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Οικονομία 

Κατά 0,2% υποχώρησε η οικονομία της Βραζιλίας το 1ο τρίμηνο  
Κατά 0,2% υποχώρησε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το προηγούμενο 
και κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές ανήλθε σε 1,408 τρισ. ρεάις (περίπου 414 δισ. ευρώ). Οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 19,7% του 
ΑΕΠ, από 20,3% το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, ενώ και η αποταμίευση μειώθηκε από 17% το πρώτο 
τρίμηνο του 2014 σε 16%. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η ώθηση στην οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους προήλθε για άλλη 
μια φορά από τον αγροτικό τομέα, που αναπτύχθηκε κατά 4,7%. Βιομηχανία και υπηρεσίες υποχώρησαν 
κατά 0,3% και 0,7% αντίστοιχα.  

Υποχώρηση καταγράφηκε σε όλες τις συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης. Η κατανάλωση των 
νοικοκυριών μειώθηκε κατά 1,5%, η ισχυρότερη υποχώρηση από το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Η 
δαπάνη του κράτους και ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν επίσης από 1,3%. 

Στον εξωτερικό τομέα, θετικά κινήθηκαν τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, 
σημειώνοντας αύξηση 5,7% και 1,2% αντίστοιχα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.  Στις 
εξαγωγές, σημαντικά αυξητική ήταν η πορεία πετρελαίου, άνθρακα και κλωστοϋφαντουργικών, ενώ στις 
εισαγωγές, οι σημαντικότερες μειώσεις προήλθαν από τα αυτοκίνητα και τις ηλεκτρονικές συσκευές.  

 

Περικοπή του προϋπολογισμού και αναθεώρηση προβλέψεων για το 2015 
Ανακοινώθηκε περικοπή ύψους 69 δισ. ρεάις από τον προϋπολογισμό του 2015, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος, που αφορά πρωτογενές πλεόνασμα 66,3 δισ. για όλο το δημόσιο 
τομέα, ή 1,2% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψη για ύφεση φέτος σε 1,2%, έναντι 
0,9% που ήταν η αρχική, ενώ αναμένει ότι το ποσοστό του πληθωρισμού θα φτάσει το 8,26%, πολύ πάνω 
από το μέσο όρο του εύρους – στόχου της (4,5%).  

Εξάλλου, στην πιο πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών της 
αγοράς (22/5), καταγράφονται οι εξής προβλέψεις για το 2015: μεταβολή ΑΕΠ -1,24%, ποσοστό 
πληθωρισμού 8,37%, ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ - ρεάλ στο τέλος του έτους 1:3,20, βασικό επιτόκιο στο 
τέλος του έτους 13,75%. 

 

Σε εξέλιξη η υιοθέτηση μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής  
Εν μέσω αντιδράσεων εντός του κυβερνητικού συνασπισμού ψηφίστηκαν ορισμένα από τα μέτρα του 
πακέτου δημοσιονομικής προσαρμογής που προωθεί η κυβέρνηση, για τα οποία απαιτείται έγκριση του 
Κογκρέσου. Αφορούν αλλαγή των κριτηρίων χορήγησης παροχών κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. αύξηση 
του χρόνου εργασίας για την κατοχύρωση δικαιώματος επιδόματος ανεργίας, σύνταξης λόγω θανάτου, 
κλπ.), αύξηση των κρατήσεων από τη μισθοδοσία και αύξηση του φόρου στα εισαγόμενα προϊόντα. Τα 
μέτρα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα ψηφίστηκαν με αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόταση του 
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, από την οποία ανέμενε εξοικονόμηση ύψους 18 δισ. ρεάις για 
τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Οι αλλαγές που εισήχθησαν εκτιμάται ότι θα κοστίσουν περί τα 4 δισ. 
ρεάις.  
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Τους προηγούμενους μήνες επιχειρήθηκε αύξηση των εσόδων με μέτρα όπως η αύξηση του φόρου σε 
αυτοκίνητα, ποτά, βενζίνη, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, κα. Επίσης, ο περιορισμός των δαπανών, με 
την περικοπή αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων, τον περιορισμό του ύψους και την αύξηση 
του επιτοκίου χρηματοδότησης επιχειρήσεων από την κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES, την παύση 
επιδότησης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ανακοινώθηκε, τέλος, αύξηση στο φόρο τραπεζικών κερδών, η οποία πάντως, τελεί υπό την έγκριση του 
Κογκρέσου. 

