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Οικονομία 

Πρωτογενές έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης για πρώτη φορά μετά από 17 
χρόνια 
Αρνητικό για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια ήταν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της κεντρικής 
κυβέρνησης της Βραζιλίας το 2014, με πρωτογενές έλλειμμα ύψους 17,242 δισ. ρεάις, που αντιστοιχεί στο 
0,34% του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα είναι συνέπεια της αύξησης των δαπανών σε συνδυασμό με χαμηλότερα 
έσοδα, λόγω της ισχνής οικονομικής ανάπτυξης και φοροελαφρύνσεων που δόθηκαν ως παραγωγικό 
κίνητρο.  

 

Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια 
Με έλλειμμα έκλεισε το εμπορικό ισοζύγιο της Βραζιλίας το 2104, για πρώτη φορά από το 2000. Με τις 
εξαγωγές στα 225,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ και τις εισαγωγές στα 229 δισ., το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 3,9 
δισ. Σε σχέση με το 2013 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά  7% και οι εισαγωγές κατά 4,4%. 

Στις εξαγωγές η μεγαλύτερη μείωση, 13,7%, προήλθε από τα προϊόντα μεταποίησης και ακολούθησαν 
ημιέτοιμα και πρώτες ύλες, που υποχώρησαν κατά 4,8% και 3,1%, αντίστοιχα. Ως προς τους προορισμούς, 
οι βραζιλιανές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2% στις ΗΠΑ και κατά 9,7% στην ανατολική Ευρώπη, κυρίως 
χάρη στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία, που υποκατέστησαν προϊόντα της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων, μετά την επιβολή του ρωσικού εμπάργκο. Μείωση 15,2% σημειώθηκε στις χώρες της Mercosul, 
ενώ μόνο προς την Αργεντινή οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 27,2%. Μείωση εξαγωγών 12% 
καταγράφεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλόμενη πάντως στην υποχώρηση των πωλήσεων εξεδρών 
εξόρυξης πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι το 2013 είχαν πραγματοποιηθεί με ειδικό τελωνειακό καθεστώς 
εικονικές εξαγωγές εξεδρών προκειμένου να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο του συγκεκριμένου έτους. Η 
πρακτική επαναλήφθηκε και το 2014, αλλά με μία μόνο εξέδρα, γεγονός που είχε ήδη από τον Αύγουστο 
προεξοφλήσει και το ότι το έτος θα έκλεινε με εμπορικό έλλειμμα. Οι εξαγωγές προς την Ασία και τη 
Μέση Ανατολή μειώθηκαν επίσης κατά 5,3% και 4,9%, αντίστοιχα, με τη μείωση στην Κίνα να φτάνει το 
11,8%.  

Η ΕΕ παραμένει ο πρώτος προορισμός για τις βραζιλιανές εξαγωγές με 42 δισ. δολάρια ΗΠΑ ή 18,68% 
επί του συνόλου και ακολουθούν Κίνα με 40,6 δισ. ή 18,04%, ΗΠΑ 27 δισ. ή 12,01%, Αργεντινή 14,2 δισ. ή 
6,34% και Ιαπωνία 6,7 δισ. ή 2,98% επί του συνόλου. 

Το 2014 η Βραζιλία αύξησε τις εισαγωγές της μόνο από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (10,1%) και 
της Μέσης Ανατολής (8,5%). Από όλες τις υπόλοιπες χώρες / ομάδες χωρών σημειώθηκε μείωση: 
Mercosul -9,8%, ΕΕ -8,0%, κυρίως λόγω περιορισμού εισαγωγών φαρμάκων, αυτοκινήτων και μερών 
τους, οργάνων μέτρησης, μηχανών και εξαρτημάτων, οπτάνθρακα, κινητήρων και εξαρτήματα για 
οχήματα και ελικοπτέρων. Ομοίως, μείωση καταγράφηκε στις εισαγωγές από Λατινική Αμερική και 
Καραϊβική εκτός Mercosul (-6,0%), από Ασία (-2,8%), ΗΠΑ (-2,7%) και Αφρική (-2,2%). 

Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Βραζιλίας με 46,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ ή 20,39% επί του 
συνόλου και ακολουθούν Κίνα με 37,3 δισ. ή 16,3%, ΗΠΑ 35,3 δισ. ή 15,28%, Αργεντινή 14,1 δισ. ή 6,17% 
και Νιγηρία 9,5 δισ. ή 4,15% επί του συνόλου. 

Τα προϊόντα που περισσότερο εισήγαγε η Βραζιλία το 2014 ήταν έλαια πετρελαίου, καύσιμα έλαια και 
νάφθα, επιβατικά οχήματα και μέρη τους, φάρμακα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, φυσικό αέριο, 
εντομοκτόνα και συναφή, κυκλώματα κινητής τηλεφωνίας, πομπούς και δέκτες, μηχανές και συσκευές 
διάφορων ειδών, χημικά, κ.α. Το 2014 οι βραζιλιανές εισαγωγές μειώθηκαν στις περισσότερες  
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κατηγορίες αγαθών. Αύξηση εισαγωγών σημειώθηκε μόνο σε αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό 
μεταφορών, ποτά και καπνό, ενδύματα και ορυκτά.  

Η αναμενόμενη συνέχιση υποτίμησης του ρεάλ το 2015 εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στις 
εξαγωγές προϊόντων μεταποίησης, η οποία πάντως μπορεί να εξουδετερωθεί από τις απώλειες 
εισπράξεων από την εξαγωγή πρώτων υλών, λόγω μείωσης της τιμής τους διεθνώς. Εξάλλου, με την 
επιβράδυνση της Κίνας, την υποτονική ανάπτυξη στη Βραζιλία και τη συνεχιζόμενη κρίση σε Αργεντινή 
και Βενεζουέλα, εκτιμάται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές της χώρας θα εξακολουθήσουν 
πτωτικά. Καθώς η τάση θα είναι για ταχύτερο ρυθμό μείωσης των εισαγωγών, λόγω υποτίμησης του ρεάλ 
και μείωσης της ζήτησης,  το ισοζύγιο αναμένεται να επανέλθει σε θετικό πρόσημο. 

 

Με έλλειμμα 48,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2013, έκλεισε και το ισοζύγιο 
υπηρεσιών. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν στην ενοικίαση εξοπλισμού 22,7 δισ., αύξηση 
18,8% σε σχέση με το 2013 και στα ταξίδια εξωτερικού, 18,7 δισ., αύξηση 2,3%. 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 90,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, το χειρότερο 
αποτέλεσμα από το 1947. Το ποσό αντιπροσωπεύει το 4,17% του ΑΕΠ, από 3,62% τον προηγούμενο 
χρόνο.  

 

Μείωση ΞΑΕ το 2014 
Το 2014 οι ξένες άμεσες επενδύσεις ανήλθαν σε 62,495 δισ. δολάρια ΗΠΑ, το χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων τριών χρόνων και επίσης χαμηλότερα των προσδοκιών. Αντιπροσωπεύουν το 2,95% του ΑΕΠ. 
Οι βραζιλιανές επενδύσεις στο εξωτερικό κατέγραψαν, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθαρή 
επιστροφή 3,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, που αποδίδονται σε επιστροφές ενδοεταιρικών δανείων.  

 

Μείωση της ανεργίας το 2014 
Η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω το 2014, φτάνοντας το 4,8% από 5,4% τον προηγούμενο χρόνο, παρά την 
ισχνή ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Το χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας, ιδίως στους τομείς 
υπηρεσιών που αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη βραζιλιανή οικονομία τα τελευταία χρόνια, εξηγεί 
αυτή την αντίφαση. Άλλη ερμηνεία αποτελεί η αύξηση του αριθμού οικονομικά ενεργών ατόμων που δεν 
εργάζονται, δε σπουδάζουν και δεν αναζητούν εργασία, συνεπώς και δεν υπολογίζονται ως άνεργοι. Ο 
αριθμός τους αυξήθηκε κατά 30,6% μεταξύ 2005 και 2013, οπότε και ανήλθε σε 51,1 εκ. 

