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Οικονομία 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για το 2016 
Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και κυρώθηκε από την Πρόεδρο Rousseff ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός 
για το 2016, ύψους 3 τρισ. ρεάις. Οι βασικές προβλέψεις αφορούν: 

 Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,9%, ποσοστό πληθωρισμού 6,47% και μέσο ετήσιο βασικό επιτόκιο 
13,99%. 

 Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 30,5 δισ. ρεάις (24 δισ. για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και 6,5 δισ. 
για Πολιτείες και Δήμους), που αντιστοιχεί σε 0,5% του ΑΕΠ. Για την επίτευξη του στόχου του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος, υπολογίζονται έσοδα ύψους 10,3 δισ. ρεάις από την επιβολή νέου 
φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από το Σεπτέμβριο. Η επιβολή του φόρου τελεί υπό την 
έγκριση του Κογκρέσου.  

 Περικοπές στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανάπτυξης – PAC, από 38,9 δισ. ρεάις το 2015 σε 16,8 δισ. 
φέτος. Ομοίως, στο εμβληματικό κοινωνικό στεγαστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης – Minha Casa 
Minha Vida, περικοπή σε 6,9 δισ. ρεάις το 2016, από 19,2 δισ. πέρσι. 

 Διατήρηση του προϋπολογισμού άλλου εμβληματικού προγράμματος της Κυβέρνησης που αφορά 
άμεση ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού - Bolsa Família (28,2 δισ. ρεάις με αποδέκτες 13,9 
εκ. οικογένειες). 

 Κατώτατος μισθός για το 2016 στα 880 ρεάις (από 788 το 2015). 
 

H αρχική πρόβλεψη της Κυβέρνησης για το 2016 αφορούσε ανάπτυξη 1,3% και πλεόνασμα ύψους 2% του 
ΑΕΠ. Τον Ιούλιο 2015, καθώς υποχωρούσε η οικονομική δραστηριότητα και αναθεωρούνταν προς τα 
κάτω οι αντίστοιχες προβλέψεις για το 2016, ο στόχος του δημοσιονομικού αποτελέσματος μειώθηκε σε 
πλεόνασμα 0,7%, ενώ ένα μήνα αργότερα, η πρόταση που κατατέθηκε στο Κογκρέσο αφορούσε 
πρωτογενές έλλειμμα 0,5%. Υπό την πίεση της αφαίρεσης της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας από την 
Standard & Poor's τον Αύγουστο, η Κυβέρνηση επανήλθε με στόχο πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ. Εν μέσω 
διαδικασίας εξέτασης αποπομπής της Προέδρου και της χειρότερης ύφεσης των τελευταίων χρόνων, η 
Πρόεδρος Rousseff αποφάσισε το Δεκέμβριο να μειώσει και πάλι το στόχο του πλεονάσματος σε 0,5% του 
ΑΕΠ, προκειμένου να δώσει κίνητρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

 

Η Βραζιλία έχασε την επενδυτική βαθμίδα και από την Fitch 
Μετά τη Standard & Poor's, και η Fitch αφαίρεσε την επενδυτική βαθμίδα από τη Βραζιλία το Δεκέμβριο 
2015, επτά χρόνια μετά την απόκτησή της (2008 από τις S&P και Fitch και 2009 από τη Moody's). Η 
εταιρία υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο χρέος της χώρας σε ξένο νόμισμα σε ΒΒ+ με αρνητική προοπτική. 
Καθώς η επενδυτική βαθμίδα από δύο τουλάχιστον εταιρίες αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση 
επένδυσης για αρκετά επενδυτικά ταμεία, αναμένεται ότι η υποβάθμιση και από την Fitch, θα οδηγήσει 
σε απόσυρση κεφαλαίων από τη χώρα.  

Η υποβάθμιση ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης ότι ο δημοσιονομικός στόχος για το 
2016 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ%, έναντι του προηγούμενου 0,7% (βλ. παραπάνω).  

Η Fitch υποστήριξε ότι οι διαρκείς μεταβολές του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος αποδυναμώνουν 
την αξιοπιστία του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Κυβέρνησης και δυσχεραίνουν τη 
θέση του Υπουργού Οικονομικών. 
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Ο Nelson Barbosa νέος Υπουργός Οικονομικών  
Αντίθετος στη μείωση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος από 0,7% σε 0,5% του ΑΕΠ για το 2016, ο 
Joaquim Levy παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών μετά και την απώλεια της 
επενδυτικής βαθμίδας από τη Fitch. Τη θέση του ανέλαβε ο Nelson Barbosa, τέως Υπουργός 
Προγραμματισμού. 

