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Οικονομία 

Επιπτώσεις του σκανδάλου διαφθοράς της Petrobras στην οικονομία 
Ανησυχία επικρατεί για τις επιπτώσεις στην οικονομία υπόθεσης χρηματισμού και ξεπλύματος χρήματος 
στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η κρατική πετρελαϊκή Petrobras και 9 μεγάλες εργολαβικές / 
κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν συμβάσεις μαζί της. Αθροιστικά ο τζίρος των εμπλεκόμενων 
κατασκευαστικών ανέρχεται σε 35 δισ. ρεάις (~11,6 δισ. ευρώ), ή περίπου 1/3 του συνολικού τζίρου των 
300 μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου της Βραζιλίας.  

Οι εταιρίες κατηγορούνται ότι συνεννοούνταν μεταξύ τους για το μοίρασμα των έργων της κρατικής 
πετρελαϊκής και ότι χρημάτιζαν στελέχη της, ώστε να υπερτιμούν τους διαγωνισμούς και να 
κατακυρώνουν τα έργα στην εκάστοτε εταιρία. Το ύψος των συμβάσεών τους με την Petrobras ανέρχεται 
σε 59 δισ. ρεάις (~19,6 δισ. ευρώ), από τα οποία τα 10 δισ. (3,3 δισ.) εκτιμάται ότι αφορούν δωροδοκίες.  

Η Morgan Stanley εκτιμά τη ζημιά της Petrobras από την υπερτιμολόγηση των συμβάσεων σε 21 δισ. 
ρεάις. Λόγω των αποκαλύψεων, η εταιρία δεν ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο 
τρίμηνο, ως όφειλε, και παραδέχτηκε ότι εφόσον αποδειχτούν οι κατηγορίες, ενδεχομένως να χρειαστεί 
να τροποποιηθούν οι οικονομικές της καταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι παράγει ιστορικά υψηλούς 
όγκους πετρελαίου, η προνομιούχος μετοχή της έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους. Συνολικά από 
την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης και σε συνθήκες μείωσης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, η 
αξία της Petrobras υποχώρησε κατά 610 δισ. ρεάις και βρίσκεται πλέον στο επίπεδο που βρισκόταν πριν 
από την ανακάλυψη του πετρελαϊκού αποθέματος pre-salt. Εν τω μεταξύ ορισμένες επενδυτικές τράπεζες 
και οίκοι αξιολόγησης (UBS και Goldman Sachs / Moody’s και S&P) υποβάθμισαν την αξιολόγησή τους 
για τις μετοχές / το χρέος της εταιρίας, ενώ αυξάνει καθημερινά ο αριθμός των συλλογικών αγωγών 
επενδυτών των ΗΠΑ που είχαν αγοράσει ADRs της εταιρίας.  

Εκτιμάται ότι το σκάνδαλο θα επηρεάσει πολλαπλά την οικονομία το 2015. Καταρχάς λόγω του άμεσου 
αντίκτυπου στη μεγαλύτερη κρατική εταιρία της Βραζιλίας. Το πρόγραμμα επενδύσεων της  Petrobras για 
το 2015 ανέρχεται σε 100 δισ. ρεάις, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να 
υλοποιηθεί. Επιπλέον, εκτιμάται ότι για κάθε ρεάλ επενδύσεων, δημιουργούνται 1,9 ρεάις, συνεπώς με το 
βάρος που αντιπροσωπεύει η Petrobras στη βραζιλιανή οικονομία, πιθανή μη υλοποίηση έστω και μέρους 
του επενδυτικού της προγράμματος, θα έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της 
χώρας συνολικά.  

