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Οικονομία 

Αντίδραση αγοράς στην επανεκλογή Dilma Rousseff 
Αρνητικά αντέδρασε η αγορά στην επανεκλογή της κας Dilma Rousseff, του κόμματος των εργατών, στην 
Προεδρία της Βραζιλίας. Στις 27/10, πρώτη ημέρα λειτουργίας του μετά τις εκλογές, το Χρηματιστήριο 
Αγίου Παύλου σημείωσε απώλειες που ξεπέρασαν το 6%, ενώ και το ρεάλ υποτιμήθηκε σημαντικά έναντι 
δολαρίου ΗΠΑ και ευρώ, παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας για τη συγκράτηση της αξίας 
του. Στο τέλος της ημέρας ο γενικός δείκτης Ibovespa έκλεισε τελικά με απώλειες -2,77%, ενώ τις 
επόμενες ημέρες η εικόνα ομαλοποιήθηκε, τόσο στην αγορά μετοχών, όσο και σε αυτή των αξιών. 

Απώλειες σημείωσαν οι μετοχές όλων των εισηγμένων κρατικών επιχειρήσεων, κυρίως της πετρελαϊκής 
Petrobrás, τα σκάνδαλα διαφθοράς της οποίας κυριάρχησαν στον προεκλογικό διάλογο. Η προνομιούχος 
μετοχή έχασε περισσότερο από 12% της αξίας της, ενώ τα ADRs της εταιρίας υποχώρησαν περισσότερο 
από 15% στη Γερμανία και 8% στην Ισπανία.  

Εγχώρια βιομηχανία και επενδυτές, που κρίνουν ότι μόνο με αλλαγή της οικονομικής της πολιτικής 
μπορεί η χώρα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη αγορών και επενδυτών, ανέμεναν ότι η κα Rousseff θα 
έδινε ένα σχετικό μήνυμα στην πρώτη της ομιλία μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, 
προσδοκία που δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς η Πρόεδρος δεσμεύθηκε για διάλογο και μίλησε για 
«στοχευμένες δράσεις» στην οικονομία, προκειμένου να επανέλθει η ανάπτυξη, να εξακολουθήσει το 
υψηλό επίπεδο απασχόλησης και η ανάκαμψη των μισθών. Το γεγονός οδήγησε σε αναταραχή στο 
χρηματιστήριο την επομένη των εκλογών, όπως άλλωστε συνέβαινε και στη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου, κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την Πρόεδρο να προηγείται στις προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων.  

Σε παρέμβασή του, για να καθησυχάσει την αγορά, ο εκπρόσωπος τύπου για θέματα οικονομίας δήλωσε 
ότι η Πρόεδρος θα ενισχύσει τη δέσμευσή της για δημοσιονομική υπευθυνότητα και για την 
καταπολέμηση του πληθωρισμού, πριν ακόμα ξεκινήσει τη νέα της θητεία. Υποστήριξε επίσης, ότι 
υπάρχει συναίνεση στην κυβέρνηση για εγκατάλειψη της πρακτικής των δημοσιονομικών ελιγμών που 
εφαρμόστηκαν κατά την πρώτη θητεία. Στην ίδια λογική, γνωστοποιήθηκε ότι το επόμενο διάστημα η 
κυβέρνηση θα αναπροσαρμόσει την τιμή των καυσίμων, την οποία διατηρεί χαμηλά σε μια προσπάθεια 
συγκράτησης του πληθωρισμού, προκαλώντας πάντως σημαντικά ζητήματα ρευστότητας και 
κερδοφορίας στην Petrobrás, που οδήγησαν και στην πρόσφατη υποβάθμιση του αξιόχρεού της από τη 
Moody’s (βλ. είδηση παρακάτω). Τέλος, το επόμενο διάστημα η Πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει το 
νέο Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής της, καθώς στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχε 
δηλώσει ότι σε περίπτωση επανεκλογής της θα άλλαζε το οικονομικό της επιτελείο. Ήδη οι πληροφορίες 
για τους υποψήφιους που έχουν διαρρεύσει, φαίνεται πως τυγχάνουν αποδοχής από την αγορά. 