 

Νέα αναθεώρηση πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας από το ΔΝΤ 
Στην τελευταία Έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε, 
για μια ακόμα φορά, προς τα κάτω, την εκτίμησή του για το επίπεδο της ύφεσης στη Βραζιλία, από -3% σε 
-3,8% το 2015 και από -1% σε -3,5% το 2016. Το Ταμείο αναμένει μηδενική ανάπτυξη το 2017 και 
επιστροφή σε θετικό πρόσημο από το 2018. 

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ύφεση στη χώρα, που οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα εν μέσω διαρκών 
αποκαλύψεων του σκανδάλου της Petrobras, αποδεικνύεται πιο βαθιά και παρατεταμένη από όσο 
αναμενόταν, ενώ αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μείωση της προοπτικής της παγκόσμιας ανάπτυξης 
το 2016 (πρόβλεψη 3,4%, έναντι 3,6% τον περασμένο Οκτώβριο). 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας δήλωσε ότι θεωρεί σημαντική την αναθεώρηση των 
προβλέψεων του ΔΝΤ, γεγονός που ερμηνεύθηκε ως μήνυμα ότι, στην επικείμενη συνεδρίασή της, η 
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής θα αύξανε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 μονάδες το πολύ. Τελικά, η 
Επιτροπή διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο υφιστάμενο επίπεδο του 14,25%, απόφαση που ικανοποίησε 
μεν την αγορά, αλλά αναζωπύρωσε τις επιφυλάξεις ως προς την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, 
καθώς εκφράζεται η άποψη ότι η έκθεση του ΔΝΤ χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την παύση του 
νομισματικού περιορισμού, την οποία επιθυμούσε η Κυβέρνηση. 

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε το 2015 
σε σειρά αυξήσεων του βασικού επιτοκίου, που έφτασε το 14,25% στο τέλος του έτους. Παρόλα αυτά, το 
ποσοστό πληθωρισμού όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά και ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, 
10,67%, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αμφισβήτηση της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς 
αποδεικνύεται ότι ο νομισματικός περιορισμός από μόνος του είναι ελάχιστα αποτελεσματικός στη 
συγκράτηση των τιμών, ενώ αντίθετα επιτείνει την ύφεση. 

 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 83 δισ. ρεάις για την έξοδο της 
οικονομίας από την κρίση  
Για πρώτη φορά σε ενάμιση χρόνο, η Πρόεδρος Rousseff συγκάλεσε το Συμβούλιο Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχουν εννέα υπουργοί και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, 
εργαζόμενων και της κοινωνίας πολιτών, όπου και ανακοίνωσε πιστωτική γραμμή 83 δισ. ρεάις μέσω 
κρατικών τραπεζών, για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Οι πόροι θα διατεθούν για έργα 
υποδομής, για χρηματοδότηση αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμών, για τον τομέα στέγης, τον αγροτικό 
τομέα, για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων και για δάνεια σε εργαζόμενους. Στόχος είναι να ενισχυθούν 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθεί εκ νέου 
η ζήτηση, δίνοντας συνολική ώθηση στην οικονομία.  

Αναλυτικά, για τις επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής: 
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 Σε έργα υποδομής θα διατεθούν 22 δισ. ρεάις από το Επενδυτικό σκέλος του Ταμείου Εγγύησης 
Χρόνου Εργασίας (FI-FGTS, ταμείο ενίσχυσης εργαζόμενων που απολύθηκαν άδικα).  

 Το FGTS θα διαθέσει επίσης 10 δισ. για στεγαστικά δάνεια. 
 Στον αγροτικό τομέα, η κρατική τράπεζα Banco do Brasil θα προσφέρει 10 δισ. για την προ-

χρηματοδότηση της συγκομιδής.  
 Για τη βελτίωση των ταμειακών διαθεσίμων των επιχειρήσεων, η κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES 

θα δεσμεύσει 5 δισ. για κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.  
 Η BNDES θα προσφέρει επίσης 4 δισ. για κεφάλαιο κίνησης, ειδικά για εξαγωγικές εταιρίες, 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.  
 Θα επιτραπεί επίσης η αναχρηματοδότηση δανείων που έλαβαν από την BNDES τα προηγούμενα 

χρόνια για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμών. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 15 δισ. 
 