 

Αύξηση φόρου εισαγόμενων προϊόντων 
Με αύξηση φόρων ξεκίνησε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που είχε εξαγγείλει ο Joaquim 
Levy, νέος Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Rousseff. Ανακοινώθηκαν νέο επίπεδο φορολόγησης 
στην τιμή των καυσίμων και αύξηση φόρου βιομηχανικών προϊόντων για τα καλλυντικά, ενώ 
σηματοδοτώντας το τέλος της ανάπτυξης διά της εσωτερικής κατανάλωσης, αυξάνεται επίσης ο φόρος 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τη σύναψη δανείων φυσικών προσώπων.  



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

3   

 

Εξάλλου, ανακοινώθηκε αύξηση των έμμεσων φόρων επί των εισαγόμενων προϊόντων (εισφορά 
κοινωνικής ασφάλισης – COFINS και πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης – PIS). Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα οι 
εν λόγω φόροι επιβάλλονταν σε εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα στο ίδιο επίπεδο χωρίς διάκριση, από 
τον Ιούνιο τα εισαγόμενα αγαθά θα επιβαρύνονται με φόρους ύψους 11,75% (επί της αξίας μετά την 
επιβολή του δασμού), από 9,25% που ισχύει σήμερα. Κατά τον Υπουργό, η αύξηση του φόρου στα 
εισαγόμενα προϊόντα διορθώνει στρέβλωση που προκάλεσε απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο φόρος κυκλοφορίας αγαθών εξαιρείται από τη βάση υπολογισμού 
των PIS/COFINS για τα εισαγόμενα είδη. Η βιομηχανία ανέμενε τη διόρθωση και αντέδρασε γενικά 
θετικά στην ανακοίνωση του μέτρου. Δεν έλειψε πάντως κριτική, κυρίως από εκπροσώπους τομέων που 
εξαρτώνται περισσότερο από εισαγόμενες εισροές, οι οποίοι προέβλεψαν αύξηση κόστους και 
στασιμότητα της παραγωγής τους. Αναλυτές εκτιμούν ότι το μέτρο θα δώσει νέα ώθηση στο ποσοστό του  
πληθωρισμού, το οποίο τοποθετούν κοντά στο 7% για το 2015. Εξάλλου, στην τοποθέτησή της η 
Ομοσπονδία Βιομηχανιών της πολιτείας Αγίου Παύλου εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι η 
δημοσιονομική προσαρμογή επιδιώκεται μέσω της αύξησης των φόρων, παρά του περιορισμού των 
δαπανών.  

Η επιπλέον φορολόγηση δυσχεραίνει περαιτέρω την τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων με μη μοναδικά 
χαρακτηριστικά στη βραζιλιανή αγορά, καθώς καθίστανται ακριβότερα και άρα λιγότερο ανταγωνιστικά 
σε σχέση με αντίστοιχα εγχώρια. Σε συνδυασμό δε και με το μέτρο περιορισμού της καταναλωτικής 
πίστης, η αύξηση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων ενδέχεται να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον 
αντικίνητρο για τις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών γενικά. 

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο 
κατά 0,50 μονάδες, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 12,25%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011. 
Η Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί την πολιτική νομισματικού περιορισμού, καθώς το ποσοστό του 
πληθωρισμού το 2014 ανήλθε σε 6,41%, με ανώτατο υιοθετηθέν από την κυβέρνηση όριο το 6,5%. 
Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια αντιστάθμισης των επιπτώσεων από την αύξηση των φόρων στο 
πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής (βλ. παραπάνω), που αναμένεται να οδηγήσει το ποσοστό του  
πληθωρισμού κοντά στο 7% το 2015.  

 

Επιπτώσεις της κρίσης στην Petrobras στην οικονομία  

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην κρατική πετρελαϊκή Petrobras, εκτός από την ίδια, επηρέασε ακόμα τις 
μεγάλες κατασκευαστικές που κατηγορούνται ότι συνεννοούνταν μεταξύ τους για το μοίρασμα των έργων 
της εταιρίας και ότι χρημάτιζαν στελέχη της, ώστε να υπερτιμούν τους διαγωνισμούς και να 
κατακυρώνουν τα έργα στον εκάστοτε εργολάβο. Με απόφασή της η Petrobras απαγόρευσε τη 
συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς 23 εταιριών, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές της 
χώρας (Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Corrêa και Queiroz Galvão). Ήδη, κάποιες από 
αυτές έχουν προβεί σε μαζικές απολύσεις. 