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο 
κατά 0,25 μονάδες, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 11,25%, σε μια κίνηση που ξάφνιασε την αγορά. 
Εκτιμάται ότι η Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της νομισματικής 
πολιτικής μετά από τις εκλογές και να στείλει ένα μήνυμα περαιτέρω νομισματικού περιορισμού, 
δεδομένου άλλωστε ότι το ποσοστό του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση ανέρχεται πλέον σε 6,75%, με 
ανώτατο υιοθετηθέν από την κυβέρνηση όριο το 6,5%. 

Κατά τα λοιπά, αμετάβλητη παραμένει η εικόνα της οικονομίας. Στην τακτική έρευνα της Κεντρικής 
Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών, η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2014 τοποθετείται στο 
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0,27% και στο 1% για το 2015. Στην ίδια έρευνα, η πρόβλεψη για το ποσοστό πληθωρισμού στο τέλος του 
έτους είναι 6,45%. 

 

Το ΔΝΤ αναθεωρεί την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της 
Βραζιλίας 
Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την οικονομική 
ανάπτυξη της Βραζιλίας, από 1,3% σε 0,3% φέτος, ρυθμό πολύ χαμηλότερο από το μέσο προβλεπόμενο 
για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (4,4%), για τις αναπτυγμένες (1,8%) και για τον κόσμο (3,3%). Από τις 
σημαντικότερες αναπτυσσόμενες οικονομίες, μόνο η Ρωσία αναμένεται να έχει χαμηλότερη επίδοση 
(0,2%), ενώ από τις χώρες της Ν. Αμερικής, μόνο Αργεντινή και Βενεζουέλα (πρόβλεψη για -1,7% και -
3%). Σύμφωνα με τον Οργανισμό, εσωτερικοί παράγοντες όπως, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενές 
επιχειρηματικό κλίμα και αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις, ενώ 
η επιβράδυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της πιστωτικής επέκτασης, δυσχεραίνουν και 
την πλευρά της κατανάλωσης. Για το 2015, το ΔΝΤ αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή του για την 
ανάπτυξη της χώρας, από 2% σε 1,4%. 

Σχολιάζοντας, ο Υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας, κ. Guido Mantega, απέδωσε την επίδοση της 
οικονομίας σε εξωγενείς περισσότερο, παρά σε ενδογενείς παράγοντες, και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση 
προσδοκά για φέτος ανάπτυξη 0,9% (η αρχική πρόβλεψη του 1,8% αναθεωρήθηκε το Σεπτέμβριο). 

 

Περισσότερες από 400 οι βραζιλιανές εταιρίες στο εξωτερικό  
Σύμφωνα με έρευνα της Ανώτερης Σχολής Διαφήμισης και Marketing São Paulo (ESPM), λειτουργούν 
σήμερα περισσότερες από 400 βραζιλιανές εταιρίες σε 56 χώρες, από 95 το 2010. Το 69% 
δραστηριοποιείται το δευτερογενή τομέα, το 26% στον τριτογενή και 5% στον πρωτογενή.  

Η βιομηχανία επεκτείνεται στο εξωτερικό σε αναζήτηση πελατείας (κυρίως κλωστοϋφαντουργία, ένδυση 
και υπόδηση, τρόφιμα, ποτά και καπνός), πρώτων υλών, φθηνότερου εργατικού δυναμικού, χαμηλότερης 
φορολόγησης και γραφειοκρατίας και νέας τεχνολογίας (κυρίως αυτοκινητοβιομηχανία).  

Από τις υπηρεσίες, η πλειοψηφία των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στις ΤΠΕ (73%) 
και ακολουθεί ο κατασκευαστικός τομέας (23%). Στον τομέα της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις αναζητούν 
νέα τεχνογνωσία στις αναπτυγμένες χώρες ή/και εργατικό δυναμικό με καλύτερη σχέση κόστους – 
απόδοσης συγκριτικά με τη Βραζιλία. Για τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό, οι κατασκευαστικές 
εταιρίες αναζητούν χώρες με χαμηλό επίπεδο υποδομών. 