Μείωση των επενδύσεων της εταιρίας μπορεί ακόμα να αποτρέψει την ανάκαμψη του εξωτερικού 
εμπορίου μεσομακροπρόθεσμα, καθώς η χώρα θα εξακολουθήσει να χρειάζεται να συμπληρώνει την ίδια 
παραγωγή πετρελαίου με εισαγωγές, επιδεινώνοντας έτσι το εμπορικό της ισοζύγιο. Για το 2014, 
εκτιμάται ότι η Βραζιλία θα καταγράψει έλλειμμα στο ισοζύγιο πετρελαίου και παραγώγων, ύψους 21,5 
δισ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Επιπλέον, ειδικά λόγω της εμπλοκής στην υπόθεση ορισμένων από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές της 
χώρας, εκφράζεται η ανησυχία ότι μπορεί να καθυστερήσει η υλοποίηση του προγράμματος των 
συμβάσεων παραχώρησης, από το οποίο και αναμένεται ο κύριος όγκος επενδύσεων. Καθώς 
αμφισβητείται η ικανότητα της κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία και το ενδεχόμενο περαιτέρω 
υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Βραζιλίας φαίνεται όλο και πιο πιθανό, οι μεσαίου 
μεγέθους κατασκευαστικές εταιρίες, που δεν εμπλέκονται στο σκάνδαλο, θα αντιμετωπίσουν ζήτημα 
υψηλού κόστους χρηματοδότησης για να αναλάβουν τα έργα του προγράμματος, ενώ και οι διεθνείς 
επενδυτές που συμμετέχουν μέσω της αγοράς ομολόγων μπορεί να απομακρυνθούν. Υπό προϋποθέσεις 
πάντως, η εξέλιξη μπορεί να αποτελεί ευκαιρία για μεσαίου και μικρότερου μεγέθους κατασκευαστικές, 
εγχώριες και διεθνείς, που θα επιδιώξουν να διεκδικήσουν μέρος των έργων. 
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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 11,75%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 
2011. Η Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί την πολιτική νομισματικού περιορισμού, καθώς το ποσοστό του 
πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση ανέρχεται σε 6,56%, με ανώτατο υιοθετηθέν από την κυβέρνηση όριο 
το 6,5%.  

 

Ψήφιση νόμου για αλλαγή προϋποθέσεων επίτευξης στόχου πρωτογενούς 
πλεονάσματος  
Ψηφίστηκε ο νόμος για την αύξηση του επιπέδου κατά το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να υπολείπεται του 
δημοσιονομικού της στόχου. Στην αρχή του έτους είχε τεθεί στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 
2,1% του ΑΕΠ, που στη συνέχεια αναθεωρήθηκε σε 1,9%, ή 99 δισ. ρεάις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η φετινή 
χρονιά θα κλείσει με έλλειμμα μέχρι και 30 δισ. ρεάις. Ο νόμος που ψηφίστηκε δε μεταβάλει το 
δημοσιονομικό στόχο, αλλά επεκτείνει τις μειώσεις που μπορούν να προσμετρηθούν στο τελικό 
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, θα αφαιρούνται από το στόχο δημοσιονομικού αποτελέσματος οι δαπάνες 
που προορίζονται για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανάπτυξης (PAC) και τα διαφυγόντα έσοδα από τα 
φορολογικά κίνητρα. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα κι αν το έτος κλείσει με έλλειμμα, ο δημοσιονομικός 
στόχος θα θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί. 

 

Καθαρή εκροή 3,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το Νοέμβριο  
Καθαρή εκροή 3,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ καταγράφηκε το Νοέμβριο, το χειρότερο αποτέλεσμα του έτους. 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, εκροή 2,1 δισ. οφείλεται σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ενώ 
1,358 δισ. στο εξωτερικό εμπόριο. Στο ενδεκάμηνο του έτους πάντως, καταγράφεται καθαρή εισροή 4,7 
δισ. 

 

Η εγκληματικότητα στοιχίζει στη Βραζιλία το αντίστοιχο του 1,2% του ΑΕΠ 
της 
Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 50.108 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στη 
Βραζιλία το 2012 (25,8 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους). Το άμεσο και έμμεσο κόστος της 
εγκληματικότητας αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ της χώρας. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Αξιολόγηση της βραζιλιανής αγοράς από ευρωπαϊκές κατασκευαστικές 
Επιφυλακτικές εμφανίζονται οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες για τη δραστηριοποίησή τους στη 
βραζιλιανή αγορά, στο χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί από την απόσυρση μεγάλων εγχώριων 
εργολάβων λόγω εμπλοκής τους στο σκάνδαλο διαφθοράς της Petrobras.  

Η γερμανική Hochtief, δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη με τζίρο από διεθνή δραστηριότητα ύψους 
34,8 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2013, πούλησε τη βραζιλιανή θυγατρική της Hochtief Brasil στην επίσης 
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γερμανική Zech-Group. Η Zech απασχολεί στη Βραζιλία 1.700 εργαζόμενους και διατηρεί επιτυχημένη 
πορεία στη χώρα. 

