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Οικονομία 

Η S&P υποβάθμισε το αξιόχρεο της Βραζιλίας  
Όπως αναμενόταν, η Standard & Poor's υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο χρέος της Βραζιλίας από ΒΒΒ σε 
ΒΒΒ– με σταθερή προοπτική. Με την υποβάθμιση, η Βραζιλία εξακολουθεί, έστω οριακά, σε επενδυτική 
βαθμίδα, ενώ μεταξύ των χωρών της λατινικής Αμερικής, πέντε διαθέτουν υψηλότερη αξιολόγηση, οι: 
Χιλή, Μεξικό, Περού, Κολομβία και Παναμάς.  

Στην αιτιολογική έκθεση, η S&P ανέφερε ότι η υποβάθμιση αντανακλά το συνδυασμό της δημοσιονομικής 
απόκλισης με την εκτίμηση ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα εξακολουθήσει αδύναμη, εν μέσω 
ήπιας ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, περιορισμένης ικανότητας προσαρμογής της πολιτικής πριν τις 
προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου και μιας βέβαιης εξασθένησης των λογαριασμών του εξωτερικού 
τομέα  της χώρας. Η εταιρία σημείωσε ότι η πρόβλεψη χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης αντικατοπτρίζει 
τόσο τον οικονομικό κύκλο, όσο και διαρθρωτικούς παράγοντες, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στο χαμηλό 
επίπεδο επενδύσεων και στη μείωση του ρυθμού αύξησης του εργατικού δυναμικού, παράγοντες που 
κατά την S&P, περιορίζουν την ευελιξία της κυβέρνησης σε περιπτώσεις εξωτερικών πιέσεων 
(υπονοώντας την πίεση που δέχτηκε το real και την εκροή κεφαλαίων που υπέστη η Βραζιλία, μετά την 
ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για περικοπή επαναγοράς ομολόγων). Στην έκθεση 
σημειώνεται, ακόμα, ότι η αξιοπιστία άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής αποδυναμώνεται 
συστηματικά, καθώς η κυβέρνηση κατέφυγε σε παρασκηνιακές συναλλαγές μεταξύ κρατικών τραπεζών 
για να καλύψει ελλείμματα, ενώ χρειάστηκε να χαμηλώσει το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, για να 
μπορέσει να τον πετύχει.  

Στη συνέχεια, η εταιρία προχώρησε σε υποβάθμιση της αξιολόγησης 13 μεγάλων βραζιλιανών 
χρηματοπιστωτικών φορέων: Banco do Brasil (κρατική τράπεζα), Banco do Nordeste do Brasil (κρατική), 
BNDES (κρατική επενδυτική), Bradesco, Caixa Econômica Federal (κρατική), Citibank, Itaú BBA, HSBC 
Bank Brasil, Itaú Unibanco Holding, Santander Brasil, Sul América Companhia Nacional de Seguros 
(κρατική ασφαλιστική) και Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil. Παράλληλα, 
υποβάθμισε και το χρέος των κρατικών Petrobrás (πετρελαϊκή), Eletrobrás (ηλεκτρική ενέργεια) και 
Samarco (εξόρυξη, ελέγχεται από τη Vale), οι οποίες πλέον βρίσκονται επίσης στο όριο της επενδυτικής 
βαθμίδας (BBB-) και μάλιστα σε μια δυσμενέστατη συγκυρία. Η Petrobrás είναι η πλέον χρεωμένη 
εταιρία παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο με δέσμευση υλοποίησης ενός δαπανηρού επενδυτικού 
προγράμματος, ενώ έχει τεθεί στο στόχαστρο με την αποκάλυψη αμφιλεγόμενης οικονομικής λογικής 
επενδύσεων του παρελθόντος, που εμπλέκουν και την Πρόεδρο κα Rousseff, τότε Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Εξάλλου, και η Eletrobrás αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, 
καθώς λόγω παρατεταμένης λειψυδρίας, κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να καλύψει τη ζήτηση, ενώ και 
τα έσοδά της μειώθηκαν σημαντικά μετά την περσινή μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