Για την τόνωση της κατανάλωσης από τους εργαζόμενους, θα επιτραπεί η χρήση μέχρι και 10% του 
διαθεσίμου τους στο FGTS, ως εγγύηση για δάνεια που πληρώνονται απευθείας από το μισθό τους. Το 
Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι αν 10% των κεφαλαίων του FGTS χρησιμοποιηθεί από τους 
εργαζόμενους για τον παραπάνω σκοπό, αντιπροσωπεύει 17 δισ. ρεάις. Το συγκεκριμένο μέτρο τελεί υπό 
την έγκριση του Κογκρέσου. 

 

Επιχειρηματίες παρόντες στο Συμβούλιο δήλωσαν ικανοποίηση για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, 
εμφανίστηκαν πάντως διχασμένοι σχετικά με την πιθανή επίπτωσή τους στον πληθωρισμό. Από την άλλη 
πλευρά, μερίδα οικονομολόγων εξέφρασε προβληματισμό, εκτιμώντας ότι τα συγκεκριμένα μέτρα 
δείχνουν ότι η Κυβέρνηση έχει διαγνώσει εσφαλμένα την οικονομική συγκυρία και απαντά σε ένα 
πρόβλημα της προηγούμενης δεκαετίας, όταν οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν, καθώς τότε, οικονομική 
δραστηριότητα και ζήτηση αυξάνονταν με τον ταχύτερο ρυθμό των προηγούμενων 20 χρόνων. Σήμερα 
που οι οικογένειες είναι υπερχρεωμένες, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, η αγοραστική 
δύναμη μειώνεται λόγω υψηλού πληθωρισμού και υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, λείπει η ζήτηση, 
όχι η προσφορά.  

 

Στο 10,67% το ποσοστό πληθωρισμού το 2015 
Σε 10,67% ανήλθε το ποσοστό του πληθωρισμού το 2015, από 6,41% τον προηγούμενο χρόνο. Πρόκειται 
για το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, οπότε και είχε φτάσει το 12,53%, και μακριά από το ανώτατο 
υιοθετηθέν από την κυβέρνηση όριο του 6,5%. Οι κατηγορίες που επιβάρυναν περισσότερο το δείκτη 
ήταν τρόφιμα, ενοίκια κατοικίας και μεταφορές. Σε επίπεδο μεμονωμένων ειδών, οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα. 

 

Πλεόνασμα αλλά και μείωση των εμπορικών ροών το 2015 
Με πλεόνασμα 19,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ έκλεισε το εμπορικό ισοζύγιο της Βραζιλίας το 2015, το 
υψηλότερο από το 2011, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην ταχύτερη υποχώρηση των εισαγωγών 
έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 191,1 δισ., από 225,1 δισ. το 2014, ή μείωση 15%, ενώ οι 
εισαγωγές έφτασαν τα 171,4 δισ., από 229 δισ. τον προηγούμενο χρόνο, μείωση 25%.  

Η μείωση της αξίας των εξαγωγών αποδίδεται στις χαμηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων 
διεθνώς και στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των βασικών εταίρων της Βραζιλίας (κυρίως 
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Κίνας και Αργεντινής). Καταγράφηκε μείωση σε όλες τις κατηγορίες εξαγωγών με σημαντικότερη αυτή 
των καυσίμων (-44% σε σχέση με το 2014). Σε όρους όγκου πάντως, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,1%, 
ενώ οι τιμές υποχώρησαν κατά 21,9% κατά μέσο όρο. 

Ύφεση και υποτίμηση του ρεάλ ήταν οι βασικότεροι παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση των 
εισαγωγών. Υποχώρησαν όλες οι κατηγορίες με εξαίρεση τις εξής: εξέδρες εξόρυξης, κινητήρες 
αεροπλάνων και τα μέρη τους, μεταλλεύματα χαλκού, αεροσκάφη, οχήματα και υλικό σιδηροδρόμων, 
μηχανές και εξοπλισμός επεξεργασίας πέτρας. 

Για το 2016 αναμένεται εμπορικό πλεόνασμα της τάξης των 35 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, λόγω της περαιτέρω 
πίεσης των εισαγωγών από τη συνεχιζόμενη υποτίμηση του ρεάλ και τον περιορισμό της εσωτερικής 
ζήτησης.  

 

Χάθηκαν 1,5 εκ. θέσεις εργασίας το 2015 
Το 2015 χάθηκαν 1.542.371 θέσεις εργασίας, το χειρότερο αποτέλεσμα από την αρχή της χρονολογικής 
σειράς (1992). Είναι η πρώτη φορά από το 1999 που οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, αποτέλεσμα 
της ύφεσης, της χαμηλής ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες και του νομισματικού περιορισμού. 

