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Οικονομία 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Για πέμπτη συνεχόμενη φορά, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βραζιλίας αποφάσισε την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,5 μονάδες. Πλέον, το βασικό επιτόκιο 
ανέρχεται σε 9,5%, δηλαδή πραγματικό επιτόκιο 3,5%, το υψηλότερο στον κόσμο.  

Ο κύκλος του νομισματικού περιορισμού ξεκίνησε τον Απρίλιο φέτος, όταν το βασικό επιτόκιο ήταν 
7,25%. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται μία 
ακόμα αύξηση κατά 0,5 μονάδες. 

 

Μελέτη του ΔΝΤ για την οικονομία της Βραζιλίας  
Στην ετήσια αξιολόγησή του για την οικονομία της Βραζιλίας, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ανάπτυξη του 
δυνητικού προϊόντος  της χώρας, από 4,25% σε 3,5%. Σε όρους πραγματικής ανάπτυξης, το Ταμείο εκτιμά 
το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας σε 2,5% για φέτος, 3,4% μεταξύ 2015 και 2019 και 3% μεταξύ 2020 
και 2030. 

Στη μελέτη του ΔΝΤ επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Για να επιτύχει το προβλεπόμενο επίπεδο ανάπτυξης, η Βραζιλία πρέπει να εξασφαλίσει αύξηση των 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των υποδομών. Η διεθνής οικονομική συγκυρία εξηγεί το πρώτο 
διάστημα μείωσης των επενδύσεων, αλλά από το 2012 και μετά, εσωτερικοί παράγοντες, κυρίως οι 
διαρκείς προς τα κάτω αναθεωρήσεις της ανάπτυξης και η αυξανόμενη αβεβαιότητα για την προοπτική 
της οικονομίας, συνέβαλαν στη διατήρηση της χαμηλής επίδοσης στον τομέα των επενδύσεων.  

 Για να επιτευχθεί το δυνητικό προϊόν, η χώρα πρέπει να βελτιώσει παραγωγικότητα και 
ανταγωνιστικότητα. Καθώς την επόμενη δεκαετία η προσφορά εργασίας θα αναπτυχθεί με χαμηλότερο 
ρυθμό, για λόγους δημογραφικούς, αλλά και με δεδομένο το ήδη υψηλό επίπεδο απασχόλησης, η 
ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στο κεφάλαιο και στην παραγωγικότητα. 

 Η Βραζιλία βασίζεται σε «έκτακτα έσοδα» και «προσαρμογές» για να πετύχει το δημοσιονομικό της 
στόχο, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία της πολιτικής της. Απαιτείται μια σταθερή διαδικασία 
δημοσιονομικής εξυγίανσης παράλληλα με τη διατήρηση του στόχου επίτευξης πρωτογενούς 
πλεονάσματος 3,1%. 

 Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να εξακολουθήσει την προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού και να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς.  

 

Το κεντρικό ζήτημα είναι η μεθοδολογική διαφορά στον υπολογισμό του ακαθάριστου δημόσιου χρέους 
της Βραζιλίας. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το χρέος της Βραζιλίας τον Αύγουστο τ.ε. ανήλθε στο 68,3% του 
ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει αυξανόμενο. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πρώτον, 
δεν αποδέχεται τους υπολογισμούς του ΔΝΤ. Έχει μάλιστα υποβάλει αίτημα στο Ταμείο να αλλάξει τη 
μεθοδολογία του και με βάση τους δικούς του υπολογισμούς, το χρέος της χώρας ανέρχεται σε 59,1% του 
ΑΕΠ. Δεύτερον, προτιμά τη χρήση του δείκτη καθαρού χρέους, που βεβαίως παρουσιάζει μια 
διαφορετική εικόνα (35,2% του ΑΕΠ το 2012, 34,48% τον Ιούνιο 2013). Και τέλος, όσον αφορά το 
ακαθάριστο χρέος, προτιμά τη σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες. Το Ταμείο από την άλλη πλευρά, 
συγκρίνει τη Βραζιλία με τις λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες, το μέσο χρέος των οποίων ανήλθε σε 35,2% 
του ΑΕΠ τους το 2012. Σε δυσμενέστερη κατάσταση βρίσκονται οι χώρες της λατινικής Αμερικής με μέσο 
χρέος στο 52% του ΑΕΠ, που και πάλι πάντως είναι χαμηλότερο από αυτό της Βραζιλίας. Και σε κάθε 
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περίπτωση, είτε με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ είτε της Βραζιλίας, η πραγματικότητα παραμένει ότι το 
χρέος της βαίνει αυξανόμενο.  

Ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε, μεταξύ άλλων, και από σημαντικές ενισχύσεις που έλαβαν οι 
κρατικές τράπεζες για να εξακολουθήσουν να παρέχουν επιδοτούμενες πιστώσεις, με στόχο την αύξηση 
των ιδιωτικών επενδύσεων. Έτσι, μόνο η κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES έλαβε ενισχύσεις που 
ξεπερνούν τα 400 δισ. ρεάις (9% του ΑΕΠ).  

Εξάλλου, είναι γεγονός ότι για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, τα τελευταία 
χρόνια, η κυβέρνηση συχνά κατέφυγε στην εξαίρεση ορισμένων δαπανών από τον υπολογισμό του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος. Για να πετύχει το στόχο του 2012, πραγματοποίησε άπαξ μεταφορά 
πόρων από το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο, ενώ εξαίρεσε από το ισοζύγιο ένα μέρος των επενδύσεων σε 
υποδομές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα λογίζονταν ως δαπάνες. Το ίδιο φαίνεται πως προτίθεται 
να κάνει και φέτος, εξαιρώντας ακόμα από τις δαπάνες διάφορες φοροαπαλλαγές που παραχώρησε. 
Επιπλέον, έχει ήδη τροποποιήσει το νόμο και από το 2014 αίρεται η υποχρέωση της κεντρικής 
κυβέρνησης να καλύψει τυχόν αποτυχία πολιτειών και δήμων να παρουσιάσουν το πλεόνασμα που έχει 
στοχοθετηθεί. 

 

Η Moody's υποβαθμίζει το αξιόχρεο της Βραζιλίας 
Η Moody’s υποβάθμισε την προοπτική του χρέους της Βραζιλίας σε σταθερή. Όπως ανακοίνωσε η 
εταιρία, τρεις λόγοι οδήγησαν στη νέα αξιολόγηση: Πρώτον, η χειροτέρευση όλων των δεικτών του 
χρέους της χώρας, ιδίως της σχέση του ακαθάριστου χρέους ως προς το ΑΕΠ, αλλά και του χαμηλού 
επιπέδου επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, συγκριτικά με άλλες ομάδες της ίδιας κατηγορίας (Baa). 
Δεύτερον, η βεβαιότητα πλέον, ότι η βραζιλιανή οικονομία διανύει μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλής 
ανάπτυξης. Και τρίτον, η υποβάθμιση της ποιότητας διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.  

 

Το κόστος της φορολογικής γραφειοκρατίας στη βιομηχανία 
Εκτός από την υψηλή φορολογία της παραγωγής στη Βραζιλία, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται επιπλέον 
από τις περίπλοκες διαδικασίες υπολογισμού και συλλογής των φόρων.  

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών της Πολιτείας του Αγίου Παύλου, το 2012 ο κλάδος 
της μεταποίησης ξόδεψε 24,6 δισ. ρεάις (~8,5 δισ. ευρώ), μόνο για την προετοιμασία και τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών καταβολής φόρων. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 1,16% του τζίρου του 
κλάδου και το 10% του κόστους μισθοδοσίας του, ενώ είναι διπλάσιο της δαπάνης του για έρευνα και 
ανάπτυξη. Συνολικά, καταλήγει η έρευνα, για κάθε 1.000 ρεάις δαπάνης σε φόρους, μια επιχείρηση 
ξοδεύει επιπλέον 64,9 εξ αιτίας της γραφειοκρατίας. Το άμεσο και έμμεσο κόστος της γραφειοκρατίας 
εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 2,6% της τελικής τιμής ενός προϊόντος.  
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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Κατακύρωση διαγωνισμού για το κοίτασμα Libra  
Κατακυρώθηκε στη μία και μόνη κοινοπραξία που κατέθεσε πρόταση η εκμετάλλευση του κοιτάσματος 
Libra, του μεγαλύτερου μέχρι στιγμής κοιτάσματος πετρελαίου στο επίπεδο pre-salt της Βραζιλίας και 
πρώτου που δημοπρατείται.  

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις Petrobrás (Βραζιλία – 30% υποχρεωτική από την προκήρυξη 
συμμετοχή + 10% επιπλέον, σύνολο 40%), Total (Γαλλία – 20%),  Shell (HB – Ολλανδία – 20%), China 
National Offshore Oil Corporation και China National Petroleum Corporation (Κίνα – από 10% καθεμιά). 

