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Οικονομία 

Αποτέλεσμα πρώτου τριμήνου 2013 
Η βραζιλιανή οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το τελευταίο 
του 2012. Μετά την υιοθέτηση 18 πακέτων για την τόνωση της οικονομίας από την αρχή του χρόνου, η 
επίδοση κρίθηκε, για μια ακόμα φορά, χαμηλότερη των προσδοκιών. Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,110 τρισ. ρεάις (περίπου 426,9 δισ. ευρώ).  

Από την πλευρά της προσφοράς, η εξέλιξη του ΑΕΠ οφείλεται στον αγροτικό τομέα, που αναπτύχθηκε με 
ρυθμό 9,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2012, χάρη στην εξαιρετικά καλή σοδειά δημητριακών. 
Θετική ήταν και η πορεία των υπηρεσιών, 0,5%, ενώ η βιομηχανία σημείωσε νέα υποχώρηση κατά 0,3%.  

Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,1%, ενώ αυτή του 
κράτους παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2012. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 
6,4%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,3%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ η συνεισφορά 
τους στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 18,4%, έναντι 18,1% στο τέλος του 2012. 

Παρά τη χαμηλή επίδοση της οικονομίας, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας 
της Βραζιλίας αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,5% προκειμένου να 
συγκρατηθεί ο πληθωρισμός που τους τελευταίους μήνες αγγίζει το ανώτατο όριο 6,5% που έχει ορίσει ως 
αποδεκτό η κυβέρνηση. Ήδη εκτιμάται ότι η υποτονική ανάπτυξη της κατανάλωσης, οφείλεται στη 
σημαντική αύξηση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες.  

Η αδύναμη εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας και η αντοχή του πληθωρισμού, έχουν οδηγήσει σε αμφισβήτηση 
της αποτελεσματικότητας του τρίπτυχου στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη της Βραζιλίας την τελευταία 
δεκαετία – προστατευτισμός, επιδότηση επιχειρηματικών κλάδων και εισοδημάτων, δημιουργία εθνικών 
πρωταθλητών. Η χώρα επωφελήθηκε, πρακτικά, από την ανάπτυξη της Κίνας, ιδίως την τετραετία 2007-
10, και από τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της για πρώτες ύλες, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη 
σημαντική αύξηση της τιμής τους διεθνώς, όπως και των εσόδων των χωρών – εξαγωγέων, όπως η 
Βραζιλία. Το ευνοϊκό σενάριο του εξωτερικού τομέα μεταφράστηκε σε αυξημένη κρατική δαπάνη, ιδίως 
μετά την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, και σε πιστωτική επέκταση, που 
οδήγησαν σε γενικότερη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας, αύξηση της κατανάλωσης και των 
τιμών, χωρίς όμως ανάλογες επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Επιπλέον, στρεβλώσεις από τα μέτρα προστατευτισμού 
της εγχώριας βιομηχανίας, οδήγησαν σε ακόμα υψηλότερες τιμές, που σε σημαντικό βαθμό 
απορροφώνται ακόμα από την εσωτερική αγορά, αφού εξακολουθεί τόσο η παρέμβαση στην αγορά 
εργασίας με τη θέσπιση κατώτατου μισθού, όσο και οι άμεσες επιδοτήσεις στο οικογενειακό εισόδημα 
των χαμηλότερων οικονομικών τάξεων. Οι επιχειρήσεις πάντως, και ιδίως η βιομηχανία, βρίσκονται 
αντιμέτωπες με διαρκώς υψηλότερα κόστη (μισθούς, φόρους, μεταφορικά), απαρχαιωμένο εξοπλισμό 
λόγω του χαμηλού ύψους νέων επενδύσεων και τελικά, μειωμένη ικανότητα να ανταγωνιστούν διεθνώς. 
Εγχώρια δε, η έλλειψη υποδομών και τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγικότητα, 
καθιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις τις εισαγωγές ελκυστικότερες από την εγχώρια παραγωγή. Για το 
λόγο αυτό, σε συνδυασμό με την παρατεινόμενη αισιοδοξία των καταναλωτών, που μεταφράζεται σε ήπια 
πλέον, αλλά πάντως αυξανόμενη δαπάνη, παραμένει η εκτίμησή μας ότι υπάρχουν ευκαιρίες και 
αναξιοποίητο δυναμικό στην εξαγωγή ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών στη Βραζιλία. 
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Χαμηλώνουν οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ το 2013 
Ήδη πριν από την ανακοίνωση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του έτους, η 
Κεντρική Τράπεζα είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψή της για το 2013, από 2,98% σε 2,93%. 
Η πρόβλεψη για το 2014 παραμένει σταθερή στο 3,5%.  