Μεταποίηση και κατασκευαστικός τομέας είναι αυτοί που κατήργησαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας 
(608 χιλ. και 417 χιλ. αντίστοιχα). Ο αγροτικός τομέας ήταν ο μόνος που διατήρησε θετικό ισοζύγιο, 
δημιουργώντας 9,8 χιλ. επιπλέον θέσεις. 

Απολύσεις καταγράφηκαν σε όλες τις πολιτείες, κυρίως πάντως σε αυτές που συγκεντρώνουν τις 
περισσότερες βιομηχανίες και έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίσημης εργασίας: São Paulo (466 χιλ. 
θέσεις), Minas Gerais (196 χιλ.) και Rio de Janeiro (183 χιλ.).  

Ο μέσος πρώτος μισθός, αναπροσαρμοσμένος με βάση τον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 1,64% το 2015, 
και ανήλθε σε 1.270,74 ρεάις.  

 

Περιορισμός της μεσαίας τάξης λόγω κρίσης 
Σύμφωνα με έρευνα της τράπεζας Bradesco, τουλάχιστον 3,7 εκ. βραζιλιανοί υποβιβάστηκαν από τη 
μεσαία τάξη C στις χαμηλότερες D και E, μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2015, ως αποτέλεσμα της 
αύξησης της ανεργίας και της μείωσης του εισοδήματος. Έτσι, η μεσαία τάξη C αντιπροσωπεύει 2% 
λιγότερο πληθυσμό σε σχέση με το 2014, ήτοι 54,6% από 56,6%. Οι ανώτερες τάξεις Α και Β 
αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 4,5% και 5,9% του πληθυσμού, ενώ οι χαμηλότερες D και E, το 16,1% και 
18,9% αντίστοιχα. 

Παρόλα αυτά, η μεσαία τάξη εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 
αριθμώντας 103,6 εκ. άτομα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της μεσαίας τάξης κυμαίνεται μεταξύ 
1.646 και 6.585 ρεάις. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της τάξης D είναι από 995 ως 1.646 ρεάις, ενώ 
της τάξης Ε δεν ξεπερνά τα 995 ρεάις. 

Με την κρίση να επηρεάζει περισσότερο τις χαμηλότερες τάξεις, εκτιμάται ότι μπορεί τελικά η μεσαία 
τάξη να γυρίσει στο επίπεδο του 2010, οπότε και αντιπροσώπευε λιγότερο από το 50% του πληθυσμού.  
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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Ευκαιρίες επενδύσεων στη Βραζιλία 
Σύμφωνα με έρευνα της Transactional Track Record (TTR), μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2015 είχαν 
πραγματοποιηθεί 272 εξαγορές βραζιλιανών από ξένες εταιρίες ή μεταξύ τους συγχωνεύσεις και 
κοινοπραξίες. Στις συναλλαγές προσμετρώνται και οι συμμετοχές από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η 
αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 64,29 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2014 ήταν 288 
συναλλαγές αξίας 63,95 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ το 2013 καταγράφηκαν 273 συναλλαγές ύψους 33,3 δισ. 

Το ενδιαφέρον των αλλοδαπών εταιριών και κεφαλαίων εντοπίζεται κυρίως στους τομείς internet και 
τεχνολογίας, που αφορούν 76 από τις συναλλαγές του 2015, ή 28% του συνόλου. Ξεχωρίζουν ακόμα οι 
τομείς διανομής και λιανικής με 25 συναλλαγές, όπως και συμβουλευτικής και υπηρεσιών μηχανικού με 
23 συναλλαγές. Άλλοι τομείς που δεν απαιτούν ένταση κεφαλαίου, όπως υγεία, εκπαίδευση και τρόφιμα, 
είναι επίσης δημοφιλείς μεταξύ των ξένων εταιριών. 

Σύμφωνα με την TTR, σε εταιρίες και κεφάλαια των ΗΠΑ αποδίδονται 91 συναλλαγές ύψους 28 δισ. 
δολαρίων. Εξαγόρασαν μερίδια σε εταιρίες internet, τεχνολογίας, αεροναυπηγικής, χημικών και 
ενέργειας. Ακολουθούν κινεζικές εταιρίες με εξαγορές ύψους 17,6 δισ. ρεάις στους τομείς αερομεταφορών 
και ενέργειας. 