 

Έκθεση ΔΝΤ για την οικονομία της Βραζιλίας 
Στην ετήσια αξιολόγησή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαρακτηρίζει απογοητευτική την επίδοση 
της βραζιλιανής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, αποδίδοντας το αποτέλεσμα σε εσωτερικούς, κυρίως, 
παράγοντες: στη μειούμενη ανταγωνιστικότητα και στη διαρκή επιδείνωση δημοσιονομικών 
αποτελεσμάτων και επιπέδου πληθωρισμού, παράλληλα με την αρνητική εξωτερική συγκυρία μείωσης 
της τιμής των πρώτων υλών και αύξησης του κόστους δανεισμού. Για φέτος προβλέπει ύφεση 1% και για 
το 2016 επιστροφή σε ανάπτυξη 0,9%. Προσδοκώντας σε περιορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
αλλά στην υλοποίηση των εξαγγελιών για δημοσιονομική προσαρμογή και για δημοπράτηση συμβάσεων 
παραχώρησης έργων υποδομής, το Ταμείο εκτιμά ότι το δυνητικό προϊόν της χώρας μπορεί να φτάσει το 
2,5% μέχρι το 2020. Το ποσοστό του πληθωρισμού αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά και να επανέλθει 
μεσοπρόθεσμα εντός του εύρους – στόχου της κυβέρνησης. 

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην κρατική πετρελαϊκή Petrobras αναδεικνύεται ως βασικός εσωτερικός 
κίνδυνος για την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η υλοποίηση του επενδυτικού της 
προγράμματος, αλλά και η πρόσβαση των εμπλεκόμενων κατασκευαστικών εταιριών σε πηγές 
χρηματοδότησης, ώστε να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να αναλάβουν νέα μεγάλα έργα 
υποδομής. Επισημαίνεται ακόμα η ικανότητα της κυβέρνησης να πετύχει το δημοσιονομικό της στόχο, 
καθώς σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμάται ότι η χώρα κινδυνεύει με περαιτέρω υποβάθμιση του αξιόχρεού 
της. Ομοίως, το ενδεχόμενο διανομής νερού και ενέργειας με δελτίο, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.  

Στους εξωτερικούς κινδύνους που εστιάζει το ΔΝΤ, περιλαμβάνεται η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
αστάθεια, που μπορεί να ασκήσει περαιτέρω πίεση στο ρεάλ, επηρεάζοντας έτσι την ικανότητα της 
Βραζιλίας να χρηματοδοτήσει το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της. Επίσης, η 
συνεχιζόμενη μείωση της τιμής των πρώτων υλών, που αποτελούν και τον κορμό των βραζιλιανών 
εξαγωγών. 

Στις συστάσεις του Ταμείου περιλαμβάνονται, η αύξηση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος από το 
2016 και μετά, η ανάληψη νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, κυρίως περαιτέρω περιορισμός 
φορολογικών απαλλαγών, ο νομισματικός περιορισμός για ακόμα κάποιο διάστημα, και η ανάληψη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση του ελλείμματος υποδομών, η 
απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και το άνοιγμα της οικονομίας.  

Στη δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΝΤ για τη Βραζιλία, κ. Paulo Nogueira Batista, 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση του Ταμείου πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια μιας μεταβατικής για την 
κυβέρνηση περιόδου (τέλος 2014). Από το 2015 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής, οπότε και τέθηκαν στόχοι σφιχτής μακροοικονομικής πολιτικής για να 
διορθώσουν την επιδεινούμενη δημοσιονομική και εξωτερική θέση της χώρας, που εντοπίζεται, κυρίως, 
στο 2014, και για να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο μέσο όρο του εύρους – στόχου. Με τον τρόπο 
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αυτό, υποστηρίζει ο κ. Batista, οι βραζιλιανές Αρχές θέτουν τις βάσεις για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και 
αύξησης του βιοτικού επιπέδου, που θα αρχίσει ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2015.  

Ο κ. Batista διατυπώνει επίσης τη διαφωνία των βραζιλιανών Αρχών ως προς τις προβλέψεις του Ταμείου 
για την πορεία της οικονομίας, θεωρώντας ότι είναι πολύ απαισιόδοξες. Εκφράζεται η άποψη ότι έχει 
υπερεκτιμηθεί η βαρύτητα στην οικονομία της λειψυδρίας και του περιορισμού του επενδυτικού 
προγράμματος της Petrobras, ενώ χαρακτηρίζεται ως μη απολύτως πειστική η σύσταση του Ταμείου για 
υψηλότερο δημοσιονομικό στόχο, καθώς έχουν ήδη ληφθεί ισχυρά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

 

Νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας προχώρησε σε νέα αύξηση 
του βασικού επιτοκίου κατά 0,50 μονάδες, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 13,25%, το υψηλότερο επίπεδο 
από το Δεκέμβριο του 2008. Η αγορά αναμένει ότι αυτή ήταν η τελευταία αύξηση για φέτος, ωστόσο η 
Κεντρική Τράπεζα δεν έδωσε ενδείξεις για λήξη του κύκλου νομισματικού περιορισμού, καθώς το 
ποσοστό του πληθωρισμού το Μάιο, σε δωδεκάμηνη βάση, ανήλθε σε 8,17%, εκτός του εύρους – στόχου 
της κυβέρνησης. 