Την παραμονή της ανακοίνωσης, και η κυβέρνηση χαμήλωσε τις προσδοκίες της για φέτος, 
ανακοινώνοντας ότι στόχος είναι τουλάχιστον 2,7% ανάπτυξη, από 3,5% που εκτιμούσε στην αρχή του 
έτους. Ο νέος στόχος επιλέχθηκε μάλλον συμβολικά για το τελευταίο έτος πριν τις εκλογές, αφού αποτελεί 
και το καλύτερο αποτέλεσμα επί διακυβέρνησης Rousseff (2011). Η αγορά πάντως, εκτιμά ότι δύσκολα θα 
επιτευχθεί ακόμα και αυτό το επίπεδο ανάπτυξης. 

 

Περικοπή του προϋπολογισμού κατά 28 δισ. ρεάις το 2013 
Την περικοπή του προϋπολογισμού του 2013 κατά 28 δισ. ρεάις ανακοίνωσαν τα Υπουργεία 
Προγραμματισμού και Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του έτους. 
Στην έκθεσή τους αναφέρουν ότι η διεθνής οικονομική συγκυρία υποχρέωσε την κυβέρνηση σε υιοθέτηση 
και διατήρηση πολιτικών τόνωσης της οικονομίας, οδηγώντας σε μείωση εσόδων και αύξηση εξόδων.  

  

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Διαγωνισμοί για την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου 
Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, η Εθνική Αρχή Πετρελαίου (ANP) πραγματοποίησε το Μάιο 
διαγωνισμό για την παραχώρηση 289 περιοχών για την έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Ο διαγωνισμός προσέλκυσε το ενδιαφέρον 64 επιχειρήσεων που αναμένεται να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 7 δισ. ρεάις. 

Η Petrobrás κέρδισε τις περισσότερες περιοχές, 34, στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί μόνη ή με 
συνεργάτες. Δεύτερη ήταν η επίσης βραζιλιανή Petra Energia με 27, κυρίως μικρές, ηπειρωτικές περιοχές. 
Η BP (ΗΒ) πήρε 8 υπεράκτιες περιοχές, ενώ συμμετέχει με τις Total (Γαλλία) και Petrobrás στην 
κοινοπραξία που θα αναλάβει τη μεγαλύτερη περιοχή που δημοπρατήθηκε, στη θάλασσα του Foz do 
Amazonas. Η βραζιλιανή OGX κέρδισε 13 περιοχές, σε δύο από τις οποίες θα συνεργαστεί με τη 
ExxonMobil (ΗΠΑ). Repsol (Ισπανία), Shell (ΗΒ – Δανία) και Conoco (ΗΠΑ) δεν κέρδισαν καμία 
περιοχή.   

Η κυβέρνηση είχε παύσει την προκήρυξη νέων διαγωνισμών από το 2009, μην επιθυμώντας να αυξηθεί η  
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιχειρώντας έτσι να 
εξασφαλίσει ευρύτερο πεδίο για την κρατική Petrobrás. Το χρέος της εταιρίας, πάντως, έχει διογκωθεί 
τόσο, που θεωρείται αβέβαιο αν θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα επενδύσεών της, ύψους 236,7 
δισ. δολαρίων ΗΠΑ μέχρι το 2017.  