Δεδομένου ότι η αγορά σχεδόν προεξοφλούσε την υποβάθμιση, η είδηση δεν επηρέασε την πορεία του 
χρηματιστηρίου, η οποία εξακολουθεί ανοδικά, ακόμα και οι μετοχές των εταιριών που υποβαθμίστηκαν. 
Αντίθετα, η κυβέρνηση εμφανίστηκε να εκπλήσσεται από την εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο 
Οικονομικών εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και τη διαφωνία του για την αξιολόγηση της εταιρίας, 
υποστηρίζοντας ότι είναι ασυνεπής ως προς τις συνθήκες τις βραζιλιανής οικονομίας, η οποία, μεταξύ των 
G-20, έχει επιδείξει από τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης αθροιστικά από το 2008, όταν ξεκίνησε η 
κρίση. Σημειώνεται ακόμα, μεταξύ άλλων, ότι η τρωτότητα της βραζιλιανής οικονομίας σε εξωτερικές 
κρίσεις είναι χαμηλή, χάρη στα υψηλά της συναλλαγματικά διαθέσιμα, πέμπτα κατά σειρά μεταξύ των 
χωρών του G-20. 
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Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομία 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, το 2014 η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2%. Η 
αντίστοιχη πρόβλεψη της κυβέρνησης είναι 2,5% και της αγοράς 1,7%. Εξάλλου, εκτιμήσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας και της αγοράς τοποθετούν το ποσοστό πληθωρισμού σε 6,1% για φέτος, από 5,91% τον 
προηγούμενο χρόνο. Το βασικό επιτόκιο αναμένεται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας το 
11% στο τέλος του 2014, από 10,75% που είναι σήμερα. 

 

Χαμηλότερο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα του 1ου διμήνου  
Το πρώτο δίμηνο του έτους το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθε σε 1,22% του 
ΑΕΠ, αντί 1,55% (80,8 δισ. ρεάις) που είναι ο στόχος φέτος, χαμηλότερο κατά 49,8% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Εξάλλου, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15,5%, εν μέρει λόγω υλοποίησης όσων 
είχαν αναβληθεί στο τέλος του 2013, για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα του έτους.  

Στην ενίσχυση των εισπράξεων συνέβαλαν οι κρατικές τράπεζες, που κατέβαλαν μέρισμα για τη 
συμμετοχή του κράτους στο κεφάλαιό τους, με υψηλότερο αυτό από την κρατική επενδυτική BNDES, 2 
δισ. ρεάις. Ακολούθησαν οι Caixa με 700 εκ. ρεάις και Banco do Brasil με 192 εκ. 

 

Απώλειες από τη χαμηλή παραγωγικότητα  
Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey & Company, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Βραζιλίας μεταξύ 1990 και 2010 
θα ήταν κατά 45% υψηλότερη, αν δεν επηρεάζονταν αρνητικά από τη χαμηλή παραγωγικότητα. 

Η εταιρία εκτιμά ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά περίπου 1% ανά έτος, τα τελευταία 25 χρόνια, 
ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανόμενων ορισμένων της νότιας Αμερικής, όπως η Χιλή και το Περού. Σε σχέση με 
αναπτυγμένες χώρες, σημειώνεται ότι η παραγωγή αξίας ενός εργαζόμενου στις ΗΠΑ είναι περίπου 35 
δολάρια την ώρα, ενώ του βραζιλιανού 5 δολάρια.  

Προβλέπεται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα καταστεί βασική πρόκληση πολιτικής για τη 
Βραζιλία τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η δημογραφική επέκταση θα περιορίζεται, ενώ όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης του ΑΕΠ θα εξαρτάται από τα κέρδη παραγωγικότητας.  