Ύφεση και ακριβός δανεισμός κάνουν τις βραζιλιανές επιχειρήσεις να αναθεωρούν τη στρατηγική τους, 
πουλώντας περιφερειακές δραστηριότητες και εστιάζοντας στη βασική τους. Από την άλλη πλευρά, η 
ανατίμηση δολαρίου και ευρώ κατά 45% και 30%, αντίστοιχα, το 2015, κατέστησε τις βραζιλιανές 
εταιρίες ελκυστικότερες από άποψης κόστους. Παρά την τωρινή κατάσταση της οικονομίας, η χώρα 
παραμένει μια μεγάλη αγορά 204 εκ. καταναλωτών. Μια δύσκολη για τις εγχώριες εταιρίες περίοδος, 
όπως η τρέχουσα, συνιστά ευκαιρία τοποθέτησης ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων στη Βραζιλία, με 
εξαγορές, συμμετοχές ή κοινές επενδύσεις.  

Σε αντίστοιχη έρευνα της PwC εκφράζεται η άποψη ότι οι εξαγορές από αλλοδαπές εταιρίες θα αυξηθούν 
κατά 20% το 2016, με ΤΠΕ, λιανική, αγροτικό τομέα και ΑΠΕ να προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια. 
Σύμφωνα με την εταιρία, οι αλλοδαποί επενδυτές περιμένουν να ξεκαθαρίσει το πολιτικό και οικονομικό 
τοπίο και να σταθεροποιηθεί σχετικά η ισοτιμία με το δολάριο. Αν αυτό συμβεί, οι εξαγορές από ξένους 
θα αυξηθούν σημαντικά.  

 

Ευκαιρίες επενδύσεων στον τομέα τροφίμων – ποτών, από και προς τη 
Βραζιλία 
Σύμφωνα με την KPMG, το 2015 καταγράφηκαν 65 εγχώριες και διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις στις 
οποίες συμμετέχουν βραζιλιανές εταιρίες του τομέα τροφίμων και ποτών, αύξηση 25% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Η εταιρία εκτιμά ότι στο εσωτερικό η ενοποίηση του κλάδου θα συνεχιστεί και το 
2016, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό. 

Βραζιλιανές επενδύσεις στο εξωτερικό και εγχώρια 
Αντιμετωπίζοντας ύφεση και μείωση της εσωτερικής ζήτησης, οι μεγάλοι βραζιλιανοί όμιλοι του τομέα 
τροφίμων αναζήτησαν νέες αγορές σε χώρες με ισχυρότερη οικονομία. Το 2015 πραγματοποίησαν 20 
εξαγορές στο εξωτερικό, έναντι 9 το 2014. Από αυτές, οι 12 αποδίδονται στον τομέα της ζωικής 
πρωτεΐνης. Η BRF (βόειο κρέας, πουλερικά και παράγωγα, γαλακτοκομικά, κλπ.) ανακοίνωσε την 
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εξαγορά των Golden Foods Siam (Ταϊλάνδη), Campo Astral (Αργεντινή) και Universal Meats (ΗΒ) έναντι 
500 εκ. δολαρίων ΗΠΑ.  

Ιδιαίτερη κινητοποίηση έδειξαν και οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η 3G Capital, εταιρία επενδυτικών 
κεφαλαίων. Μία από αυτές, η Ambev (μπύρα και μη αλκοολούχα ποτά), εξαγόρασε χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων της καναδικής Mark Anthony Group έναντι 350 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Οι διεθνείς της εισπράξεις 
συμμετέχουν στο συνολικό τζίρο της εταιρίας κατά 45,2%.  

Οι συναλλαγές μεταξύ εγχώριων επιχειρήσεων υποχώρησαν σε 19 εξαγορές το 2015, έναντι 24 τον 
προηγούμενο χρόνο, λόγω έλλειψης ρευστότητας και ήδη υψηλού δανεισμού. Οι όποιες κινήσεις, 
πραγματοποιήθηκαν από εταιρίες που ήθελαν να επεκταθούν σε νέους τομείς, όπως π.χ. η εξαγορά από 
την Coca Cola Brasil της Verde Campo, προκειμένου η πρώτη να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των 
γαλακτοκομικών.  

Ξένες επενδύσεις στη Βραζιλία 
19 εξαγορές βραζιλιανών από αλλοδαπές εταιρίες τροφίμων κατέγραψε η KPMG το 2015, έναντι 13 τον 
προηγούμενο χρόνο. Η μεγαλύτερη συναλλαγή αφορά την εξαγορά της βραζιλιανής Ebba (χυμοί 
φρούτων) από τη βρετανική Britvic, έναντι 120,8 εκ. λιρών Αγγλίας, προκειμένου να εισέλθει στη 
βραζιλιανή αγορά. Το ίδιο κίνητρο είχε και η ελβετική Hero Group που εξαγόρασε το 50% της 
βραζιλιανής Kiviks Marknad Alimentícias (μαρμελάδες φρούτων).  