Η γαλλική Vinci, 4η στον κόσμο, με τζίρο 20,2 δισ., εκτιμά ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει μια εταιρία 
μεγάλα έργα στη Βραζιλία, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλοι και ικανοί εγχώριοι παίκτες. Εκτός 
από κάποια εξειδικευμένα ή μικρά έργα, η Βραζιλία δεν είναι στα σχέδια δραστηριοποίησης της εταιρίας. 
Ομοίως για τη γαλλική Bouygues, 7η στον κόσμο. 

Η αυστριακή Strabag, νούμερο 6 παγκοσμίως με τζίρο 15,4 δισ., δεν έχει επιδιώξει μέχρι στιγμής έργα στη 
Βραζιλία γιατί δεν έχει βρει κατάλληλους εγχώριους συνεργάτες, ενώ και η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο για 
τη δραστηριοποίησή της στη χώρα. Περού και Χιλή αποτελούν αγορές με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης 
για την εταιρία. 

Η σουηδική Skanska, 8η στην παγκόσμια κατάταξη με τζίρο 14,1 δισ., αποφάσισε να απεμπλακεί από τη 
Λατινική Αμερική και δεν προτίθεται να συμμετάσχει πια σε διαγωνισμούς της Βραζιλίας, όπου και 
δραστηριοποιείται από το 2002. Απασχολεί στη χώρα 3.200 εργαζόμενους, έχει σε εξέλιξη 4 έργα και 2 
σε στάδιο συντήρησης. 

Σύμφωνα με την ιταλική Montovani, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου στη βραζιλιανή αγορά 
κατασκευών για τις ξένες εταιρίες. Ωστόσο εκτιμά ότι αντίστοιχα μεγάλη είναι και η δυναμική της 
αγοράς. Η εταιρία αναμένει το αποτέλεσμα διαγωνισμού κατασκευής αυτοκινητόδρομου μεταξύ Santos 
και Guarujá σε συνεργασία με δύο βραζιλιανές κατασκευαστικές, ενώ ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα 
εγκατασταθεί στη χώρα. 

Οι επίσης ιταλικές Atlantia και Salini Impregilo έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, με την πρώτη να έχει 
αυτή τη στιγμή μικρή παρουσία στη Βραζιλία αλλά να προσβλέπει σε επέκτασή της, και τη δεύτερη να μη 
σχεδιάζει περαιτέρω δραστηριότητα μετά την πώληση της συμμετοχής της στην Ecorodovias στη 
βραζιλιανή επενδυτική τράπεζα BTG στις αρχές του 2013. 

Από τις ισπανικές εταιρίες, η Acciona ενδιαφέρεται να παραμείνει στη Βραζιλία και να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες που υπάρχουν. Έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικά έργα στη χώρα, ενώ κέρδισε και την κατασκευή 
μιας γραμμής μετρό στο São Paulo, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπογράψει σχετική σύμβαση. Η πλέον 
αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της εταιρίας αφορά τις ΑΠΕ. Διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής 
ανεμογεννητριών στην πολιτεία Bahia και θα εγκαινιάσει σύντομα δεύτερο. Απασχολεί στη χώρα 2.000 
εργαζόμενους.   

Τέλος, η ολλανδική Struktun δε στοχεύει στη βραζιλιανή αγορά, αλλά ενδιαφέρεται για τις αγορές Περού 
και Χιλής, ενώ η ισπανική Isolux Corsán δραστηριοποιείται ήδη στη Βραζιλία.  

 

Δάνειο στην πολιτεία Αγίου Παύλου για κατασκευή 12 αυτοκινητοδρόμων 
Ο Κυβερνήτης της πολιτείας Αγίου Παύλου υπέγραψε συμφωνία με την τράπεζα Santander για τη 
χρηματοδότηση με 300 εκ. δολάρια ΗΠΑ 12 έργων κατασκευής πολιτειακών αυτοκινητόδρομων. Το 
δάνειο εγγυήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα (MIGA). Τα έργα αναμένεται να προωθηθούν εντός του 2015 
από το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων (DER) της πολιτείας. Ο προϋπολογισμός είναι 595 εκ. ρεάις. 
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Η αγορά υπηρεσιών μέσω κινητού στο στόχαστρο των επενδυτών 
Με τις αποδόσεις των εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου σε χαμηλό επίπεδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 
οι επενδυτές στρέφονται πλέον στις εταιρίες παροχής O2O υπηρεσιών, των οποίων η αγορά 
πραγματοποιείται μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. 