Από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς για την παραγωγικότητα παράγοντες, αναγνωρίζεται η 
έλλειψη υποδομών, ιδίως μεταφορών. Σημειώνεται ότι, η Βραζιλία έχασε 20 θέσεις στην κατάταξη της 
Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς τις υποδομές μεταφορών και logistics και καταλαμβάνει πλέον την 65η 
θέση μεταξύ 160 χωρών, η χειρότερη για τη χώρα από το 2007, οπότε και θεσπίστηκε ο δείκτης Logistics 
Performance Index. Σε καλύτερες θέσεις βρίσκονται άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής: Χιλή 42η, 
Μεξικό 50η και Αργεντινή 60η. Στην ίδια κατάταξη η Ελλάδα κατέλαβε την 44η θέση από την 69η το 2012. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την παράταση του ειδικού 
φορολογικού καθεστώτος της ΖΕΕ Manaus μέχρι το 2073  
Εγκρίθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συνταγματική αλλαγή για την παράταση των φορολογικών 
κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Manaus (πολιτεία Amazonas) 
μέχρι το 2073.  Τα προνόμια που προβλέπονται για τον τομέα πληροφορικής εξαιρέθηκαν και θα 
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αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστού νόμου που θα προβλέπει την παράτασή τους, κατά πάσα 
πιθανότητα, ως το 2029. Αφού ψηφιστεί και αυτός ο νόμος, η συνταγματική αλλαγή θα τεθεί σε 
ψηφοφορία στη Γερουσία. 

Το βασικό επιχείρημα για την ψήφιση της παράτασης ήταν ότι, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία το 
ειδικό καθεστώς της ΖΕΕ Manaus παύει το 2023, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί στην υλοποίηση νέων 
επενδύσεων, αφού ο χρονικός ορίζοντας δεν είναι επαρκής για την απόσβεση της επένδυσης. Το θέμα 
έγινε ακόμα πιο επίκαιρο, σε συνέχεια του αιτήματος της ΕΕ για διαβουλεύσεις με τη Βραζιλία στο 
πλαίσιο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, ένα από τα αντικείμενα των οποίων, είναι ορισμένα κίνητρα που 
δίδονται στη ΖΕΕ Manaus. Θέλοντας να προλάβει τυχόν αρνητική για τη Βραζιλία κατάληξη των 
διαβουλεύσεων, η κυβέρνηση και η Πρόεδρος κα Rousseff προσωπικά, φαίνεται πως άσκησε πίεση για 
την άμεση ψήφιση της συνταγματικής αλλαγής. 

Στη ΖΕΕ Manaus ισχύει πλήρης απαλλαγή του φόρου βιομηχανικών προϊόντων (IPI), μείωση μέχρι 88% 
του δασμού εισαγωγής εισροών για τη βιομηχανία,  μείωση κατά 75% του φόρου επί των κερδών, και 
απαλλαγή από τις εισφορές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ασφάλισης (PIS, Cofins) στις συναλλαγές 
εντός της ΖΕΕ.  

 

Κεντρική Τράπεζα: δεν υπάρχει «φούσκα» στην αγορά ακινήτων 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, δεν υφίσταται θέμα φούσκας στην αγορά ακινήτων 
της χώρας. Έρευνα που περιλαμβάνει 16 μεγάλες πόλεις, κατέδειξε ότι οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο 
αυξήθηκαν κατά 13,1% το δωδεκάμηνο μέχρι το Φεβρουάριο φέτος. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι στη Βραζιλία 
δεν υπάρχει δεύτερη υποθήκη, το 90% των αγορών ακινήτων αφορά πρώτη κατοικία, ενώ η κτηματική 
πίστη είναι χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Η Pfizer στη βραζιλιανή αγορά γενόσημων 
Με την εξαγορά στο τέλος του 2010 του 40% της βραζιλιανής φαρμακευτικής Teuto, που ειδικεύεται στην 
παραγωγή γενόσημων, η αμερικανική Pfizer αξιοποιεί την αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων της 
Βραζιλίας, αντιγράφοντας τα δικά της φάρμακα των οποίων η πατέντα λήγει. Η στρατηγική αποδείχτηκε 
τόσο επιτυχημένη, που το προσεχές διάστημα η εταιρία αναμένεται να εξαγοράσει και το υπόλοιπο 60% 
της Teuto και να επεκταθεί με την εξαγωγή γενόσημων υπό το σήμα της τελευταίας, σε ολόκληρη τη 
Λατινική Αμερική. Η αγορά του 40% είχε στοιχίσει 400 εκ. ρεάις το 2010, συν 180 εκ. τον επόμενο χρόνο. 