Η ανατίμηση δολαρίου και ευρώ κατά 45% και 30%, αντίστοιχα, το 2015, κατέστησε τις βραζιλιανές 
εταιρίες ελκυστικότερες από άποψης κόστους. Παρά την τωρινή κατάσταση της οικονομίας, η χώρα 
παραμένει μια μεγάλη αγορά 204 εκ. καταναλωτών. Μια δύσκολη για τις εγχώριες εταιρίες περίοδος, 
όπως η τρέχουσα, συνιστά ευκαιρία τοποθέτησης ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων στη Βραζιλία, με 
εξαγορές, συμμετοχές ή κοινές επενδύσεις.  

 

Επενδύσεις σε αιολικά πάρκα 
Η γαλλική Voltalia (ΑΠΕ) ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός από τα σημαντικότερα αιολικά clusters στη 
Βραζιλία, με μελλοντική παραγωγική ικανότητα 1,2 GW. Η εταιρία διαθέτει ήδη 183 MW εγκαταστημένης 
βάσης, τα εργοστάσια Areia Branca (90 MW) και Vamcruz (93 MW). Επιπλέον 99 MW είναι σε στάδιο 
κατασκευής, ενώ το Νοέμβριο του 2015 κέρδισε διαγωνισμό για την κατασκευή άλλων 27 MW στην 
περιοχή Vila Acre. Το συνολικό έργο (cluster) έχει ονομαστεί Serra Branca και βρίσκεται στην πολιτεία 
Rio Grande do Norte. Για να συνδέσει το πάρκο της στο δίκτυο, η Voltalia ξεκίνησε να κατασκευάζει, από 
το 2014, δική της γραμμή διανομής μήκους 52 χλμ.  

Νωρίτερα είχε προχωρήσει η εξαγορά από την SunEdison (ΗΠΑ) 14 αιολικών πάρκων και τριών μικρών 
υδροηλεκτρικών σταθμών στην πολιτεία Bahia, που ανήκαν στη βραζιλιανή Renova Energia. Η επένδυση 
ανέρχεται σε 1,6 δισ. ρεάις. 

 

Περιορισμός κατά 32% της ταξιδιωτικής δαπάνης  
Σε 17,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το 2015, 
μείωση 32% σε σχέση με το 2014 και το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.  
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Η υποτίμηση του ρεάλ έναντι δολαρίου και ευρώ, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και ο 
υψηλός πληθωρισμός, περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα των βραζιλιανών και επηρέασαν αρνητικά την 
ταξιδιωτική τους δαπάνη στο εξωτερικό. 

Πάντως, το εννεάμηνο του έτους, οι αφίξεις βραζιλιανών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 56.132, αύξηση 32% σε 
σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014, αντιπροσωπεύοντας όμως πάντα ένα πολύ χαμηλό 0,3% επί των 
συνολικών αφίξεων. 

Η οικονομική συγκυρία στη Βραζιλία επιβάλλει ενεργό και συνεπή προβολή του ελληνικού τουρισμού στη 
χώρα, προκειμένου να διατηρηθεί η ροή επισκεπτών και να προσελκυσθούν ανώτερα τμήματα της 
αγοράς, η  ταξιδιωτική δαπάνη των οποίων δεν επηρεάζεται από την οικονομική κρίση. 

 

Δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης 1ου εξαμήνου 
Δεν θεωρούνται από την αγορά ώριμα προς δημοπράτηση όλα τα έργα της δεύτερης φάσης του 
Επενδυτικού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών (PIL), που ανακοίνωσε πέρσι η Κυβέρνηση. 

Την καλύτερη προοπτική εμφανίζονται να έχουν οι συμβάσεις παραχώρησης των αεροδρομίων των 
πόλεων Porto Alegre, Salvador, Florianópolis και Fortaleza (7 δισ.), καθώς το μοντέλο παραχώρησης έχει 
δοκιμαστεί και δεν προβλέπεται πλέον υποχρεωτικά η συμμετοχή της κρατικής Infraero στο ανάδοχο 
σχήμα. Οι διαγωνισμοί αναμένεται να προκηρυχθούν το πρώτο εξάμηνο του έτους.  

Άλλα έργα που θεωρούνται ώριμα, αλλά και επείγοντα, υπό την έννοια ότι μειώνουν το κόστος των 
εξαγωγών, κυρίως προς την Κίνα, είναι το λιμάνι της πολιτείας Pará (βόρεια έξοδος για τα δημητριακά) 
και ο «αυτοκινητόδρομος του κοτόπουλου» στην πολιτεία Santa Catarina. Τα δύο έργα ανέρχονται σε 13 
δισ. ρεάις. 

