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Οικονομία 

Η Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει το βασικό επιτόκιο μετά από σχεδόν δύο 
χρόνια  
Την αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο επίπεδο 7,50%, αποφάσισε η 
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, για πρώτη φορά μετά από 
σχεδόν δύο χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πληθωρισμός, που αποδεικνύεται ανθεκτικός, όπως 
και η διασπορά της τάσης αύξησης τιμών σε πλήθος προϊόντων. Η Επιτροπή έκανε λόγο για επιφυλακτική 
νομισματική πολιτική, με δεδομένη την αβεβαιότητα στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό, γεγονός 
που εκτιμάται πως σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου σταδιακής νομισματικής σύσφιξης. Το 
ποσοστό του πληθωρισμού στο τέλος του 2012 ανήλθε σε 5,84%, ενώ το Μάρτιο φέτος έφτασε το 6,59%.  

Η τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011, από 12,25% σε 
12,50%. Ακολούθησε συστηματική νομισματική χαλάρωση στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης 
επενδύσεων και ιδιωτικής κατανάλωσης για την τόνωση της οικονομίας, χωρίς πάντως ιδιαίτερο 
αποτέλεσμα, καθώς το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε μόνο κατά 0,9% το 2012. Εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός 
δε θα είχε φτάσει στο σημερινό επίπεδο αν η νομισματική χαλάρωση είχε γίνει πιο ήπια. Σε κάθε 
περίπτωση, η κυβέρνηση επιθυμεί να περιορίσει τον πληθωρισμό, αλλά χωρίς να διακινδυνεύσει 
περαιτέρω μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, ιδίως ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές 
εκλογές. Η αγορά πάντως εκτιμά ότι για να επανέλθει ο πληθωρισμός στο 4,5% (μέσο του εύρους που έχει 
ορισθεί ως αποδεκτό), το βασικό επιτόκιο πρέπει να αυξηθεί σε 10%.  

 

Δημοσιονομικός στόχος 2013  
Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες να πετύχει το δημοσιονομικό της στόχο φέτος, η κυβέρνηση αποφάσισε να 
τροποποιήσει τις οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2013 και να προτείνει την ισχύ τους και 
για το 2014, σύμφωνα με τις οποίες αίρεται η υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης να καλύψει τυχόν 
αποτυχία πολιτειών και δήμων να παρουσιάσουν το πλεόνασμα που έχει στοχοθετηθεί.  

Επίσημα δηλαδή, ο δημοσιονομικός στόχος του 2013 παραμένει για πλεόνασμα 155,9 δισ. ρεάις, αλλά τα 
47,8 δισ. που προέρχονται από τις πολιτείες και τους δήμους, δεν είναι πλέον εγγυημένα. Αντίστοιχα, ο 
στόχος του 2014 παραμένει στα 167,4 δισ. ρεάις, εκ των οποίων 51,2 δισ. αφορούν πολιτείες και δήμους, 
και άρα δεν «βαρύνουν» πλέον την κεντρική κυβέρνηση.  

Για να πετύχει το στόχο του 2012 η κυβέρνηση είχε καταφύγει σε άπαξ μεταφορά πόρων από το Κρατικό 
Επενδυτικό Ταμείο, ενώ εξαίρεσε από το ισοζύγιο 25 δισ. ρεάις επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες υπό 
κανονικές συνθήκες θα λογίζονταν ως δαπάνες. Με τον ίδιο τρόπο εκτιμάται ότι φέτος θα εξαιρεθούν 
μέχρι 65 δισ. ρεάις του προγράμματος κρατικών επενδύσεων, όπως και διάφορες φοροαπαλλαγές.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Υποχώρηση 7,55% του δείκτη Ibovespa το πρώτο τρίμηνο του έτους 
Κατά 7,55% υποχώρησε ο δείκτης Ibovespa του χρηματιστηρίου αξιών Αγίου Παύλου το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, κυρίως λόγω της μείωσης της αξίας των μετοχών της κρατικής πετρελαϊκής Petrobrás και της 
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κρατικά ελεγχόμενης μεταλλευτικής Vale (ο δείκτης Ibovespa καθορίζεται, κατά κύριο λόγο, από τις τιμές 
των μετοχών των δύο αυτών εταιριών).  

Η αξία της προνομιακής μετοχής της Petrobrás υποχώρησε κατά 6% και της κοινής κατά 13,8%, σαν 
αποτέλεσμα του εξαιρετικά υψηλού της χρέους σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της παραγωγής της και 
τη συγκράτηση της τιμής βενζίνης και ντίζελ σε επίπεδο 15% χαμηλότερο της αγοράς, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας της κυβέρνησης να ελέγξει τον πληθωρισμό. Εξάλλου, η Vale έχει επηρεαστεί από τη διεθνή 
συγκυρία μείωσης της τιμής του σιδηρομεταλλεύματος, με αποτέλεσμα η προνομιακή μετοχή της να έχει 
υποστεί μείωση σχεδόν 19% τον τελευταίο χρόνο.  