Η κλήση ταξί και η παραγγελία φαγητού είναι οι πιο επιτυχημένες περιπτώσεις στη Βραζιλία. Άλλες 
διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η κράτηση υπηρεσιών υγείας, καθαριότητας και ταχυμεταφοράς, ενώ 
εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική δυναμική σε κάθε τομέα που το μοντέλο υπηρεσίας είναι 
αναποτελεσματικό, όπως π.χ. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανακαίνισης σπιτιού, φύλαξης 
παιδιών, κλπ. Η Βραζιλία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών λόγω της αύξησης χρήσης 
smartphones και της πρόσβασης σε κινητό internet. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
(Anatel), φέτος τον Οκτώβριο ο αριθμός των συνδέσεων 3G και 4G αντιπροσώπευε το 47,65% του 
συνόλου (279,35 εκ.), έναντι 46,63% των συνδέσεων 2G. Μόλις τον Ιανουάριο, η τεχνολογία 2G ήταν 
κυρίαρχη με 57% της αγοράς. Η αγορά θεωρείται ότι έχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, λόγω του 
μεγέθους και της επαναληψιμότητας χρήσης των υπηρεσιών. 

Οι σημαντικότερες επενδύσεις στο χώρο αναμένονται από τη βραζιλιανή Movile (στο κεφάλαιό της 
συμμετέχει η νοτιοαφρικανική Naspers), η οποία στοχεύει σε συναφείς εξαγορές ύψους 100 εκ. ρεάις. Η 
εταιρία εκτιμά ότι την επόμενη πενταετία θα βρουν μεγάλη ανταπόκριση 30 κατηγορίες υπηρεσιών O2O, 
έναντι δύο σήμερα (παραγγελία ταξί και φαγητού), ενώ στοχεύει  σε ηγετικό ρόλο στη Λατινική Αμερική.  

Εξάλλου, η κινεζική Baidu, που εξαγόρασε τον Οκτώβριο τη βραζιλιανή Peixe Urbano (online πώληση 
εκπτωτικών κουπονιών) ενδιαφέρεται επίσης για την αγορά O2O, η οποία, σύμφωνα με την εταιρία,  
ανέρχεται στην Κίνα σε 1 τρισ. δολάρια ΗΠΑ και έχει δυνατότητα μεγάλης ανάπτυξης και στη Βραζιλία.  

 

Επέκταση ξένων αλυσίδων παγωτοπωλείων στη Βραζιλία  
Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν οι ξένες αλυσίδες παγωτοπωλείων στη Βραζιλία. Το παγωτό αποτελεί μέρος 
της γαστρονομικής κουλτούρας της χώρας, ενώ το ζεστό κλίμα ευνοεί την κατανάλωση σε όλη τη διάρκεια 
του έτους. Σύμφωνα με το Βραζιλιανό Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Κλάδου Παγωτού (ASIS), η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στη Βραζιλία ανήλθε σε 6,19 λίτρα ανά έτος το 2013, έχοντας αυξηθεί 
κατά 61,61% από το 2003. Ωστόσο, το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία παρατηρήθηκε μείωση 
στην κατά κεφαλήν κατανάλωση (κατά 0,5 λίτρα σε σχέση με το 2012), η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί 
στην επιβράδυνση της βραζιλιανής οικονομίας σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, γεγονός 
που περιόρισε την αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών. Το μέλλον πάντως θα δείξει αν τα παγωτά 
θα παραμείνουν επίκαιρα, ή αν θα αποτελέσουν μία ακόμα μόδα μετά τα cupcakes, το παγωμένο γιαούρτι 
και τα σπιτικά κέικ.  

Συγκεκριμένα, η εταιρία Freddo από την Αργεντινή, που εισήλθε πρώτη στη βραζιλιανή αγορά, 
εγκαινίασε 20 νέα σημεία πώλησης το 2014, φτάνοντας έτσι τα 50 συνολικά με το σύστημα της 
δικαιοπαροχής. Για το 2015 προγραμματίζει άνοιγμα επιπλέον 35 καταστημάτων, κυρίως στις 
βορειοανατολικές πολιτείες. Ο τζίρος της από τη Βραζιλία το 2013 ανήλθε σε 30 εκ. ρεάις και η πρόβλεψη 
για φέτος είναι 45 εκ.  