 

Αύξηση ανεργίας το πρώτο τρίμηνο 
Σε 7,9% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του έτους, 6,6% μεταξύ ανδρών και 9,6% 
μεταξύ γυναικών. Μεταξύ νέων 18 ως 24 ετών η ανεργία αυξήθηκε σε 17,6%, από 14,1% το τελευταίο 
τρίμηνο του 2014 και από 15,8% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.  

 

Παραμένει 7η η βραζιλιανή οικονομία 
Παρά την υποτονική ανάπτυξη 0,1% το 2014, η βραζιλιανή οικονομία εξακολουθεί η έβδομη μεγαλύτερη 
στον κόσμο, μετά από αυτές των ΗΠΑ, Κίνας, Ιαπωνίας, Γερμανίας, Γαλλίας και ΗΒ. Εντός του έτους 
πάντως, εκτιμάται ότι την έβδομη θέση στην κατάταξη θα καταλάβει η Ινδία.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Αύξηση 12% στις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων το 1ο τρίμηνο 
Οι λιανικές πωλήσεις φαρμάκων στη Βραζιλία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και αυξήθηκαν κατά 12% το 
πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την IMS Health. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, η αύξηση ήταν 
14%, αλλά η βιομηχανία ανέμενε μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων από φέτος. 

Σε 12μηνη βάση μέχρι το Μάρτιο, οι λιανικές πωλήσεις φαρμάκων ανήλθαν σε 43,1 δισ. ρεάις, αύξηση 
11,4% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο 12μηνο. Στο διάστημα αναφοράς, τα παρεμφερή φάρμακα 
αντιπροσωπεύουν το 48% του τζίρου των φαρμακείων, τα πρωτότυπα 39% και τα γενόσημα 13%. 
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Χρηματοδότηση IBRD ύψους 156 εκ. ρεάις στην πολιτεία Αγίου Παύλου 
Χρηματοδότηση ύψους 156 εκ. ρεάις εξασφάλισε η πολιτεία του Αγίου Παύλου από τη Διεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την υλοποίηση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Τα έργα 
αφορούν: 

 Εγκατάσταση επιπλέον φίλτρων για την αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας υδάτων στο σταθμό Alto 
da Boa Vista, ύψους 42 εκ. ρεάις. 

 Σύνδεση των ταμιευτήρων νερού Rio Grande και Taiaçupeba, ύψους 49 εκ. ρεάις. 
 Πρόγραμμα διαχείρισης ζήτησης, που προβλέπει υδραυλικές βελτιώσεις σε παλιά κτήρια, ύψους 20 εκ. 

ρεάις. 
 Απομάκρυνση λυμάτων από ταμιευτήρα νερού, ύψους 45 εκ. ρεάις. 
 

Πρόβλεψη μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 5,5%  
Μείωση 5,5% στην οικοδομική δραστηριότητα αναμένεται το 2015, η χειρότερη επίδοση από το 2003. Ο 
κλάδος εκτιμά ότι ο κύκλος ανάπτυξης έληξε το 2012 και ότι αναμένεται περαιτέρω διόρθωση καθώς η 
χώρα εφαρμόζει μέτρα δημοσιονομικού και νομισματικού περιορισμού, που πιέζουν προς τα κάτω τη 
δαπάνη των νοικοκυριών. 

 

Αύξηση 31,7% στις τιμές του λιμένα Santos 
Αυξημένες τιμές κατά 31,7% εφαρμόζει από τις 8 Μαΐου το λιμάνι του Santos, για χρήση των λιμενικών 
και χερσαίων υποδομών του, όπως και για παροχή γενικού τύπου υπηρεσιών. 

Ο νέος τιμοκατάλογος είναι διαθέσιμος (στην πορτογαλική) στη διεύθυνση: 
www.portodesantos.com.br/tarifaStream.php?ano=2015&tipo=pdf 

 

Πρόσβαση στο internet μόνο μέσω κινητού ή tablet από 7,2 εκ. 
βραζιλιανούς το 2013 
Σύμφωνα με τη βραζιλιανή στατιστική υπηρεσία, το 2013, 7,2 εκ. άτομα, ή 4,1% του πληθυσμού της 
χώρας, χρησιμοποίησε μόνο κινητές συσκευές, smartphones και tablets, για να συνδεθεί στο διαδίκτυο. 
Το 45,3% του πληθυσμού χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 
46,5%. 

