 
καρκίνου, και το Interferon beta 1a, για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ανήκουν στη Merck. Άλλα πέντε 
φάρμακα των Pfizer, Roche και Abbot έχουν περιληφθεί στη συμφωνία και τα βιο-ομοειδή τους θα 
ξεκινήσουν να παράγονται τοπικά όταν λήξουν οι πατέντες τους. 

 

Υποχώρηση της ταξιδιωτικής δαπάνης τον Οκτώβριο 
Κατά 11% υποχώρησε η ταξιδιωτική δαπάνη τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
φτάνοντας τα 2,12 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο πέρσι, η μείωση είναι της τάξης του 7%. 
Στο δεκάμηνο πάντως, η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό ύψους 21,8 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ.  

Η μείωση της δαπάνης του Οκτωβρίου αποδίδεται μεν στην υποτίμηση του ρεάλ σε σχέση με το δολάριο 
ΗΠΑ, αλλά πολύ περισσότερο στην αστάθεια της αγοράς συναλλάγματος, που καθιστά δύσκολο τον 
προγραμματισμό και την εκτίμηση του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού των βραζιλιανών.  

 

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

Η Βραζιλία στη Σύνοδο G20 στο Brisbane 
Κατά την έναρξη της Συνόδου των BRICS στο Brisbane της Αυστραλίας, μια μέρα πριν την έναρξη 
Συνόδου των G20, η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff, κατηγόρησε τις αναπτυγμένες χώρες 
για την επιδείνωση του εξωτερικού τομέα της οικονομίας της χώρας. Υποστήριξε ότι η επιβράδυνση των 
αναπτυγμένων οικονομιών επιδρά αρνητικά στη ζήτηση για τα προϊόντα των αναπτυσσόμενων, καθώς 
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και ότι η νομισματική τους πολιτική και οι προσπάθειες ενίσχυσης των εξαγωγών τους, οδήγησε στη 
μείωση της τιμής των πρώτων υλών διεθνώς, γεγονός που θέτει σε περαιτέρω κίνδυνο την ανάπτυξη των 
αναδυόμενων οικονομιών. 

Η κα Rousseff σημείωσε ότι η Βραζιλία κάνει το χρέος της για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας 
και ότι απόδειξη αποτελεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ύψους 3,7% του ΑΕΠ, που 
σημαίνει ότι η ζήτηση της χώρας είναι υψηλότερη από την παραγωγή της και ότι «εισάγει» ανάπτυξη 
άλλων χωρών. Αντίθετα, υποστήριξε, οι πλούσιες χώρες έχουν πλεόνασμα ή μειούμενο έλλειμμα στους 
λογαριασμούς του εξωτερικού τους τομέα, άρα δεν βοηθούν στην παγκόσμια ανάκαμψη.  

Στην παρέμβασή της στη Σύνοδο των G20 επανέλαβε ακόμα την πάγια διαμαρτυρία των BRICS για την 
αντίδραση των ΗΠΑ που αποτρέπει τη συμφωνημένη αναθεώρηση των δικαιωμάτων ψήφου στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, με τρόπο ώστε να αποδίδεται στις αναπτυσσόμενες χώρες βαρύτητα ανάλογη της 
ισχύος τους στην παγκόσμια οικονομία. 

Η Βραζιλία δεσμεύτηκε να επενδύσει περί τα 49 δισ. δολάρια ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, επιπλέον 
του ήδη προγραμματισμένου προγράμματος επενδύσεών της, ως συνεισφορά στην υλοποίηση του στόχου 
των G20 για ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια, κατά επιπλέον 2,1% σε σχέση 
με την πρόβλεψη του 2013.  

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, G1, Brasil Econômico, Exame.  

 

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας Εξαγωγές 
Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ) 

 
ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2013 
ΙΑΝ –ΣΕΠ 

2014 Δ14/13 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2.053.927 5.774.768 181% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

4.473.552 4.187.781 -6% 

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

3.197.155 3.734.461 17% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0 2.817.933  
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.939.107 2.254.244 -23% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 

1.014.236 1.661.952 64% 

(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 

2.007.896 1.562.084 -22% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 345.038 1.385.849 302% 
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ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2013 
ΙΑΝ –ΣΕΠ 

2014 
Δ14/13 

ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ 
ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1.253.419 1.164.533 -7% 

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

4.386 996.044 22610% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 494.283 845.375 71% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

302.953 742.964 145% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0 237.953  
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

63.267 126.952 101% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 32.368 109.576 239% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

0 101.629  

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

30.190 84.707 181% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 117.551 79.689 -32% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