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή πετρελαίου της Βραζιλίας παρέμεινε στάσιμη από το 2010 στα 2 εκ. βαρέλια 
την ημέρα, καθώς αφενός παρατηρείται σταδιακή μείωση της παραγωγής στις παλιές γεωτρήσεις, και 
αφετέρου, σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης πετρελαίου, δεν δίδονται εναλλακτικές περιοχές στους 
παραχωρησιούχους. Επιπλέον, ο εγχώριος τομέας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την έρευνα και την 
εξόρυξη υδρογονανθράκων, ο οποίος δια νόμου προτιμάται στις προμήθειες του κρατικού τομέα, δεν 
κατάφερε να εκσυγχρονιστεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να μεσολαβούν περίπου δέκα χρόνια μεταξύ της 
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ανακάλυψης και της παραγωγής πετρελαίου. Αντίστοιχα ισχύουν και για τον τομέα της διύλισης, γεγονός 
που εξηγεί και τις υψηλές εισαγωγές της Βραζιλίας σε προϊόντα πετρελαίου, ενώ η ίδια εξάγει κατά βάση 
αργό. 

 

Οι μισοί καταναλωτές κρασιού κατοικούν στην πολιτεία του Αγίου Παύλου 
Στην πόλη του Αγίου Παύλου και στις υπόλοιπες πόλεις της ομώνυμης πολιτείας οφείλονται το 29% και το 
21%, αντίστοιχα, της κατανάλωσης κρασιού στη Βραζιλία, σύμφωνα με έρευνα της Wine Intelligence, που 
πραγματοποιήθηκε το 2012, σε δείγμα 705 ατόμων από όλη τη χώρα, που καταναλώνουν εισαγόμενο 
κρασί τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Στην κατάταξη ακολουθούν η πόλη του Rio de Janeiro με 19% 
των καταναλωτών, και οι Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre και Salvador, που συγκεντρώνουν από 7% 
καθεμιά. 

33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι καταναλώνει κρασί μία με τρεις φορές το μήνα, 25% μία φορά κάθε 
δύο με τρεις μήνες και 21% κάθε βδομάδα. 53% των καταναλωτών κρασιού είναι άντρες και 47% 
γυναίκες, ενώ το μέσο μηνιαίο εισόδημα της πλειοψηφίας κυμαίνεται μεταξύ 2.076 και 4.150 ρεάις. 
Σημαντικότερη κατανάλωση παρουσιάζει η ηλικιακή ομάδα 25-34 (26%) και ακολουθούν οι 35-44 (25%) 
και 18-24 (21%).  

Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα, ότι από το 94% των ατόμων μεταξύ 18 και 59 ετών, που 
καταναλώνουν μία με δύο φορές το χρόνο εισαγόμενο κρασί, προτιμούν το κόκκινο. Συνολικά, κόκκινο 
κρασί φαίνεται πως προτιμά το 58% των καταναλωτών (από 62% σε αντίστοιχη έρευνα του 2010), 26% 
λευκό (από 22% το 2010) και 16% ροζέ. 

 

Νέος οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων και εγγυήσεων 
Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του ο νέος κρατικός Οργανισμός 
Διαχείρισης Κεφαλαίων και Εγγυήσεων (ABGF), στόχος του οποίου είναι η παροχή εγγυήσεων για την 
ανάληψη συμβάσεων παραχώρησης για μεγάλα έργα υποδομής, όπως και η διαχείριση ταμείου εγγύησης 
εξαγωγικών πιστώσεων. 

Η ABGF θα διαχειριστεί δύο ταμεία: το πρώτο, FGIE, ύψους μέχρι 11 δισ. ρεάις, για τη χρηματοδότηση 
έργων υποδομής, και το δεύτερο, FGCE, για το εξωτερικό εμπόριο, μέχρι 14 δισ. ρεάις. Το υφιστάμενο 
Ταμείο Εγγύησης Εξαγωγών (FGE), με χαρτοφυλάκιο 16 δισ. ρεάις,  δε θα αντικατασταθεί αμέσως από το 
FGCE, το οποίο θα αναλάβει τα συμβόλαια μόνο για τα μεγάλα έργα, όπως για τον τομέα της ναυπηγίας, 
τις ΣΔΙΤ και άλλους τομείς έργων υποδομής.  

Η ABGF θα εποπτεύεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ιδιωτικών Ασφαλίσεων (Susep).  