Παρά το ότι η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 8 διαγωνισμούς για φέτος, εκτιμάται ότι εκτός από τον 
αυτοκινητόδρομο του κοτόπουλου, οι υπόλοιπες συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων δύσκολα θα 
προχωρήσουν, κυρίως λόγω δυσκολιών χρηματοδότησης. Ομοίως, δεν αναμένεται να προχωρήσουν οι 
συμβάσεις των σιδηροδρόμων. 

Μεταξύ των ξένων εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Pará είναι οι ADM, Bunge 
και Cargill.  

 

Στις Louis Dreyfus και Cargill ο σταθμός δημητριακών του λιμανιού Santos 
Η κοινοπραξία LDC Brasil, αποτελούμενη από τις Louis Dreyfus και Cargill, κέρδισε δημοπρασία για την 
αξιοποίηση της περιοχής των δημητριακών του λιμανιού του Santos (SP), 46.800 τ.μ. Η διάρκεια της 
μίσθωσης είναι 25 χρόνια. Η κοινοπραξία πρέπει να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 208,6 εκ. ρεάις 
και να εξασφαλίσει ελάχιστη ετήσια κίνηση 4,1 εκ. τόνων από τον πέμπτο χρόνο της σύμβασης και μετά.   

 

Φθηνό πετρέλαιο και διαφθορά επηρεάζουν την Petrobras και το ΑΕΠ της 
Βραζιλίας 
Η μείωση της τιμής του πετρελαίου ενδέχεται να αναγκάσει την κρατική πετρελαϊκή Petrobras σε 
εγκατάλειψη των λιγότερο παραγωγικών από τα πεδία που εκμεταλλεύεται (λιγότερο από 16.000 βαρέλια 
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ημερησίως), που αφορούν σχεδόν το 80% του συνόλου. Σε αυτή την περίπτωση, θα αντιμετωπίσει κόστη 
δισεκατομμυρίων ρεάις, λόγω παράβασης συμβατικών της υποχρεώσεων. 

Το κόστος της Petrobras σήμερα υπολογίζεται σε 24 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι για τα πεδία post-salt. Η 
εταιρία εκτιμά ότι η εξόρυξη από το επίπεδο pre-salt θα κάνει απόσβεση κόστους με την τιμή του 
πετρελαίου μεταξύ 35 και 45 δολαρίων ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Petrobras έχει σημαντικό βάρος στην οικονομία της Βραζιλίας, 
λόγω του εκτεταμένου επενδυτικού της προγράμματος. Μεταξύ 2010 και 2014 η εταιρία αντιπροσώπευε 
το 8,8% των επενδύσεων στη χώρα, ή 1,8% του ΑΕΠ. Στη μείωση των επενδύσεών της κατά 40% πέρσι, 
αποδίδει το Υπουργείο τη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2015 κατά τουλάχιστον 2%. Από αυτό, 0,6% αφορά 
άμεσες επιπτώσεις από τον περιορισμό των επενδύσεων της Petrobras, και το υπόλοιπο έμμεσες 
επιπτώσεις σε προμηθευτές, εργαζόμενους στον πετρελαϊκό τομέα των οποίων το εισόδημα περιορίστηκε, 
κλπ.  

Εκτός της χαμηλής τιμής του πετρελαίου διεθνώς, άλλος παράγοντας που υποχρέωσε την Petrobras σε 
περιορισμό του επενδυτικού της προγράμματος, ήταν η σταδιακή απόσυρση της εμπιστοσύνης επενδυτών 
και οίκων αξιολόγησης, εν μέσω αποκαλύψεων για το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται 
υψηλόβαθμα στελέχη της και πολιτικοί.  