Η υποτίμηση των μετοχών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω εξαγγελίας της κυβέρνησης ότι θα 
αναθεωρήσει τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης, εξηγεί επίσης την πορεία του χρηματιστηρίου της 
χώρας, που και τον Απρίλιο, συνέχισε σε ήπια πτωτική πορεία με το δείκτη Ibovespa στο χαμηλότερο 
επίπεδο του έτους.  

 

Αποβιομηχάνιση Βραζιλίας   
Σε λιγότερο από 15% του ΑΕΠ αντιστοιχεί πλέον ο τομέας της μεταποίησης στη Βραζιλία, από 25% πριν 
από 25 χρόνια. Στα αίτια της σταδιακής αποβιομηχάνισης της χώρας αναφέρονται η υπερβολική 
φορολόγηση (από 24% σε 36% τα τελευταία 20 χρόνια), η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 
η ανεπάρκεια των υποδομών και η ανατίμηση του ρεάλ, που οδήγησαν σε επιδείνωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. 

 

Ελλιπείς υποδομές επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα γεωργίας και 
βιομηχανίας  
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Αγίου Παύλου ο αγροτικός τομέας χάνει κάθε χρόνο 
4 δισ. δολάρια ΗΠΑ και η βιομηχανία 17 δισ., λόγω της κακής κατάστασης δρόμων και λιμανιών. 
Εκτιμάται ότι τα βασικά λιμάνια της χώρας έχουν να αντιμετωπίσουν μια αύξηση εξαγωγής δημητριακών 
της τάξης του 80% από το 2009 μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού τους. Η σοδειά σόγια ς 2012/13 κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, 83 
εκ. τόνους, με αποτέλεσμα, στο λιμάνι του Santos (πολιτεία Αγίου Παύλου) η ουρά των φορτηγών να 
αγγίξει τα 30 χιλιόμετρα το Μάρτιο. Οι καθυστερήσεις στη φόρτωση του προϊόντος είχαν σαν 
αποτέλεσμα την ακύρωση από την Κίνα παραγγελιών 600 χιλιάδων τόνων σόγιας. 

Επενδύοντας μόλις το 0,42% του ΑΕΠ της σε ανάπτυξη υποδομών, η Βραζιλία κατατάσσεται 123η στην 
επάρκεια και ποιότητα αυτοκινητόδρομων και 135η σε αυτή των λιμανιών, σε σύνολο 144 αξιολογούμενων 
χωρών, στην κατάταξη Global Competitiveness Index 2012-2013 του World Economic Forum. Οι ελλιπείς 
υποδομές έχουν άμεση επίδραση στους εξαγωγικούς τομείς της χώρας, και ιδίως στη γεωργία, καθώς το 
κόστος μεταφοράς από τις κεντροδυτικές πολιτείες μέχρι το λιμάνι του Santos, αυξήθηκε από 195 ρεάις 
ανά τόνο πέρσι, σε 320 ρεάις φέτος. 

 

Καθυστερούν οι συμβάσεις παραχώρησης των έργων υποδομής  
Κανένα από τα έργα του πακέτου εκσυγχρονισμού των υποδομών μεταφορών της χώρας δεν αναμένεται 
να ξεκινήσει εντός του 2013, λόγω της καθυστέρησης στη δημοπράτηση των σχετικών συμβάσεων 
παραχώρησης. Το πακέτο, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2012 και που αναμενόταν ότι θα έδινε 
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σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας ήδη από φέτος, αφορά δαπάνη 85 δισ. ρεάις σε πέντε 
χρόνια, για τον εκσυγχρονισμό αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων και αεροδρομίων. Η μέση ετήσια 
δαπάνη 17 δισ. ρεάις, αντιστοιχεί στο 36% του συνόλου των κρατικών επενδύσεων τον προηγούμενο 
χρόνο. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης για αύξηση του ΑΕΠ περί το 4% το 2013, είχε βασιστεί μεταξύ 
άλλων, και στην εκτίμηση ότι τα έργα θα ξεκινούσαν εντός του έτους.  

Όσον αφορά το πακέτο εκσυγχρονισμού των λιμανιών, ύψους 54 δισ. ρεάις μέχρι το 2017, επίσης δεν έχει 
προχωρήσει, καθώς εκκρεμεί η έγκρισή του από την Πρόεδρο της χώρας. 