Το ιταλικό παγωτοπωλείο Bacio di Latte ξεκίνησε στη Βραζιλία το 2011 και σήμερα διαθέτει 13 
καταστήματα και 7 κιόσκια σε εμπορικά κέντρα σε São Paulo και Rio de Janeiro. Το 2015 σχεδιάζει 
δραστηριοποίηση σε επιπλέον 20-40 σημεία, είτε με καταστήματα, είτε με κιόσκια, είτε με τη μορφή 
κινητού καροτσιού ιταλικού παγωτού. Ο τζίρος της εταιρίας ανέρχεται σε 40 εκ. ρεάις. 
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Η βρετανική Dri Dri ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2014 με ιδιόκτητα καταστήματα σε υψηλού 
οικονομικού επιπέδου περιοχές του São Paulo. Για το 2015 προγραμματίζει το άνοιγμα 5-6 επιπλέον 
ιδιόκτητων σημείων πώλησης και από το 2016 σχεδιάζει να επεκταθεί μέσω δικαιοπαροχής.  

Μια άλλη πολύ επιτυχημένη άφιξη αποτελούν τα χειροποίητα μεξικάνικα παγωτά σε ξυλάκι, φτιαγμένα 
με φυσικά συστατικά και χωρίς χρήση πρόσθετων χημικών.  Τουλάχιστον 5 αλυσίδες δραστηριοποιούνται 
ήδη στη χώρα, οι Paleteria, El Paletero, Los Paleteros, Los Hermanos και Palecolé. 

 

Ενδιαφέρον ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για βραζιλιανές εταιρίες 
Με τις βραζιλιανές εταιρίες σε δυσκολία λόγω της οικονομικής στασιμότητας, του υψηλού κόστους 
τραπεζικής χρηματοδότησης, της πτώσης του χρηματιστηρίου και του ρεάλ σε πορεία υποτίμησης, 
εκτιμάται ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) θα κερδίσουν έδαφος στη χώρα.  

Η Advent (ΗΠΑ), μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων,  
συγκέντρωσε στο εξωτερικό 2,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ για να εξαγοράσει εταιρίες στη Λατινική Αμερική. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δεσμευθεί για την περιοχή, 60% του οποίου εκτιμάται ότι θα 
επενδυθεί στη Βραζιλία. Το 48% του κεφαλαίου προήλθε από τις ΗΠΑ, 21% από την Ευρώπη, από 12% 
από Μέση Ανατολή και Ασία και 7% από τη Λατινική Αμερική. Πολλά από αυτά είναι συνταξιοδοτικά 
ταμεία. Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει οι Gavea Investimentos (Βραζιλία) και Carlyle (ΗΠΑ), 
που συγκέντρωσαν αντίστοιχα 1 δισ. και 200 εκ. δολάρια ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με έρευνα του GVCepe (Κέντρο Μελετών Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων του Ιδρύματος 
Getulio Vargas), η μέση απόδοση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Βραζιλία είναι 17,1% το 
χρόνο. Στο 86% των περιπτώσεων, τα επενδυτικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μεταξύ 2010 και 2012 
πούλησαν τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις κατά 3,4 φορές ακριβότερα σε σχέση με την τιμή αγοράς. 
Οι αποδόσεις αυτές είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές που παρατηρούνται στις ΗΠΑ. 

 

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

Η Βραζιλία αναλαμβάνει την προεδρία της Mercosul 
Εν μέσω διαμαρτυριών της βιομηχανίας, η Βραζιλία ανέλαβε τις 17 Δεκεμβρίου την κυλιόμενη προεδρία 
της Ένωσης Mercosul (Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη). Οι επιχειρηματικοί 
φορείς αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι η Ένωση αναλώνεται στον πολιτικό διάλογο, αντί να διευρύνει τις 
αγορές για τα προϊόντα των χωρών – μελών, που χρειάζονται τις εξαγωγές, ειδικά στην παρούσα 
συγκυρία με Αργεντινή και Βενεζουέλα σε ύφεση, και Βραζιλία σε επιβράδυνση. 