Στη συνέχεια η κρίση έπληξε την Sete Brasil, μεγαλύτερο προμηθευτή εξεδρών εξόρυξης από το επίπεδο 
pre-salt. Η Sete δημιουργήθηκε ακριβώς για να κατασκευάσει τις συγκεκριμένες εξέδρες εξόρυξης και 
συμμετέχουν στο κεφάλαιό της η ίδια η Petrobras, οι τράπεζες Bradesco, BTG Pactual και Santander, 
όπως και τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία των κρατικών επιχειρήσεων. Καθώς οι συμβάσεις της με 
την Petrobras είχαν υπογραφεί από διευθυντή της τελευταίας που κατηγορείται για συμμετοχή στο 
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σκάνδαλο διαφθοράς, η Sete δεν μπορεί να πληρωθεί για τις υπηρεσίες της και οφείλει ήδη 5 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ σε συνεργαζόμενα ναυπηγεία.  

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πάντως όλοι οι προμηθευτές της Petrobras, ανεξάρτητα από το 
πότε και από ποιον υπογράφηκε η σύμβασή τους. Καθώς η εταιρία αδυνατεί να παρουσιάσει ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις, δεν μπορεί και να δανειστεί ώστε να τους αποπληρώσει. Η κρίση μπορεί να 
αποσταθεροποιήσει όλο τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, όπως αυτούς στους 
οποίους η εταιρία είναι βασικός προμηθευτής (πετροχημικά, λιπάσματα) ή εταίρος (βιοκαύσιμα). Μόνο ο 
κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει περί το 13% του ΑΕΠ της χώρας (στοιχεία 2012).  

Τελευταίες στην αλυσίδα, οι τράπεζες, που σύμφωνα με εκτίμηση της κυβέρνησης έχουν δανείσει 130 δισ. 
ρεάις στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα πρέπει να προβλέψουν την περίπτωση μη 
εξυπηρέτησής τους. 

Η Petrobras έχει ένα δίκτυο 20.000 προμηθευτών, εκ των οποίων περί τις 18.000 εμπλέκονται στην 
αλυσίδα εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τον Ιανουάριο, ο οίκος αξιολόγησης 
Moody’s υποβάθμισε το χρέος της για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την 
ικανότητα χρηματοδότησης της εταιρίας. 

 

Προβλέψεις για χαμηλή ανάπτυξη ή ακόμα και ύφεση 
Ύφεση μέχρι και 0,5% προβλέπουν για το 2015 οικονομολόγοι και αναλυτές της αγοράς. Οι επιπτώσεις 
του σκανδάλου διαφθοράς της Petrobras στην οικονομία και η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής 
προσαρμογής που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση των νοικοκυριών, η οποία 
παραδοσιακά στηρίζει τη βραζιλιανή ανάπτυξη, οδηγούν σε αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα κάτω. 
Και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, Joaquim Levy, προέβλεψε συρρίκνωση του ΑΕΠ κάποιο τρίμηνο του 
2015 και συνολικά μηδενική ανάπτυξη για το 2015. 

Εξάλλου, η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Βραζιλίας, από 1,5% σε 
0,1% για το 2014 και από 2,7% σε 1% το 2015, επίδοση καλύτερη μόνο σε σχέση με αυτές Αργεντινής και 
Ρωσίας, κατά την εκτίμηση της Τράπεζας. Η πολιτική αβεβαιότητα λόγω των εκλογών που οδήγησε σε 
περαιτέρω μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, η αργή υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων, η αύξηση 
του βασικού επιτοκίου για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και 
η μείωση της τιμής των πρώτων υλών, είναι μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στις νέες 
αναθεωρημένες προβλέψεις.  

Αντίστοιχοι λόγοι οδήγησαν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αναθεώρηση από 1,4% σε 0,3% το 
2015 και από 2,2% σε 1,5% το 2016. Η τελευταία πρόβλεψη του ΔΝΤ για το 2014, τοποθετούσε την 
ανάπτυξη της χώρας στο 0,3%. 