Η στρατηγική της Pfizer στη Βραζιλία περιλαμβάνει ακόμα την κατάρτιση συμβάσεων μεταφοράς 
τεχνολογίας με κρατικά εργαστήρια, γεγονός που θα της δίνει προβάδισμα στις προμήθειες του εθνικού 
συστήματος υγείας της χώρας. 

Μεταξύ 2009 και 2012, ο κλάδος γενόσημων της Βραζιλίας πέρασε από φάση ανασυγκρότησης, με την 
είσοδο μεγάλων διεθνών εταιριών στην αγορά, κυρίως μέσω εξαγορών, και με τις εγχώριες 
φαρμακοβιομηχανίες να συγχωνεύονται για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Πραγματοποιήθηκαν 
τουλάχιστον 15 εξαγορές και συγχωνεύσεις, με κύριους παίκτες τη γαλλική Sanofi, την ιαπωνική Takeda, 
την Amgen από τις ΗΠΑ και τη βραζιλιανή Hypermarcas.  
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Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Φαρμακοβιομηχανιών της πολιτείας Αγίου Παύλου, Sindusfarma, παρά τις 
υψηλές τιμές των δραστικών συστατικών, η Βραζιλία εξακολουθεί ελκυστική για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου, καθώς η αγορά της αναπτύσσεται τρεις με τέσσερις φορές ταχύτερα από αυτές που θεωρούνται 
ώριμες, όπου οι πωλήσεις γενόσημων έχουν σταθεροποιηθεί. 

 

Αύξηση πωλήσεων μπύρας κατά 12,6% 
Υψηλές θερμοκρασίες και σταθερές τιμές συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων μπύρας στην αρχή του 
καλοκαιριού (Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014). Συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου καλοκαιριού, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,6%. Εκτιμάται ότι ώθηση στις 
πωλήσεις μπύρας στη χώρα θα δώσει και η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου (Ιούνιος – Ιούλιος), 
όπως συνέβη και το 2010 με τη διοργάνωση της Νότιας Αφρικής (αύξηση 16,5%). 

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα της εταιρίας Nielsen, η οποία κατέδειξε ακόμα πως το 63% των 
βραζιλιανών καταναλώνει κάτι παρακολουθώντας αθλήματα στην τηλεόραση. Προτιμώμενα είδη: 
αναψυκτικά (43% του συνόλου), μπύρα (37%), ποπ κορν (37%), αλμυρά σνακς (22%), μπισκότα (15%), 
χυμοί (5%), αμύγδαλα (4%) και καραμέλες (3%).  

 

Κοινοπραξία αγροτικών παραγωγών στους διαγωνισμούς παραχώρησης 
σιδηροδρόμων 
Οι τέσσερεις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής σπόρων και δημητριακών της Βραζιλίας, Bunge, Cargill, 
Maggi και Dreyfus, στις οποίες αναλογεί το 70% των εξαγωγών της χώρας, προτίθενται να καταρτίσουν 
κοινοπραξία που θα διεκδικήσει τους διαγωνισμούς παραχώρησης των σιδηροδρόμων της χώρας. Στόχος 
της νέας εταιρίας είναι να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη πάροχος υπηρεσιών εμπορευματικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 10-15 
δισ. ρεάις, για την κατασκευή νέων γραμμών, όπως προβλέπεται από το σχέδιο των συμβάσεων 
παραχώρησης.  

 

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

Προβληματίζει η εξάρτηση από την Αργεντινή  
Η εξαγωγή βραζιλιανών βιομηχανικών προϊόντων στην Αργεντινή τριπλασιάστηκε την τελευταία 
δεκαετία, αντιπροσωπεύοντας το 19,4% του συνόλου πέρσι, έναντι 6,1% το 2002. Με τις εξαγωγές προς 
την Αργεντινή μειωμένες κατά 16% το πρώτο δίμηνο του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης συναλλαγματικής 
κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, αυτή η εξάρτηση από τη γείτονα προβληματίζει αυξητικά τη 
βιομηχανία. Ειδικά η αυτοκινητοβιομηχανία είδε τις εξαγωγές της να μειώνονται κατά 24% το 
συγκεκριμένο διάστημα, γεγονός στο οποίο αποδίδεται και σημαντικό μέρος του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο. 