Το ενδεκάμηνο του 2014 οι εμπορικές συναλλαγές της Βραζιλίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης 
μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Μόνο προς την Αργεντινή, οι εξαγωγές 
μειώθηκαν κατά 27%, καθώς εκτός από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στη χώρα, η βραζιλιανή 
βιομηχανία αντιμετωπίζει ακόμα εμπόδια στο εμπόριο. Άλλη πηγή ανησυχίας για τους βραζιλιανούς, 
αποτελεί η πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς και η επίπτωσή της στην ικανότητα πληρωμών της 
Βενεζουέλας για προϊόντα που εισάγει από τα Βραζιλία. 
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Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη υποστηρίζουν ένα άνοιγμα της Ένωσης σε διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, αλλά αντιμετωπίζουν την αντίδραση Αργεντινής και Βενεζουέλας. Πάντως, εξετάζεται το 
ενδεχόμενο άμεσης θετικής κατάληξης διαπραγματεύσεων με τις Τυνησία και Λίβανο, ενώ στο στόχο της 
Ένωσης βρίσκονται ακόμα Ρωσία, Καζακστάν, Λευκορωσία και Αρμενία. 

 

Οι χώρες της Unasul εξετάζουν τη δημιουργία αποθεματικού ταμείου 
Στην τελευταία τους συνάντηση, στις αρχές Δεκεμβρίου στον Ισημερινό, οι ηγέτες της Ένωσης 
Νοτιοαμερικανικών Χωρών – Unasul, συζήτησαν μεταξύ άλλων τη δημιουργία της Τράπεζας του Νότου, 
ενός αποθεματικού ταμείου που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτική του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Η ιδέα δημιουργίας της τράπεζας ανήκει στον τέως Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Hugo Chavez, και 
αναβίωσε από τον Ισημερινό. Από τις 12 χώρες της Ένωσης, οι 7 έχουν ήδη τοποθετηθεί θετικά, μεταξύ 
των οποίων και η Βραζιλία. Για την έγκριση της πρότασης πάντως, απαιτείται συμφωνία 9 κρατών.   

Άλλα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος που εξετάστηκαν αφορούν 7 έργα υποδομών στα οποία 
εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες και η δημιουργία ενός ταμείου υποτροφιών για τον τομέα της 
επιστήμης και τεχνολογίας.  

 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Estradas, Exame, Associação 
Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes.  

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία, με πετρελαιοειδή (ευρώ) 
 

 
ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2013 
ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2014 
Δ14/13 

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

2.127.912 7.236.441 240% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 5.148.900 4.900.423 -5% 

(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 

3.388.907 3.950.237 17% 

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

3.177.539 2.324.380 -27% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 

1.122.840 1.840.492 64% 

(85) ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 2.104.278 1.690.152 -20% 
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ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2013 
ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2014 
Δ14/13 

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 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 358.233 1.636.048 357% 

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

1.314.873 1.492.808 14% 

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

4.386 996.044 22610% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 531.588 902.277 70% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

399.626 756.358 89% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 4.091 549.259 13326% 
(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0 382.803  
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

63.267 214.396 239% 

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

0 183.166  

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 156.692 131.171 -16% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 37.643 109.576 191% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 60.805 104.103 71% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. 
ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. 
ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

31.973 84.707 165% 

(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 41.457 61.827 49% 
(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 54.304 56% 

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

602 36.540 5970% 

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

39.733 35.785 -10% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 32.546  
(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 27.262 12% 
(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 26.974 84% 

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

0 18.150  
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ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2013 
ΙΑΝ – ΟΚΤ 

2014 
Δ14/13 

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

0 15.050  

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ  841 12.380 1372% 

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

472 12.206 2486% 

(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 4.581 5556% 

(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% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 3.899  
(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 3.712 -76% 

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

0 2.090  

(12) ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

0 2.004  

(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% 

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

20.683 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% 

(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% 

ΣΥΝΟΛΟ 118.662.111 34.380.299 -71% 
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Χωρίς πετρελαιοειδή (κατηγορία Σ.Ο. 27), το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών τη Βραζιλία 
διαμορφώνεται ως εξής: 

ΙΑΝ – ΟΚΤ 2013 ΙΑΝ –ΟΚΤ 2014 Δ14/13 
20.981.501 34.301.561 63,5% 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΟΚΤ 2013 ΙΑΝ – ΟΚΤ 2014 Δ14/13 
78.980.601 92.661.953 17,3% 

 

 Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