Με πρόβλεψη ισχνής ανάπτυξης το 2014 σε συνδυασμό με το εμπορικό έλλειμμα που κατέγραψε η χώρα 
για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, τον πληθωρισμό που έκλεισε στο 6,41, οριακά χαμηλότερα από το 
ανώτατο του εύρους – στόχου (6,5) και αυτό, έχοντας χρειαστεί το βασικό επιτόκιο να αυξηθεί σε 11,75% 
μέχρι το τέλος του 2014, η κυβέρνηση έχει μικρό περιθώριο ελιγμών για την τόνωση της οικονομίας το 
2015. Ήδη έχει ξεκινήσει την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ πληθωριστικές 
πιέσεις και ανατίμηση του δολαρίου δεν επιτρέπουν ούτε τη νομισματική χαλάρωση. Η Κεντρική Τράπεζα 
αύξησε και πάλι το βασικό επιτόκιο σε 12,25%. 

Επιπλέον, ούτε το διεθνές οικονομικό κλίμα είναι ευνοϊκό για τη Βραζιλία. Η συγκυρία ανατίμησης του 
δολαρίου ΗΠΑ σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής πετρελαίου και λοιπών πρώτων υλών εντείνει την 
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αβεβαιότητα για το 2015. Η ανατίμηση του δολαρίου ευνοεί μεν τις εξαγωγές, αλλά επιβαρύνει τις 
εισαγωγές, ενώ καθιστά πιο ακριβή την αποπληρωμή δανείων σε δολάρια που έλαβαν βραζιλιανές 
επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο εξωτερικό. Εξάλλου, η μείωση της τιμής του 
πετρελαίου, ειδικά σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την αποκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς στην 
κρατική πετρελαϊκή Petrobras, την αναγκάζουν να προσαρμόσει το πρόγραμμα επενδύσεών της, 
καθυστερώντας έτσι, τουλάχιστον μέχρι το 2017 την αυτάρκεια της Βραζιλίας σε πετρέλαιο. Στο μεταξύ, η 
χώρα είναι καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου και συνεπώς ωφελείται από τη μείωση της τιμής του, από την 
άλλη πλευρά όμως ζημιώνεται από τη μείωση της τιμής των λοιπών πρώτων υλών, που αποτελούν και τον 
κορμό των εξαγωγών της (σιδηρομετάλλευμα και σόγια). Τέλος, η προοπτική αύξησης του βασικού 
επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, μπορεί να σημάνει περαιτέρω ανατίμηση του δολαρίου 
και απώλεια επενδυτικών κεφαλαίων.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Άρση απαγόρευσης ξένων επενδύσεων στην υγεία 
Με το νόμο 13.097 της 19/1/2015 ήρθη η απαγόρευση ξένων επενδύσεων στον τομέα υγείας. Πλέον 
επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση συμμετοχή, ακόμα και ο πλήρης έλεγχος από ξένες επιχειρήσεις ή 
κεφάλαια.  

Ο προηγούμενος νόμος επέτρεπε μόνο τη συμμετοχή ξένου κεφαλαίου σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης υγείας, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούσαν να συμμετέχουν σε νοσοκομεία, οπότε και η 
United Health (ΗΠΑ) εξαγόρασε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική υγείας της Βραζιλίας, Amil.   

Σύμφωνα με τη Βραζιλιανή Ομοσπονδία Συμπληρωματικής Υγείας (παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 
υγείας), το Σεπτέμβριο 2014 50,6 εκ. βραζιλιανοί (~25% του πληθυσμού) είχαν συμβόλαια ιατρικής 
κάλυψης, αύξηση 4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2013. Το εννεάμηνο 2014 τα έσοδα των εταιριών του 
κλάδου ανήλθαν σε 95,4 δισ. ρεάις, αύξηση 17,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου 
χρόνου. 

Εξάλλου, το 2013 τα έσοδα των 55 μελών του Βραζιλιανού Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσοκομείων, που 
αντιπροσωπεύουν το 11,5% του συνόλου των ιδιωτικών κλινών στη χώρα, ανήλθαν σε 17,3 δισ. ρεάις.  

Η Εθνική Συνομοσπονδία Υγείας εκτιμά ότι ο τομέας της υγείας αντιπροσωπεύει το 10,2% του ΑΕΠ της 
Βραζιλίας. 