 

Εγκαταλείπεται η πολιτική δημιουργίας «εθνικών πρωταθλητών» 
Η αναπτυξιακή τράπεζα της Βραζιλίας (Εθνική Τράπεζα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης – 
BNDES) εγκατέλειψε την αμφιλεγόμενη πολιτική δημιουργίας «εθνικών πρωταθλητών», καθώς όπως 
δήλωσε ο πρόεδρός της, ο αριθμός των τομέων στους οποίους η Βραζιλία μπορεί να αναδείξει 
επιχειρήσεις – ηγέτες στην παγκόσμια αγορά είναι περιορισμένος, οδηγώντας την πολιτική στα όριά της. 
Αναγνώρισε, δε, ως τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει δυνατότητα ηγεσίας αυτούς των πετροχημικών, 
κυτταρίνης, σιδήρου και χάλυβα, τσιμέντου, παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, και χυμού 
πορτοκαλιού. 

Η πολιτική των «εθνικών πρωταθλητών» ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, επί προεδρίας Lula, οπότε η 
BNDES επένδυσε περί τα 18 δισ. ρεάις, με τη μορφή προνομιακών δανείων και συμμετοχής στο κεφάλαιο, 
στις  JBS και Marfrig (παραγωγή – επεξεργασία κρέατος), Lácteos Brasil (γαλακτοκομικά), Fibria 
(κυτταρίνη και χαρτί) και Oi (τηλεπικοινωνίες). Ορισμένες από αυτές βρίσκονται σήμερα σε εύθραυστη 
οικονομική κατάσταση, όπως η Lácteos Brasil, που έχει ήδη κάνει αίτηση πτώχευσης, και η Marfrig, ενώ 
σημαντική είναι η έκθεση της τράπεζας και στον όμιλο Χ (πετρέλαιο, μεταφορές, ναυπηγεία, εξόρυξη, 
ενέργεια) του επιχειρηματία Eike Batista, που έχουν χάσει το 73% της χρηματιστηριακής τους αξίας τον 
τελευταίο χρόνο. 

Ο επενδυτικός κλάδος της τράπεζας, BNDESPar, εστιάζει τώρα στην καινοτομία, κυρίως στους κλάδους 
πληροφορικής, φαρμακευτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών.  

 

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

Από τη λατινική Αμερική ο επόμενος Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ  
Επόμενος Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ θα είναι είτε ο βραζιλιανός Roberto Azevêdo, είτε ο μεξικανός 
Herminio Blanco, οι μόνοι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου επιλογής 
αντικαταστάτη του Pascal Lamy στην ηγεσία του ΠΟΕ. 

Ο κ. Herminio Blanco είναι πρώην υπουργός Οικονομικών και ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη του Μεξικού στη ζώνη ελευθέρου εμπορίου NAFTA. Ο κ. Roberto Azevêdo είναι ο Πρέσβης της 
Βραζιλίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.  Καθώς ο ΠΟΕ πρεσβεύει την απελευθέρωση του 
εμπορίου, η υποψηφιότητα Azevêdo είχε σχολιαστεί ως ασύμβατη με τις πρακτικές προστατευτισμού που 
εφαρμόζει η βραζιλιανή κυβέρνηση. Ωστόσο, με το επιχείρημα ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ δεν 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας από την οποία προέρχεται, αλλά όλων των μελών του, ο 
βραζιλιανός υποψήφιος αναμένεται να κερδίσει την υποστήριξη χωρών της Αφρικής και της Λατινικής 
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Αμερικής, καθώς και των λοιπών BRICS. Εξάλλου,  υπέρ της υποψηφιότητας Azevêdo έχουν ήδη ταχθεί 
χώρες όπως οι Πορτογαλία και Ρουμανία από την ΕΕ και η πΓΔΜ. 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

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

  
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2012 
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

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

297.130 225.499 -24% 

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

5.184 0 -100% 

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

13.791 35.400 157% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 288.513 11.261 -96% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 40.913 18.774 -54% 
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 88.368 188.081 113% 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

20.629 38.858.558 188269% 

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

0 2.512  

(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 

70.855 69.398 -2% 

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

1.201 0 -100% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 185.657 164.133 -12% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 362.146 0 -100% 
(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 

81.861 5.463 -93% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 562.122 404.034 -28% 

(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 468.279 0 -100% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 438 21.101 4718% 
(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 

212.489 580.807 173% 
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ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2012 
ΙΑΝ-ΦΕΒ 

2013 Δ13/12 
(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 279.995 158.339 -43% 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

473.520 339.849 -28% 

(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 0 -100% 

(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 3.532.549 41.094.449 1063% 
 

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

 ΙΑΝ – ΦΕΒ 2012 ΙΑΝ – ΦΕΒ 2013 Δ13/12 
3.511.920 2.235.891 -36,3% 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΦΕΒ 2012 ΙΑΝ – ΦΕΒ 2013 Δ13/12 
20.387.863 17.483.685 -14,2% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