Οι βραζιλιανές πολυεθνικές του πρωτογενούς τομέα δραστηριοποιούνται κυρίως στην εξόρυξη (80%) και 
στην ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο – 20%). Η αναζήτηση νέων πόρων είναι το βασικό κίνητρο για τη 
διεθνοποίησή τους. 

 

Επιβραδύνονται οι ΞΑΕ στη Βραζιλία 
Στα 26,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ ανήλθαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη Βραζιλία το πρώτο εξάμηνο φέτος. 
Αναμένεται ότι το έτος θα κλείσει με λίγο παραπάνω από 50 δισ., έναντι 62,6 το 2013, 65,3 το 2012 και 
163,6 το 2011. 
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Ο χρόνος υλοποίησης των επενδύσεων επίσης μειώνεται. Από 2,1 χρόνια μέσο χρόνο υλοποίησης μεταξύ 
2010 και 2012, πέρασε σε 1,5 χρόνια μεταξύ 2013 και πρώτου εξαμήνου φέτος. Η μεταβολή 
αντικατοπτρίζει τη στροφή από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις (από 44% μεταξύ 2010-2012 σε 34% 
μεταξύ 2013-α’ εξαμήνου 2014), σε μικρότερες που αφορούν εκσυγχρονισμό ή επέκταση (από 32,5% σε 
38,6% τις αντίστοιχες περιόδους).   

Οι πρόσφατες επενδύσεις εστιάζουν στην κατανάλωση και αφορούν, κατά βάση, πωλήσεις λιανικής και 
αυτοκινητοβιομηχανία.  

 

Απώλειες από τη μείωση της τιμής των πρώτων υλών 
Η πτώση της τιμής των πρώτων υλών αναμένεται να περιορίσει τα έσοδα της Βραζιλίας από εξαγωγές το 
2015 περί τα 11 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 7-8 δισ. μόνο από το τρίπτυχο της σόγιας (σπόροι, άλευρα και λάδι) 
και το υπόλοιπο από το σιδηρομετάλλευμα. Βραχυπρόθεσμα, η μείωση των τιμών θα ωφελήσει τη χώρα, 
λόγω μείωσης της τιμής βενζίνης και ντίζελ, που κυρίως εισάγει. Ομοίως, όφελος αναμένεται από την 
υποτίμηση του ρεάλ, που θα δώσει ώθηση στις εξαγωγές ειδών βιομηχανικών ειδών. Η Κεντρική Τράπεζα 
εκτιμά ότι το εμπορικό πλεόνασμα μπορεί ακόμα και να διευρυνθεί σε 7,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ του χρόνου, 
από 2,5 δισ. φέτος. Ωστόσο, η επίδοση παραμένει μακριά από το μέσο όρο πλεονάσματος 20 δισ. των 
προηγούμενων χρόνων και του ιστορικά υψηλού 46 δισ. το 2006. Μεσοπρόθεσμα, η μείωση της τιμής των 
πρώτων υλών αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς στα βασικά προϊόντα αποδίδεται το ήμισυ των 
βραζιλιανών εξαγωγών, ενώ μόνο σιδηρομετάλλευμα, σόγια και πετρέλαιο αφορούν ήδη το 30%. 

 

Μειώνεται ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Getulio Vargas, ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών μειώθηκε κατά 1,5% 
τον Οκτώβριο, φτάνοντας τους 101,5 βαθμούς, χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2009. Η εξέλιξη 
οφείλεται στη μείωση της εμπιστοσύνης στα οικονομικά της οικογένειας, στη χαμηλότερη ικανοποίηση 
των καταναλωτών από τη διαχείριση των οικονομικών τους, καθώς και στη μειωμένη πρόθεσή τους για 
πραγματοποίηση αγορών διαρκών αγαθών τους επόμενους μήνες. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Στα 2,387 δισ. δολάρια ΗΠΑ η ταξιδιωτική δαπάνη το Σεπτέμβριο 
Στα 2,387 δισ. δολάρια ΗΠΑ ανήλθε η ταξιδιωτική δαπάνη των βραζιλιανών στο εξωτερικό το 
Σεπτέμβριο, η δεύτερη μεγαλύτερη από την αρχή της χρονολογικής σειράς το 1947, με υψηλότερη μόνο 
τη δαπάνη του φετινού Ιουλίου, που ανήλθε σε 2,41 δισ.  