97.680.610 78.738 -100% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 197.128 78.509 -60% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 55.581 74.045 33% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 39.081 61.827 58% 
(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 

34.807 47.364 36% 

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

34.206 35.785 5% 

(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  0 29.959  
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 28.075  

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 27.614  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 19.027 27.262 43% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

23.188 25.622 10% 

(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

14.678 24.427 66% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  0 20.890  
(8) ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 
Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ  

0 18.150  

(42) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, 
ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΕΝΤΕΡΑ 

0 12.953  

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ  

654 12.220 1769% 
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ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2013 
ΙΑΝ –ΣΕΠ 

2014 
Δ14/13 

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

0 11.960  

(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

472 11.926 2427% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 5.404  
(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 500 5.000 900% 
(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»  

12.630 3.950 -69% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 3.899  
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  

0 3.333  

(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 

15.311 3.326 -78% 

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 0 2.090  

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 

334.971 1.133 -100% 

(93) ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  0 1.033  
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 979  
(43) ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ  0 760  

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

0 700  

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 841 127 -85% 
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

2.524 0 -100% 

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

20.683 0 -100% 

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 26.390 0 -100% 
(47) ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ 
ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

257 0 -100% 

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  

2.450 0 -100% 

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 104.756 0 -100% 
(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

251 0 -100% 

ΣΥΝΟΛΟ 116.954.415 29.076.813 -75% 
 

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

ΙΑΝ – ΣΕΠ 2013 ΙΑΝ – ΣΕΠ 2014 Δ14/13 
19.273.805 28.998.075 50,5% 
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Αναλυτικά, τα σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα του εννεαμήνου 2014 έχουν ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή ΙΑΝ –ΣΕΠ 
2014 

252310 Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers» 4.945.524 
680221 Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 3.621.066 

382490 Άλλα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή 
συναφών βιομηχανιών 2.817.933 

150910 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, παρθένα 1.159.097 

821220 Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες 1.064.677 

330499 Άλλα προϊόντα ομορφιάς  983.609 
390210 Πολυπροπυλένιο 964.480 
853890 Άλλα μέρη διακοπτών, κλπ. 892.771 
846330 Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος  878.000 
847989 Άλλες μηχανές και συσκευές 831.553 
821290 Άλλα μέρη ξυραφιών 815.359 
251990 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης - άλλα) 809.998 
200799 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, άλλα   722.002 
740400 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού  549.259 
760612 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από κράματα αργιλίου 485.054 

847981 
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία μετάλλων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των 
ηλεκτρικών καλωδίων  

439.003 

840999 Άλλα μέρη κινητήρων 428.537 
842481 Άλλες συσκευές για τη γεωργία ή την κηπουρική  386.064 

853690 
Άλλες συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, 
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων 

366.322 

320419 Χρώματα με βάση πολυεστέρες  362.878 
680291 Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 349.759 
760711 Φύλλα και ταινίες από αργίλιο που έχουν υποστεί απλή έλαση 284.630 
200710 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, ομογενοποιημένα   268.506 

843810 
Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, την ζαχαροπλαστική, τη 
μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών 248.000 

200570 Ελιές 230.260 
853610 Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες    227.128 

681099 
Άλλα τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή 
πέτρα 216.956 

842290 Μέρη μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών 184.940 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  

ΙΑΝ – ΣΕΠ 2013 ΙΑΝ – ΣΕΠ 2014 Δ14/13 
71.936.005 80.964.618 12,6% 

 

 

Αναλυτικά, τα σημαντικότερα βραζιλιανά προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2014 
είναι: 

Κωδικός Περιγραφή ΙΑΝ –ΣΕΠ 
2014 

090111 Καφές μη καβουρντισμένος με καφεΐνη  23.457.088 
260600 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά  11.367.673 
240120 Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων  8.888.341 

300490 Άλλα φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά 
δεν περιέχουν ούτε ορμόνες 

4.984.283 

470329 Χημικοί πολτοί από ξύλο, άλλοι από των κωνοφόρων 4.349.249 
120190 Άλλα κουκιά σόγιας 4.309.713 
290122 Προπένιο (προπυλένιο)  3.582.494 

230400 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του 
σογιέλαιου  

3.071.432 

170199 Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 1.907.629 

640220 
Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι 
στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια 1.578.740 

401140 Λάστιχα από καουτσούκ για μοτοσικλέτες 972.952 
271312 Οπτάνθρακας από πετρέλαιο πυρωμένος 969.405 

230910 Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική 
πώληση   950.623 

870421 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστο 
βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t 527.574 

640399 Άλλα υποδήματα 451.019 
 

 Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