 

1,6 δισ. ρεάις για την ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας  
1,6 δισ. ρεάις θα δανείσει στη φαρμακοβιομηχανία μέχρι το 2017 η κρατική τράπεζα ανάπτυξης BNDES 
μέσω του προγράμματος Profarma, η έμφαση του οποίου δίδεται στην παραγωγή βιοφαρμάκων και στην 
υλοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή νέων φαρμάκων. Δικαιούχοι του προγράμματος 
είναι εταιρίες όλων των μεγεθών με έδρα και διοίκηση στη Βραζιλία, εταιρίες με έδρα στη Βραζιλία και 
διοίκηση στο εξωτερικό και κρατικές εταιρίες, πλην των ομοσπονδιακών.  

Στόχος είναι να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων της χώρας, τόσο από την υποκατάσταση 
εισαγωγών, όσο και από την αύξηση των εξαγωγών. Το 2014 το ισοζύγιο φαρμάκων έκλεισε με έλλειμμα 
5,8 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ συνολικά ο τομέας υγείας με 13 δισ. Η εγχώρια βιομηχανία εξακολουθεί να 
εξαρτάται από τις εισαγωγές δραστικών συστατικών, που θεωρείται και το αδύνατο σημείο της.  
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Κατάλογος στρατηγικών προϊόντων Ενιαίου Συστήματος Υγείας 2015 
Με στόχο την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την 
υποκατάσταση των εισαγωγών, το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας εφαρμόζει την Πολιτική Παραγωγικής 
Ανάπτυξης (PDP), με βάση την οποία 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 στη συμφωνία. Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Υγείας εγγυάται την 
κατ’αποκλειστικότητα προμήθεια από το Ενιαίο Σύστημα Υγείας (SUS) του προϊόντος της ιδιωτικής 
εταιρίας. Μετά την πάροδο των πέντε χρόνων, το κρατικό εργαστήριο συνεχίζει αυτόνομα την παραγωγή 
του για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Οι ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες διατηρούν την 
πατέντα του προϊόντος, πρέπει να έχουν αναπτύξει ή να είναι κάτοχοι της άδειας της προς μεταφορά 
τεχνολογίας. Μπορεί να είναι βραζιλιανές ή αλλοδαπές, οι οποίες πάντως πρέπει να εξασφαλίζουν ένα 
ποσοστό παραγωγικής ολοκλήρωσης του προς ανάπτυξη προϊόντος σε βραζιλιανό έδαφος. Η συμφωνία 
μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρίες. Αιτήματα για ανάπτυξη προϊόντων στο 
πλαίσιο της PDP υποβάλλονται από τα κρατικά εργαστήρια προς τα οποία και γίνεται η μεταφορά 
τεχνολογίας. 

Στο πλαίσιο της PDP, το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας εκδίδει κάθε χρόνο κατάλογο με τα προϊόντα 
στρατηγικής σημασίας για το SUS, για την ανάπτυξη των οποίων ζητά από τα κρατικά εργαστήρια την 
υποβολή προτάσεων. Η προθεσμία που έχουν είναι η 30/4/2015.  

Το Διάταγμα 2.888/30.12.2014 με το οποίο καθορίζονται τα προϊόντα στρατηγικής σημασίας για το 2015 
(φάρμακα και τα δραστικά συστατικά τους, συσκευές και ιατρικά υλικά) είναι διαθέσιμο εδώ: 
www.jusbrasil.com.br/diarios/82790780/dou-secao-1-31-12-2014-pg-120 

Στο διάταγμα 2.531/12.11.2014 περιγράφεται πλήρως ο μηχανισμός των συμφωνιών PDP. Διαθέσιμο: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2531_12_11_2014.html 

 

Μέχρι στιγμής βρίσκονται σε εξέλιξη 98 διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας, στις οποίες εμπλέκονται 19 
κρατικά εργαστήρια και 55 ιδιωτικές εταιρίες. Αφορούν την παραγωγή 92 προϊόντων, εκ των οποίων 61 
φάρμακα (τα 27 βιοφάρμακα), 19 προϊόντα υγείας, 5 συσκευές και 6 εμβόλια. Στο σύνολο των 92, τα 26 
έχουν ήδη αγοραστεί από το Υπουργείο Υγείας για το SUS. 