Το εννεάμηνο η ταξιδιωτική δαπάνη στο εξωτερικό ανέρχεται σε 19,641 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 5,4% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο φέτος 
θα κλείσει με έλλειμμα 18,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  
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Αύξηση πωλήσεων γενόσημων φαρμάκων το τρίτο τρίμηνο 
Σύμφωνα με τη Βραζιλιανή Ένωση Γενόσημων Φαρμάκων Pró Genéricos, οι πωλήσεις λιανικής του 
κλάδου το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 229,8 εκ. τεμάχια, αύξηση 10,1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αξία των πωλήσεων ανήλθε σε 1,9 δισ. ρεάις, που αντιπροσωπεύει αύξηση 
18,8%. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι τα γενόσημα θα αντιπροσωπεύουν το 30% της αγοράς 
λιανικής, από 28% που ήταν μέχρι το Σεπτέμβριο. Αν στις πωλήσεις συνυπολογιστεί και το κανάλι των 
νοσοκομείων και οι κρατικές προμήθειες, το μερίδιο των γενόσημων είναι ήδη πολύ μεγαλύτερο. 

Το εννεάμηνο του έτους, οι πωλήσεις γενόσημων ανήλθαν σε 645,9 εκ. τεμάχια, αύξηση 11% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αξία των πωλήσεων ήταν 11,9 δισ. ρεάις, αύξηση 9,2%.  

Τα γενόσημα αντιπροσωπεύουν το 24,5% της συνολικής παραγωγής των 9 από τις 10 μεγαλύτερες 
φαρμακοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία και το 22% του τζίρου τους. Τα γενόσημα 
είναι δια νόμου 35% φθηνότερα από τα φάρμακα αναφοράς, ενώ λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού οι 
εκπτώσεις των κατασκευαστών φτάνουν μέχρι το 50%. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων, εκτός γενόσημων, το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν πωλήσεις 591,6 
εκ. τεμαχίων, αύξηση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αξία των πωλήσεων ήταν 13,04 
δισ. ρεάις, αύξηση 10,9%. 

 

Μείωση φόρου κυκλοφορίας για 8 δραστικά συστατικά στην πολιτεία SP 
Μειώθηκε ο Φόρος Κυκλοφορίας Αγαθών και Υπηρεσιών (ICMS) στην πολιτεία São Paulo, από 18% σε 
7%, για οκτώ δραστικά συστατικά: παρακεταμόλη, τραμαδόλη, μοντελουκάστη, αμοξυκιλλίνη + 
κλαβουλανικό οξύ, λεβονοργεστρέλη, καρβαμαζεπίνη,  ιβουπροφαίνη, θειική γλυκοζαμίνη /χονδροϊτίνη. 

 

Η Moody's υποβάθμισε το αξιόχρεο της Petrobrás  
Η Moody’s υποβάθμισε το χρέος της κρατικής πετρελαϊκής Petrobrás, από Baa1 σε Baa2. Με τη νέα 
αξιολόγηση, η εταιρία εξακολουθεί σε επενδυτική βαθμίδα. Μεταξύ των αιτίων της υποβάθμισης 
αναφέρονται το υψηλό χρέος της Petrobrás σε συνδυασμό με το εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων που 
εφαρμόζει, καθώς και η αδυναμία της να μετακυλήσει στους καταναλωτές το κόστος εισαγωγής 
προϊόντων πετρελαίου (η τιμή των καυσίμων είναι κρατικά ελεγχόμενη). 

 

Η Baidu εξαγόρασε την Peixe Urbano 
Η κινεζική μηχανή αναζήτησης Baidu εξαγόρασε τη βραζιλιανή υπηρεσία Peixe Urbano, που αφορά 
online πώληση εκπτωτικών κουπονιών.  