Σε μια προσπάθεια διάσωσης των βραζιλιανών εξαγωγών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη βραζιλιανής 
επιτροπής στην Αργεντινή, που πρότεινε την πραγματοποίηση συναλλαγών στα δύο εθνικά νομίσματα, 
ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που έχει θέσει η τελευταία στις εισαγωγές, σε μια προσπάθεια 
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συγκράτησης της εκροής δολαρίων, ενώ εξετάζεται ακόμα το άνοιγμα πιστωτικής γραμμής για τις 
βραζιλιανές εξαγωγές, ύψους μέχρι 2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι λόγω της κρίσης σε Αργεντινή 
και Βενεζουέλα, οι βραζιλιανές εξαγωγές μπορεί να μειωθούν ως και κατά 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ φέτος.  

 

Διευκρινίσεις στον ΠΟΕ για αγροτικές ενισχύσεις  
Έκθεση του ΟΟΣΑ κατέδειξε ότι μεταξύ 2010 και 2012, 5% των εσόδων του αγροτικού τομέα της 
Βραζιλίας προήλθε από κρατικές επιδοτήσεις, σε αντίθεση με το παρελθόν που οι φόροι ξεπερνούσαν τα 
ποσά των επιδοτήσεων. Για το ίδιο θέμα, ΗΠΑ, Καναδάς και ΕΕ έχουν ζητήσει διευκρινίσεις από τη 
Βραζιλία, στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας του ΠΟΕ. Οι επίμαχες δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, 
πρόγραμμα αγοράς αγροτικών προϊόντων, η δαπάνη για το οποίο αυξήθηκε από 20,2 εκ. δολάρια ΗΠΑ το 
2011 σε 203,4 εκ. το 2012, και πρόγραμμα αγοράς εξοπλισμού για αγροτικούς δήμους, από 243 εκ. το 
2011, σε 749 εκ. το 2012. Εξηγήσεις έχουν ακόμα ζητηθεί για τον περιορισμό του βραζιλιανού 
προγράμματος αποθήκευσης τροφίμων, για το γεγονός ότι η χώρα δεν δηλώνει στον ΠΟΕ τις ενισχύσεις 
που δίνει για το βαμβάκι και τον καφέ και για τις ισχύουσες εξαγωγικές ενισχύσεις. 

Στην ίδια Επιτροπή, η Βραζιλία έχει ζητήσει διευκρινίσεις για το νέο πρόγραμμα ενισχύσεων του τομέα 
ζάχαρης της Ινδίας. 

 

 

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

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 
 2012 2013 Δ13/12 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 42.060.908 97.680.610 132% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 7.110.970 6.318.397 -11% 

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

3.127.769 4.640.895 48% 

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

2.155.258 3.688.228 71% 

(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 

3.298.432 2.744.418 -17% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 4.059.351 2.374.722 -41% 

(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 1.315.267 1.752.077 33% 
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ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.184.668 1.477.653 25% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 4.167.159 576.834 -86% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

533.682 474.723 -11% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 999.793 396.068 -60% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1.332 334.971 25048% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2.438.705 239.959 -90% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

308.971 196.342 -36% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ  156.692  
(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 237.372 104.756 -56% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 231.473 92.769 -60% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

72.551 70.263 -3% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 296.181 47.252 -84% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 125.221 41.465 -67% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10.368 39.733 283% 

(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 

97.475 34.807 -64% 

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

19.403 28.259 46% 

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  26.390  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 67.984 24.288 -64% 
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

33.077 20.683 -37% 

(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 16.205 -83% 

(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»  

 13.317  

(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

 7.816  

(59) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ 
Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 6.278  
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(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ   6.093  

(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  2.524  

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ  1.558 2.450 57% 

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

 1.599  

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

 1.283  

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 600 841 40% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 33.867 654 -98% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 43.000 500 -99% 
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ   284  
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 1 270 26900% 

(47) ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ 
ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

 257  

(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 487 251 -48% 

(07) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ   100  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.211 0 -100% 
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

8 0 -100% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 800 0 -100% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 737.476 0 -100% 
(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.925 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 74.959.892 123.667.131 65% 
 

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

 

2012 2013 Δ13/12 
32.898.984 25.986.521 -21,0% 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

2012 2013 Δ13/12 
104.701.048 93.547.461 -10,7% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