 

Κατάλογος των κρατικών εργαστηρίων και αναλυτικά στοιχεία για την αγορά φαρμακευτικών της 
Βραζιλίας είναι διαθέσιμα σε σχετική Μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου, διαθέσιμη στην πύλη 
Agora (www.agora.mfa.gr/br119). Η Μελέτη επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Αύξηση κόστους κατασκευών 
6,2% ήταν το ποσοστό του πληθωρισμού στα έργα πολιτικού μηχανικού το 2014. Το κόστος κατασκευής 
ανά τετραγωνικό μέτρο το Δεκέμβριο του 2014 ανήλθε σε 913,32 ρεάις, από τα οποία 497,37 για υλικά και 
415,95 για εργασία. Το 2014 το κόστος των δομικών υλικών αυξήθηκε κατά 4,9%, ενώ της εργασίας κατά 
7,74%. 
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Ταξίδια και αυτοκίνητο τα καταναλωτικά όνειρα των βραζιλιανών  
Σύμφωνα με έρευνα του SPC Brasil μεταξύ 620 ενηλίκων στις 27 πρωτεύουσες πολιτειών της Βραζιλίας, 
30% των ερωτηθέντων προσδιόρισε ως βασικό καταναλωτικό του όνειρο την πραγματοποίηση ταξιδιών 
και οι μισοί από αυτούς, ειδικά στο εξωτερικό. Η αγορά αυτοκινήτου ήταν η δεύτερη συχνότερη 
απάντηση με 9% και ακολούθησε η πλαστική επέμβαση με 7%. 

Ο κύριος λόγος μη υλοποίησης του ονείρου τους, για όσους αυτό ισχύει, είναι η οικονομική αδυναμία. 2 
στους 10 ερωτηθέντες χρειάζονται κάποιου είδους χρηματοδότηση (πιστωτική κάρτα, δάνειο ή δόσεις) 
για να υλοποιήσουν το καταναλωτικό τους όνειρο. 

 

Το Facebook κινεί 10 δισ. δολάρια στη Βραζιλία 
Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, το Facebook κινεί 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ στη Βραζιλία. Από αυτά, 8,4 
δισ. αφορούν προωθητικές ενέργειες, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στον κόσμο που ξοδεύεται στο 
κοινωνικό δίκτυο για το σκοπό αυτό. Πολλές βραζιλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.  

91 εκ. βραζιλιανοί και 2,1 εκ. μικρές επιχειρήσεις έχουν λογαριασμό στο Facebook.  72 εκ. βραζιλιανοί 
αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο που δημοσιεύουν εταιρίες, ή το 80% των χρηστών σε μηνιαία βάση. Η 
επίδοση ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο, 70%. 

 

Αύξηση 5% στην παραγωγή μπύρας 
Η παραγωγή μπύρας στη Βραζιλία το 2014 ανήλθε σε 14,147 δισ. λίτρα, αύξηση 5% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Η τιμή της μπύρας αυξήθηκε κατά 9,7%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό 
του πληθωρισμού του έτους (6,41%), αλλά πάντως χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2013 (10,1%).  

Σύμφωνα με το Βραζιλιανό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Μπύρας ο κλάδος αντιπροσωπεύει 2% του ΑΕΠ της 
χώρας και απασχολεί 2,7 εκ. εργαζόμενους. 

 

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

Ανάπτυξη εμπορίου και εξάλειψη πείνας στη Celac 
Πραγματοποιήθηκε στην Costa Rica, στις 28 και 29 Ιανουαρίου, η τρίτη Σύνοδος της Κοινότητας χωρών 
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής – Celac. Στην τοποθέτησή της, η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma 
Rousseff, προέτρεψε τις χώρες να αυξήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές, δεδομένης της δυσμενούς 
διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, της ανατίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και των εμποδίων στο εμπόριο. 
Πρότεινε δε, την υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού φόρουμ στο πλαίσιο της Celac. 