Η Baidu ξεκίνησε τη λειτουργία της βραζιλιανής εκδοχής της μηχανής της φέτος τον Ιούλιο και στοχεύει 
στην ταχεία ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών με προμηθευτές υπηρεσιών για να εμπεδώσει την παρουσία 
της στη βραζιλιανή αγορά internet. Τα επόμενα τρία χρόνια προτίθεται να επενδύσει στη χώρα 
περισσότερα από 120 εκ. ρεάις.  
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Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις, οργανισμούς 
και ομάδες χωρών  

Βραζιλία και Ισπανία υλοποιούν πρόγραμμα επενδυτικής συνεργασίας 
στον κατασκευαστικό τομέα  
Κοινή ομάδα εργασίας κατέληξε, στις αρχές του έτους, στις ανά τον κόσμο επενδυτικές ευκαιρίες που οι 
δύο εταίροι θα επιδιώξουν από κοινού. Επιλέχθηκαν δεκαπέντε χώρες-στόχοι σε Λατινική Αμερική 
(Κολομβία, Ουρουγουάη Παναμάς, Περού, Χιλή), Αφρική (Αγκόλα, Αλγερία, Ισημερινή Γουινέα, Μαρόκο, 
Μοζαμβίκη, Πράσινο Ακρωτήρι), Ασία (Ινδονησία και Φιλιππίνες) και Ευρώπη (Πολωνία και Ρουμανία).  

Εκτός από τις παραδοσιακές σχέσεις κάθε εταίρου με τις χώρες-στόχους, βασικό κριτήριο για την επιλογή 
τους ήταν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Σημειώνεται, για παράδειγμα, ότι η Κολομβία 
προγραμματίζει επενδύσεις ενέργειας, σιδηροδρόμων και κατοικιών ύψους 107 δισ. δολαρίων ΗΠΑ μέχρι 
το 2020, ενώ στη Χιλή προβλέπεται δαπάνη 4 δισ. το χρόνο για κατασκευή υποδομών μεταφορών, 
σιδηροδρόμων και ενός λιμανιού. Εξάλλου, Αγκόλα και Μοζαμβίκη θεωρούνται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες 
αγορές, ιδίως δε η Μοζαμβίκη που με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από 8% πέρσι και προσδοκία για 
ακόμα μεγαλύτερο φέτος, αποτελεί ευκαιρία για ΣΔΙΤ στους τομείς ενέργειας, λιμένων, αεροδρομίων, 
αυτοκινητοδρόμων και τηλεπικοινωνιών. 

Εκτός από τους τομείς υποδομών και ενέργειας, που αποτελούν προτεραιότητα στη συνεργασία των δύο 
χωρών, έμφαση θα δοθεί ακόμα σε τρόφιμα, τουρισμό και υπηρεσίες, σε χώρες όπως η Ινδονησία, το 
Μαρόκο και η Αλγερία. 

Βραζιλιανές και ισπανικές κατασκευαστικές και επιχειρήσεις ενέργειας συνεργάζονται ήδη σε μεγάλα 
έργα σε τρίτες χώρες, όπως στο Περού (κατασκευή και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού στο λιμένα 
Πίσκο από τις βραζιλιανές Pattac Empreendimentos & Participações, Tuccuman Engenharia e 
Empreendimentos και Fortesolo Serviços Integrados, και την ισπανική Servinoga, κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου από τη βραζιλιανή Odebrecht και την ισπανική Enagas). Ομοίως, στον Παναμά, όπου η 
κοινοπραξία των Odebrecht και FCC (Ισπανία) κατασκεύασε την πρώτη γραμμή μετρό της Κεντρικής 
Αμερικής.  

 

Ανησυχία από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ 
Η Βραζιλία, ανέκαθεν προσανατολισμένη στις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, ανησυχεί αυξητικά με τη 
στασιμότητα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ειδικά αφότου ο βραζιλιανός Γενικός Διευθυντής 
του, κ. Roberto Azevêdo, εξέφρασε απογοήτευση για την αδυναμία επίτευξης συναίνεσης για την 
υιοθέτηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών. 