 

Η GP Investimentos αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην ελβετική Apen 
Η GP Investimentos, από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της 
Βραζιλίας, εξαγόρασε το 26,7% της ελβετικής επενδυτικής Apen, έναντι 33 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Οι 
Newbury Partners και Fortress Investment Group (ΗΠΑ) απέκτησαν καθεμιά 13,4% της Apen. Το 
υπόλοιπο 46,5% παραμένει στους βασικούς μετόχους της Apen και στην αγορά, καθώς η μετοχή της 
διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.  
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Με την πλειοψηφική της συμμετοχή στην Apen, η GP επιθυμεί να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των 
υπηρεσιών της, καθώς μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν στην εξαγορά επιχειρήσεων, τι οποίες στη συνέχεια 
επιχειρούσε να πουλήσει με κέρδος. Με την Apen, η GP θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται και στη 
δευτερογενή αγορά, αγοράζοντας το μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων που θέλουν να αποχωρήσουν από το 
κεφάλαιο επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επενδύσει. Το νέο σχήμα θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά 
του στη Λατινική Αμερική και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Από την ίδρυσή της, το 1993, η GP έχει επενδύσει περί τα 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε περισσότερες από 50 
εταιρίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία βραζιλιανές. 

 

Πορεία έργων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014   
Μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη του Κυπέλλου των Συνομοσπονδιών παραδόθηκε το ανακαινισμένο 
κύριο στάδιο Maracanã, ενώ από τα έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα χρόνο πριν από την έναρξή του, 
μόνο το 25% έχει μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί. 

 

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

Βραζιλιανός ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ  
Ως εθνική επιτυχία και ως απόδειξη της ανερχόμενης σημασίας των αναπτυσσόμενων οικονομιών στο 
παγκόσμιο εμπόριο αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η επιτυχής 
κατάληξη της υποψηφιότητας του βραζιλιανού Πρέσβη, κ. Roberto Azevêdo, για την ανάληψη της 
Γενικής Διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

Η υποψηφιότητα Azevêdo υποστηρίχθηκε από τις BRICS και τις λοιπές αναπτυσσόμενες και πιο φτωχές 
χώρες, κυρίως αφρικανικές, ενώ αυτή του έτερου διεκδικητή της ηγεσίας του ΠΟΕ, του μεξικανού πρώην 
υπουργού Οικονομικών κ. Herminio Blanco, από τις πλούσιες. Οι χώρες της λατινικής Αμερικής 
διχάστηκαν, με την Αργεντινή, τον Ισημερινό και την Κούβα μεταξύ των πλέον ένθερμων υποστηρικτών 
του βραζιλιανού υποψήφιου, και τις Χιλή, Κολομβία και Περού, που συμμετέχουν στη Συμμαχία του 
Ειρηνικού μαζί με το Μεξικό, στην πλευρά του μεξικανού. ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία υποστήριξαν τον 
κ. Blanco, ενώ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, διαβεβαίωσαν το βραζιλιανό τύπο ότι δεν είχαν 
πρόθεση αμφισβήτησής του. Κινέζοι και άραβες διπλωμάτες δε, φέρονται να δήλωσαν ότι δε θα δέχονταν 
προσπάθεια επιβολής της άποψης των ΗΠΑ και της ΕΕ, όπως είχε γίνει το 1999, καθώς σήμερα, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αναλογεί το ήμισυ των παγκόσμιων εμπορικών ροών, με προοπτική να τους 
αναλογεί η πλειοψηφία μέχρι το τέλος της θητείας Azevêdo.  

Η εκλογή του κ. Azevêdo στην ηγεσία του ΠΟΕ, ακόμα και στην παρούσα συγκυρία που ο ρόλος και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού αμφισβητούνται, θεωρείται σημαντική επιτυχία για τη βραζιλιανή 
διπλωματία, που επιδιώκει να τοποθετήσει τη Βραζιλία μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, και μάλιστα, όχι 
μόνο μεταξύ των αναπτυσσόμενων, αλλά και των αναπτυγμένων χωρών, δίνοντας το στίγμα της δύναμης 
που μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα όλων.  

Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα και η πρακτική της τεχνητής υποτίμησης 
των νομισμάτων των αναπτυγμένων χωρών για την ενίσχυση των εξαγωγών τους, που όπως 
υποστηρίζεται υποβιβάζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των αναπτυσσόμενων, εκτιμάται 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

5   

 

ότι θα είναι από τις πρώτες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ. Παρά 
τη δεδηλωμένη αισιοδοξία του, τουλάχιστον για το θέμα της ολοκλήρωσης του γύρου της Ντόχα, οι 
προσδοκίες και για τα δύο ζητήματα είναι μάλλον χαμηλές. 