Ο διαγωνισμός είναι ο πρώτος που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του διαμοιρασμού, δηλαδή δεν 
κρίθηκε στην τιμή, αλλά στον όγκο του πετρελαίου που κάθε εταιρία / κοινοπραξία θα προσέφερε στο 
κράτος. Η νικηφόρος κοινοπραξία τοποθετήθηκε στο ελάχιστο επίπεδο απόδοσης πετρελαίου προς το 
βραζιλιανό δημόσιο που είχε προβλεφθεί στην προκήρυξη, δηλαδή στο 41,65% του κέρδους της σε 
πετρέλαιο.  

Η ανακοίνωση της δημοπρασίας  είχε προκαλέσει περιορισμένο ενδιαφέρον μεταξύ μεγάλων 
πετρελαϊκών εταιριών και μόνο 11 είχαν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Το τέλος της 
χρυσής εποχής των βασικών προϊόντων, οι χαμηλές επιδόσεις της βραζιλιανής οικονομίας και η 
ανακάλυψη κοιτασμάτων σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι κατέστησαν το 
Libra λιγότερο ελκυστικό για τις ξένες πετρελαϊκές από όσο αν είχε δημοπρατηθεί πριν από μερικά 
χρόνια.  

Εξάλλου, εκφράζεται η άποψη ότι το έργο θα αποτελέσει ένα ακόμα βάρος για την υπερχρεωμένη 
κρατική Petrobrás, η οποία υλοποιεί το δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα πετρελαϊκής στον 
κόσμο. Εκτιμάται ότι η εταιρία θα αναγκαστεί να πουλήσει ή να καθυστερήσει άλλα, πιο κερδοφόρα 
έργα, για να προχωρήσει με το Libra. Πάντως, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η προνομιούχος 
μετοχή της εταιρίας κέρδισε περισσότερο από 5%, ωθώντας παράλληλα το δείκτη IBOVESPA του 
Χρηματιστηρίου Αγίου Παύλου στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο φέτος. 

Κριτική εκφράζεται ακόμα για τη συμμετοχή των κινεζικών κρατικών εταιριών στην κοινοπραξία, καθώς 
έτσι υποστηρίζεται ότι το μέλλον της χώρας επαφίεται στη διάθεση ξένων κυβερνήσεων, αλλά και για τον 
ελλιπή σχεδιασμό αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Τέλος, οι εργαζόμενοι της 
Petrobrás πραγματοποίησαν απεργία κατά της δημοπράτησης του Libra, ενώ ταραχές σημειώθηκαν 
κοντά στο ξενοδοχείο που διεξάχθηκε η διαδικασία κατακύρωσης του έργου.  

 

Η Moody’s υποβαθμίζει το αξιόχρεο της Petrobrás 
Η Moody's υποβάθμισε τα μακροπρόθεσμα ομόλογα της κρατικής πετρελαϊκής Petrobrás, από A3 σε 
Baa1, εξ’ αιτίας του υψηλού της χρέους και της πρόβλεψης ότι θα εξακολουθήσει τα επόμενα χρόνια να 
έχει μεγάλες αρνητικές χρηματοροές, λόγω της εφαρμογής ενός φιλόδοξου προγράμματος επενδύσεων. Η 
προοπτική διατηρείται αρνητική. 

Η Petrobrás είναι η πλέον χρεωμένη εταιρία παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο. Το συνολικό της χρέος 
έχει αυξηθεί από 117,9 δισ. ρεάις στο τέλος του 2010, σε 249,04 δισ. τον Ιούνιο φέτος, αύξηση 111%. 

 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

4   

 
 

13 ξένες αεροπορικές εταιρίες ζητούν άδεια πτήσεων στη Βραζιλία 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας (ANAC), τα τελευταία δύο χρόνια 11 
ξένες αεροπορικές εταιρίες αιτήθηκαν άδειας πραγματοποίησης επιβατικών πτήσεων προς και από τη 
χώρα. Από αυτές, τέσσερις έχουν ήδη λάβει έγκριση. Πρόκειται για την Etihad Airways (ΗΑΕ), που 
διαθέτει πλέον τακτική σύνδεση μεταξύ Abu Dhabi και São Paulo και την ισπανική Air Europa, που 
συνδέει το Salvador (βορειοανατολική πολιτεία Bahia) με διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ 
σχεδιάζει να ξεκινήσει και δρομολόγιο στο São Paulo. Η Ethiopian Airlines (Αιθιοπία) πραγματοποιεί το 
δρομολόγιο Adis Abeba, Lome, Rio de Janeiro, São Paulo, αν και προς το παρόν περιστασιακά, το ίδιο και 
η χιλιανή Sky Airline. 