Ενώπιον του ενδεχομένου, οι χώρες – μέλη του ΠΟΕ να στραφούν αυτόνομα σε περιφερειακές 
συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ή σε πλειομερείς συμφωνίες εντός του Οργανισμού, η 
επιλογή της Βραζιλίας να στηρίζεται αποκλειστικά στον ΠΟΕ για την προώθηση των εμπορικών της 
συμφερόντων φαίνεται πως δε δικαιώνεται. Η βιομηχανία εκφράζει την άποψη ότι, με τη στάση της η 
χώρα σταδιακά περιθωριοποιείται και ότι απέχοντας από τη διαμόρφωση των όρων του παγκόσμιου 
εμπορίου, θα υποχρεωθεί τελικά να υιοθετήσει κανόνες και πρότυπα που θα τεθούν από τις 
αναπτυγμένες χώρες.  
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Προσπάθεια ενίσχυσης εμπορικών σχέσεων με γειτονικές χώρες 
Με τις εξαγωγές της στις χώρες της Ένωσης Mercosul σε πτώση (-12,7% το εννεάμηνο σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρσι και -25,7% υπολογίζοντας μόνο τις εξαγωγές προς την Αργεντινή), η Βραζιλία 
επιδιώκει τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με χώρες της νότιας Αμερικής εκτός Mercosul. Πρώτος 
στόχος είναι η Συμμαχία του Ειρηνικού (Κολομβία, Μεξικό, Περού και Χιλή), με την οποία η Βραζιλία 
προωθεί στο πλαίσιο της Mercosul τη σύναψη συνολικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που να 
καλύπτει και τους τομείς υπηρεσιών και επενδύσεων. Εξάλλου, η Βραζιλία επιδιώκει την επίσπευση 
εφαρμογής επιμέρους συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Mercosul και χωρών της Κοινότητας 
Άνδεων (Βολιβία, Ισημερινός, Κολομβία, Περού), που το αρχικό τους χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη 
σταδιακή μείωση των εισαγωγικών δασμών μέχρι την ολική εξάλειψή τους το 2019. Ιδιαίτερη προσπάθεια 
καταβάλλεται με τις Κολομβία και Περού, που θεωρούνται από τη Βραζιλία σημαντικές υποψήφιες 
αγορές για τα βιομηχανικά της προϊόντα, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει περισσότερο πληγεί 
από την κρίση στην Αργεντινή. 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, G1, Agência Brasil, Diário Comércio 
Indústria & Serviços, ABCFARMA - Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.  

 

 

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

 
ΙΑΝ – ΑΥΓ 

2013 
ΙΑΝ – ΑΥΓ 

2014 
Δ14/13 

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

1.946.504 4.401.440 126% 

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

3.848.398 3.838.983 0% 

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

3.081.668 3.490.300 13% 

(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 

2.396.981 2.059.720 -14% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 

993.293 1.422.613 43% 

(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 

1.795.755 1.375.343 -23% 

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

274.698 1.246.995 354% 

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

995.600 1.024.862 3% 

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

4.386 717.224 16253% 
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ΙΑΝ – ΑΥΓ 

2013 
ΙΑΝ – ΑΥΓ 

2014 
Δ14/13 

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

257.925 659.949 156% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 441.233 546.066 24% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 29.482 109.576 272% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

62.330 99.783 60% 

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

23.590 79.753 238% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 117.551 79.689 -32% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

0 75.172  

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 55.041 68.867 25% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0 60.417  
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 39.081 53.912 38% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 58.809.258 39.313 -100% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 197.128 38.946 -80% 
(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 38.786 11% 

(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  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 10.205 27.262 167% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

11.858 25.622 116% 

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

0 25.510  

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 25.383  
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

9.792 24.427 149% 

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

0 18.150  

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

0 11.960  

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

0 11.705  

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

0 11.163  

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

472 11.035 2238% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 5.404  
(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 300 5.000 1567% 
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(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% 

(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  

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  

0 2.039  

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 1.434  
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 

332.160 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  

(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 

16.301 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 75.989.504 25.201.027 -67% 
 

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

ΙΑΝ – ΑΥΓ 2013 ΙΑΝ –ΑΥΓ 2014 Δ14/13 
17.180.246 25.161.714 46,5% 

 

 Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  

ΙΑΝ – ΑΥΓ 2013 ΙΑΝ –ΑΥΓ 2014 Δ14/13 
59.021.554 72.801.561 23,3% 

 

 Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