 

Η Mercosul θεωρείται τροχοπέδη για τη Βραζιλία 
Μειούμενο βαίνει το βάρος της Βραζιλίας στις εισαγωγές της λατινικής Αμερικής, από 11% το 2008 σε 
9,7% το 2011. Η απώλεια εξαγωγών για τη χώρα ανέρχεται σε 7,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κυρίως από 
προϊόντα μεταποίησης. Μεταξύ των αιτίων αναφέρονται, κυρίαρχα, ο προστατευτισμός της Αργεντινής, 
έναντι του οποίου η κυβέρνηση κατηγορείται ότι τηρεί συγκαταβατική στάση. Εκφράζεται δε η άποψη 
ότι, από καιρό πλέον, η Mercosul ως τελωνειακή ένωση, έχει παύσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 
Βραζιλίας και ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνουν κινήσεις για τη μετατροπή της σε περιοχή ελεύθερου 
εμπορίου, όπως αρχικά προβλεπόταν. 

Όπως υποστηρίζεται, η οικονομική και θεσμική κρίση στην Αργεντινή προκάλεσαν τους πρώτους 
τριγμούς στην ένωση, ενώ οι πολιτικές προστατευτισμού που εφαρμόζει η χώρα, θέτουν υπό 
αμφισβήτηση ακόμα και τη βιωσιμότητα της ένωσης. Η βραζιλιανή κυβέρνηση κατηγορείται ότι έχει 
πέσει στο τέλμα της Mercosul, καθώς, σε μια περίοδο που οι εμπορικές συμφωνίες, διμερείς και 
πολυμερείς, πληθαίνουν στον κόσμο, η Βραζιλία, όπως και κάθε χώρα – μέλος της Mercosul, υποχρεούται 
να λαμβάνει τη συγκατάθεση όλων των υπόλοιπων για να συνάψει κάποια εμπορική συμφωνία με τρίτη 
χώρα ή ένωση. Με την είσοδο στη Mercosul της Βενεζουέλας, που τηρεί αντίστοιχα με την Αργεντινή 
σκληρή στάση ενάντια στο ελεύθερο εμπόριο και με την ίδρυση της Συμμαχίας του Ειρηνικού, εκτιμάται 
ότι ο ρόλος της Βραζιλίας στη λατινική Αμερική θα υποβαθμιστεί περαιτέρω .  

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (σε 
ευρώ) 
 

  
ΙΑΝ-ΜΑΡ 

2012 
ΙΑΝ-ΜΑΡ 

2013 Δ13/12 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

335.006 283.079 -16% 

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

5.184 34.206 560% 

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

13.791 111.009 705% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 288.513 11.261 -96% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 95.453 45.434 -52% 
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 0 33.695  
(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 103.080 214.840 108% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

20.629 58.778.398 284831% 

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

5.810 5.061 -13% 
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ΙΑΝ-ΜΑΡ 

2012 
ΙΑΝ-ΜΑΡ 

2013 Δ13/12 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 500 841 68% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

140.035 103.058 -26% 

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

1.201 3.185 165% 

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 26.390  
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 275.367 309.540 12% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 362.146 71.685 -80% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ 
Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

1 0 -100% 

(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

93.283 10.249 -89% 

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

23.224 7.800 -66% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 37.452  
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 783.935 741.467 -5% 

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 13.258 0 -100% 
(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 

45.839 0 -100% 

(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 484.447 0 -100% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 4.963 21.101 325% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 889 4.091 360% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 0 420  
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

269.548 918.842 241% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 342.873 181.254 -47% 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1.471.802 572.998 -61% 

(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% 

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

4.469 5.093 14% 

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 0 100.560  
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

24.337 0 -100% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  967 0 -100% 
(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 

0 5.888  

ΣΥΝΟΛΟ 5.213.006 62.638.897 1102% 
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Χωρίς πετρελαιοειδή (κατηγορία Σ.Ο. 27), το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών τη Βραζιλία 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2012 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2013 Δ13/12 
5.192.377 3.860.499 -25,7% 

 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2012 ΙΑΝ –ΜΑΡ 2013 Δ13/12 
29.815.494 22.464.012 -24,7% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