Σε αυτές που αναμένουν έγκριση από την ANAC περιλαμβάνονται η ασιατική Asiana (Ν. Κορέα), οι 
αφρικανικές Air Algérie (Αλγερία), Royal Air Maroc (Μαρόκο) και Arik Air (Νιγηρία), οι ευρωπαϊκές Air 
Berlin (Γερμανία), Lot Polish Airlines (Πολωνία), καθώς και η Aruba Airlines (Αρούμπα – Ολλανδία). Και 
η Virgin (ΗΒ) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στη Βραζιλία, αν και ακόμα δεν έχει 
υποβάλει επίσημο αίτημα στην ANAC. 

Εκτός από τις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές, ενδιαφέρον υπάρχει και για τις εμπορευματικές. Δύο 
εταιρίες, οι Amerijet (ΗΠΑ) και Avient (Ζιμπάμπουε) έχουν ήδη λάβει άδεια έναρξης δρομολογίων.  

Οι ξένες εταιρίες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την εισερχόμενη κίνηση που θα δημιουργήσουν τα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα που θα διοργανώσει η Βραζιλία, Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 και Ολυμπιακοί Αγώνες 
2016, όπως και την αυξανόμενη εξερχόμενη κίνηση των βραζιλιανών τουριστών. 

 Ο ανταγωνισμός πάντως, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά μόνο ως προς τα ταξίδια εξωτερικού, καθώς 
ισχύει καμποτάζ στις αεροπορικές ενδομεταφορές στη Βραζιλία. 

 

Συγχώνευση PT – Oi 
Σε συμφωνία για τη μεταξύ τους συγχώνευση προχώρησαν οι Portugal Telecom και Oi, βραζιλιανός 
πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Από τη συγχώνευση θα προκύψει μια πολυεθνική με τζίρο 
περί τα 40 δισ. ρεάις και με 100 εκ. πελάτες. Καθώς το 75% της δραστηριότητας του σχήματος 
πραγματοποιείται στη Βραζιλία, η νέα εταιρία, CorpCo, θα έχει έδρα το Rio de Janeiro. Οι μετοχή της θα 
διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια Λισαβόνας, Αγίου Παύλου και Νέας Υόρκης.  

Η Portugal Telecom κατείχε το 22,4% της Oi από το 2010. Η συμμετοχή της στην CorpCo συμφωνήθηκε 
σε 38%, ενώ το υπόλοιπο θα διανεμηθεί μεταξύ βραζιλιανών μετόχων και πάντως, κατά βάση, στην 
κρατική επενδυτική τράπεζα BNDS, που έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της Oi. Η τελευταία  
αντιμετώπιζε σημαντικό ζήτημα με το χρέος της που εκτιμάται στα 30 δισ. ρεάις, ιδίως δεδομένου ότι 
έπρεπε να επιταχύνει τις επενδύσεις της στη Βραζιλία, για να μπορέσει να παραμείνει στην αγορά.  

 

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

Η Βραζιλία εξετάζει συμμετοχή στην TISA 
Η Βραζιλία δήλωσε ότι θα εξετάσει τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία των Πολύ Καλών Φίλων των 
Υπηρεσιών (Really Good Friends of Services – RGFS) για την κατάρτιση μιας Συμφωνίας για το Εμπόριο 
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Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement – TISA) που θα είναι συμβατή, αλλά ευρύτερη από την GATS 
του ΠΟΕ. Μέχρι πρότινος, η χώρα ήταν αντίθετη σε κάθε προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του εμπορίου 
υπηρεσιών που γίνονταν εκτός του πλαισίου της Ντόχα, όπου όμως, μαζί με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες 
προέβαλλε εμπόδια συστηματικά. 

Η στάση της Βραζιλίας άλλαξε όταν πριν από ένα μήνα η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην 
ομάδα των RGFS. Αρχικά η είδηση προκάλεσε την ισχυρή αντίδραση της κυβέρνησης, που κατηγόρησε 
την Κίνα ότι εκθέτει τους εταίρους της τής ομάδας BRICS. Αμέσως μετά, και τα μέλη της Mercosul, 
Ουρουγουάη και Παραγουάη, ανακοίνωσαν συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις. Αναγνωρίζοντας τον 
κίνδυνο να βρεθεί απομονωμένη, ιδίως γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει και ρυθμιστικά θέματα, η 
Βραζιλία αποφάσισε να επανεξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στις διαπραγματεύσεις για την 
TISA. Παρόλο που ορισμένοι ανταγωνιστικοί κλάδοι βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του 
εμπορίου υπηρεσιών, η χώρα εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα στις υπηρεσίες, που το 2012 ανήλθε σε 36 
δισ. δολάρια ΗΠΑ και φέτος αναμένεται να αυξηθεί στα 40 δισ. 