 

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

Η βιομηχανία αντιδρά στο ενδεχόμενο απόδοσης στην Κίνα καθεστώτος 
οικονομίας αγοράς 
Επίσημο αίτημα υπέβαλε η Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Βραζιλίας (CNI) προς τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου η χώρα να μην αποδώσει στην Κίνα καθεστώς 
οικονομίας της αγοράς φέτος το Δεκέμβριο, οπότε και λήγει το διάστημα από την ένταξή της στον ΠΟΕ 
κατά το οποίο οι υπόλοιπες χώρες μπορούσαν να την αντιμετωπίζουν ως κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία. 
Η CNI υποστηρίζει ότι η παρέμβαση των κρατικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των τιμών είναι ακόμα 
σημαντική στην Κίνα, όπως και ότι η κυβέρνησή της ελέγχει τη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Το αίτημα προσυπέγραψαν 41 κλαδικοί φορείς, μεταξύ των οποίων αυτοί των βιομηχανιών υποδημάτων, 
αλουμινίου, μηχανών, ηλεκτρονικών και κυτταρίνης, οι οποίοι ανησυχούν πως αν η Βραζιλία αναγνωρίσει 
την Κίνα ως οικονομία της αγοράς, θα γίνει πιο δύσκολη η επιβολή δασμών antidumping, μέτρο στο οποίο 
η Βραζιλία καταφεύγει συχνά, προκειμένου η εγχώρια βιομηχανία να προστατεύεται από τον 
ανταγωνισμό των φθηνών κινεζικών προϊόντων. 

Η βραζιλιανή Κυβέρνηση εξετάζει τα πιθανά αντίμετρα της Κίνας, σε περίπτωση που υιοθετήσει την 
πρόταση της βιομηχανίας, ανησυχώντας κυρίως για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και για τη 
συνέχιση της χρηματοδότησης από κινεζικές τράπεζες μεγάλων επιχειρήσεων όπως οι Petrobras και Oi.  

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Agência Brasil. 
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2014 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2015 Δ15/14 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 149.156 7.676.285 5046,5% 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 5.292.853 4.519.033 -14,6% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 7.305.369 4.081.102 -44,1% 

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

4.140.766 3.415.737 -17,5% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 2.067.286 2.531.327 22,4% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.499.690 2.269.808 -9,2% 

(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 

1.885.293 2.023.513 7,3% 

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

1.562.816 1.319.015 -15,6% 

(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 

54.739 1.286.001 2249,3% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.290.866 1.005.800 -22,1% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

774.797 810.983 4,7% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 78.509 765.288 874,8% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 2.466.517 613.231 -75,1% 

(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 418.204 380.011 -9,1% 
(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 37.349 335.125 797,3% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

257.181 300.794 17,0% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 124.036 191.936 54,7% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

118.270 143.873 21,6% 

(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»  

20.336 102.126 402,2% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 4.254.671 75.760 -98,2% 
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 133.603 61.469 -54,0% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 183.166 50.982 -72,2% 

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

32.474 44.670 37,6% 

(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 38.090 42.532 11,7% 
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 127 42.255 33171,7% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 61.827 39.267 -36,5% 
(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 4.078 34.729 751,6% 
(88) ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 0 30.912  
(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 

18.840 28.195 49,7% 

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

28.405 27.412 -3,5% 

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

1.394 23.889 1613,7% 

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

1.002.200 23.231 -97,7% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 78.738 22.254 -71,7% 

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

12.821 21.413 67,0% 

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 27.260 20.489 -24,8% 
(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

0 20.247  

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 4.349 20.092 362,0% 
(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  13.435 16.245 20,9% 

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

17.778 16.029 -9,8% 

(55) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  0 15.633  
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  4.662 12.212 161,9% 
(11)  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ  11.960 11.960 0,0% 

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 0 6.580  
(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 86,0% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 700 3.300 371,4% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5.000 2.000 -60,0% 
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 979 1.862 90,2% 
(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  

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 1.133 272 -76,0% 

(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  

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 549.259 45 -100,0% 
(8) ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 
ΠΕΠΟΝΙΩΝ  18.150 0 -100,0% 
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 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2014 ΙΑΝ-ΝΟΕ 2015 Δ15/14 
(12) ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 
ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

2.004 0 -100,0% 

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

(43) ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ  760 0 -100,0% 
(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  29.959 0 -100,0% 
(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 29.334 0 -100,0% 
(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  30.088 0 -100,0% 
(93) ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  1.033 0 -100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 37.180.185 34.497.879 -7,2% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 

Τα προϊόντα της κατηγορίας 73, που κυριαρχούν στις εξαγωγές του ενδεκαμήνου, αφορούν τον κωδικό 
730890 – Κατασκευές και μέρη κατασκευών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, μη αλλού 
προσδιοριζόμενες. 

Σύμφωνα με το βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου, οι ελληνικές 
εξαγωγές στη Βραζιλία στο σύνολο του 2015 ανήλθαν σε 48,3 εκ. δολάρια ΗΠΑ, -29,19% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. 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, ενδεχομένως γιατί η προέλευσή τους δεν είναι ελληνική. 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΝΟΕ 2014 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2015 Δ15/14 
105.593.147 94.963.298 -10,1% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 