Εξάλλου, η Celac δεσμεύτηκε για την εξάλειψη της πείνας από τις χώρες – μέλη μέχρι το 2025, με 
πολιτικές εμπνευσμένες σε αρκετές περιπτώσεις από αυτές που εφαρμόσθηκαν με επιτυχία στη Βραζιλία. 
Η χώρα εξασφάλισε την υποστήριξη των μελών της Celac στην υποψηφιότητα του βραζιλιανού José 
Graziano da Silva για την επανεκλογή του, τον Ιούνιο, στην προεδρία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). 
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Πηγές: Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας 
και Εξωτερικού Εμπορίου, Βραζιλιανό Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής, Βραζιλιανός Σύνδεσμος 
Βιομηχανίας Μπύρας, Εθνική Ομοσπονδία Συμπληρωματικής Υγείας (FenaSaúde), Βραζιλιανός 
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Anahp). 

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ) 
 

 
ΙΑΝ – ΝΟΕ 

2013 
ΙΑΝ – ΝΟΕ 

2014 
Δ14/13 

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

2.199.206 7.305.369 232% 

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

5.783.559 5.292.853 -8% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0 4.254.671  
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

4.194.246 4.140.766 -1% 

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

3.556.151 2.499.690 -30% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

366.486 2.466.517 573% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 1.318.542 2.067.286 57% 

(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 

2.473.720 1.885.293 -24% 

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

1.504.030 1.562.816 4% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 554.211 1.290.866 133% 
(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

4.386 1.002.200 22750% 

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

450.339 774.797 72% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0 418.204  
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

159.404 257.181 61% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

45 183.166 
406936

% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 39.631 149.156 276% 
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 156.692 133.603 -15% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 61.108 124.036 103% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. 70.263 118.270 68% 
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ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. 
ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
(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 239.959 78.509 -67% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 43.389 61.827 42% 
(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 54.739 57% 

(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

602 38.090 6227% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 37.349  
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ 
ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

39.733 35.785 -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 32.474 121% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  0 30.088  
(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  0 29.959  
(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 29.334  
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

23.188 28.405 22% 

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 24.288 27.260 12% 
(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 20.336 61% 

(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 

16.205 18.840 16% 

(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 

854 17.778 1982% 

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ  1.519 13.435 784% 

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

472 12.821 2616% 

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

0 11.960  

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 500 5.000 900% 
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  

81 4.662 5656% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 0 4.349  
(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 4.078  
(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 0 2.090  
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 
(12) ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

0 2.004  

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

20.683 1.394 -93% 

(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% 

(07) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ  100 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% 

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

0 0  

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

6.278 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% 

 121.529.126 37.180.185 -69% 
 

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

ΙΑΝ – ΝΟΕ 2013 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2014 Δ14/13 
23.848.516 37.101.447 55,6% 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΝΟΕ 2013 ΙΑΝ – ΝΟΕ 2014 Δ14/13 
93.547.461 105.593.147 12,9% 

 

 Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  
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Σύμφωνα με στοιχεία του βραζιλιανού Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου, 
στο σύνολο του 2014 η Βραζιλία εμφανίζει θετικό ισοζύγιο 68,56 εκ. δολαρίων ΗΠΑ σε σχέση με την 
Ελλάδα, με τις εξαγωγές της στα 136,76 εκ. (μείωση 9,7% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο) και τις 
εισαγωγές στα 68,2 εκ. (μείωση 40,7% σε σχέση με το 2013, λόγω της παύσης ελληνικών εξαγωγών 
πετρελαιοειδών). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές το 2014 αυξήθηκαν κατά 95,7%. 

Επιβατικά σκάφη (δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στα στοιχεία της Eurostat), τσιμέντα, μάρμαρα, λεπίδες 
ξυριστικών μηχανών, ελαιόλαδο, διάφορα μηχανήματα, μαγνησία, μέρη κυκλωμάτων, γλυκά κουταλιού, 
καλλυντικά και ταινίες αλουμινίου καταγράφονται ως τα βασικά προϊόντα που η Βραζιλία εισήγαγε από 
την Ελλάδα. Καφές, καπνός, βωξίτης, σόγια, προπένιο, χαρτί, παπούτσια, απορρίμματα χαλκού, 
παρασκευάσματα γαλοπούλας, ζάχαρη, φάρμακα, ζωοτροφές, καύσιμα και άλλα είδη για κατανάλωση σε 
πλοία, ήταν τα βασικά προϊόντα που η Ελλάδα εισήγαγε από τη Βραζιλία. 