Η πρωτοβουλία για την κατάρτιση της TISA ανήκει στις ΗΠΑ και Αυστραλία, μετά την επανειλημμένη 
αποτυχία προώθησης της απελευθέρωσης του εμπορίου υπηρεσιών στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα. 
Στην ομάδα των RGFS συμμετέχουν περισσότερες από 20 χώρες, περιοχές και ομάδες χωρών, 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ. Από τη λατινική Αμερική συμμετέχουν 
οι Ουρουγουάη και Παραγουάη (μέλη της Mercosul στην οποία ανήκει και η Βραζιλία), Κολομβία, 
Μεξικό, Περού και Χιλή (μέλη της Συμμαχίας του Ειρηνικού), Κόστα Ρίκα και Παναμάς. 

 
Η Βραζιλία εξάγει περισσότερο στην Κίνα παρά στην ΕΕ 
Τέσσερα χρόνια αφότου ξεπέρασε τις ΗΠΑ, η Κίνα άφησε πίσω της και την ΕΕ και έγινε, για πρώτη φορά 
το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013, ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός για τα βραζιλιανά 
προϊόντα. Έτσι, οι βραζιλιανές εξαγωγές στην ΕΕ το οκτάμηνο του 2013 αντιπροσώπευαν το 19,3% του 
συνόλου των εξαγωγών της, έναντι 20,4% το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την 
Κίνα το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 20,3% φέτος από 18,2% πέρσι. Σημειώνεται ότι το 2007 η Κίνα 
απορροφούσε μόλις το 7% των βραζιλιανών εξαγωγών. 

Βιομηχανικά και ημιέτοιμα αντιπροσωπεύουν το 47,9% των βραζιλιανών εξαγωγών στην ΕΕ, σε αντίθεση 
με την Κίνα, στην οποία κατευθύνονται βασικά προϊόντα κατά 87,4%. Από αυτά, σχεδόν το μισό αφορά 
εξαγωγή σόγιας.  

Η εξέλιξη καταδεικνύει την αυξανόμενη εξάρτηση της Βραζιλίας τόσο από την Κίνα, όσο και από την 
εξαγωγή βασικών προϊόντων. 

 

 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, FIESP, Folha de São Paulo, UOL, Valor Econômico, Veja. 
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας 

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

 
ΙΑΝ-ΑΥΓ 

2012 
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2013 Δ13/12 

(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 0 2.524  

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

878.905 995.600 13% 

(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10.368 34.206 230% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 307.972 274.698 -11% 

(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 289.899 39.081 -87% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 148.104 55.041 -63% 
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1.236 332.160 26774% 
(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3.663.208 1.946.504 -47% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 32.958 58.809.258 178337% 

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

17.249 16.301 -5% 

(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 

373.224 257.925 -31% 

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

3.002 4.386 46% 

(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» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

0 12.630  

(37) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 26.390  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.211 0 -100% 
(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 762.337 993.293 30% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 362.146 197.128 -46% 
(47) ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

0 257  

(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 

178.943 62.330 -65% 

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

0 472  

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

50.647 23.590 -53% 

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 458 2.450 435% 
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ΙΑΝ-ΑΥΓ 

2012 
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2013 Δ13/12 

ΥΛΕΣ  
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 117.551  
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 13.408 0 -100% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 4.530.436 3.773.526 -17% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 800 0 -100% 
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 38.481 10.205 -73% 
(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 

48.927 15.311 -69% 

(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 737.476 0 -100% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 110.335 29.482 -73% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 6.250 4.091 -35% 
(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.380.076 314.997 -77% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

1.160.093 2.396.981 107% 

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

1.762.739 3.081.668 75% 

(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 

2.611.928 1.795.755 -31% 

(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 

12.499 11.858 -5% 

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 182.653 104.756 -43% 
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

69.337 9.792 -86% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  1.873 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 

2.695 34.807 1192% 

(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 284 251 -12% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3.000 300 -90% 
ΣΥΝΟΛΟ 19.760.114 75.788.396 284% 
 

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

 ΙΑΝ – ΑΥΓ 2012 ΙΑΝ –ΑΥΓ 2013 Δ13/12 
19.727.156 16.979.138 -13,9% 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 ΙΑΝ – ΑΥΓ 2012 ΙΑΝ – ΑΥΓ 2013 Δ13/12 
67.236.426 59.021.554 -12,2% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