Εκτός από την ευρύτερη τάση της αγοράς, το φαινόμενο στη Βραζιλία ενδέχεται να συνδέεται και με 
θέματα διαθεσιμότητας υποδομών, καθώς σε ορισμένες από τις φτωχότερες ή πιο ιδιαίτερες από πλευράς 
μορφολογίας πολιτείες (Sergipe, Pará, Roraima, Amapá και Amazonas), το ποσοστό των ατόμων που 
χρησιμοποιεί κινητές συσκευές για πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά ήδη αυτό εκείνων που 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Μείωση ταξιδιωτικής δαπάνης το 1ο τετράμηνο 
Σε 6,87 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το πρώτο 
τετράμηνο του έτους, μείωση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, αποτέλεσμα στο οποίο 
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συνέβαλαν τόσο η υποτίμηση του ρεάλ έναντι δολαρίου και ευρώ, όσο και η επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας. 

 

Το CVC εξαγοράζει τη Submarino Viagens  
Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο της Βραζιλίας, CVC Operadora e Agência de Viagens, συμφώνησε 
στην εξαγορά, έναντι 80 εκ. ρεάις, της B2W Viagens e Turismo Ltda., στην οποία ανήκει το διαδικτυακό 
ταξιδιωτικό πρακτορείο Submarino Viagens. Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού 
της Βραζιλίας (Cade). 

 

Εξολοκλήρου στη Rosneft η εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου 
στον Αμαζόνιο  
Η βραζιλιανή πετρελαϊκή PetroRio ανακοίνωσε την πώληση του δικαιώματός της για εκμετάλλευση 
κοιτάσματος φυσικού αερίου στη λεκάνη του ποταμού Solimões στη ρωσική της εταίρο, κρατική Rosneft, 
έναντι 55 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Με τη συναλλαγή αυτή, που τελεί υπό την έγκριση της βραζιλιανής 
Ρυθμιστικής Αρχής Πετρελαίου, περνάει εξολοκλήρου στη Rosneft η σύμβαση παραχώρησης του 
συγκεκριμένου κοιτάσματος. 

 

24 βραζιλιανές εταιρίες στον κατάλογο του Forbes 
24 βραζιλιανές περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις 2.000 μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου για το 
2015, όπως αυτός καταρτίζεται από το περιοδικό Forbes (κριτήρια: έσοδα, κέρδη, πάγια και 
χρηματιστηριακή αξία). Μεταξύ αυτών, η κρατική πετρελαϊκή Petrobrás, 416η φέτος, από 10η το 2012, 
λόγω της εμπλοκής της σε σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε σε υποτίμηση της μετοχής της και την 
υποχρέωσε σε αναθεώρηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. 

Ακολουθεί ο κατάλογος των βραζιλιανών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον κατάλογο (θέση στην 
κατάταξη – εταιρία: χρηματιστηριακή αξία). 

 42 - Itaú Unibanco Holding (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): χρηματιστηριακή αξία 63,7 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ 

 61 – Bradesco (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): 51,4 δισ.  
 133 – Banco do Brasil (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): 23,6 δισ.  
 413 – Vale (εξόρυξη μετάλλων): 29 δισ.  
 416 – Petrobras (πετρέλαιο, φυσικό αέριο): 44,4 δισ.  
 453 – JBS (τρόφιμα): 14,7 δισ.  
 681 – BRF (τρόφιμα): 18,2 δισ.  
 776 – Itaúsa (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): 21,2 δισ.  
 806 – Grupo Pão de Açúcar (σούπερ μάρκετ): 8,5 δισ.  
 899 – Ultrapar (διανομή πετρελαιοειδών, πετροχημικά): 12 δισ.  
 1046 – Cielo (υπηρεσίες επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών): 24,2 δισ.  
 1054 – Cemig (ηλεκτρική ενέργεια): 5,9 δισ.  
 1094 – Eletrobras (ηλεκτρική ενέργεια): 2,7 δισ.  
 1116 – Braskem (πετροχημικά): 3,1 δισ.  
 1213 – Oi (τηλεπικοινωνίες): 1,7 δισ.  
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 1228 – Metalúrgica Gerdau (χάλυβας και μέταλλα): 1,3 δισ. 
 1416 – CPFL Energia (ηλεκτρική ενέργεια): 6,6 δισ.  
 1508 – Óleo e Gás Participações (πετρέλαιο, φυσικό αέριο): 73 εκ. 
 1628 – CCR (διαχείριση αυτοκινητόδρομων): 9,4 δισ.  
 1683 – CSN (σιδηρουργία): 2,5 δισ.  
 1765 – Copel (ηλεκτρική ενέργεια): 2,2 δισ.  
 1951 – Embraer (αεροναυπηγική): 5,8 δισ.  
 1989 – Banrisul (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): 1,6 δισ. 
 1998 – Weg (ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμοί): 8,5 δισ.  
 

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

35 συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψαν Βραζιλία και Κίνα  
35 συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψαν Βραζιλία και Κίνα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του κινέζου 
πρωθυπουργού Li Keqiang στη χώρα. Μεταξύ αυτών: 

 Συμφωνίες χρηματοδότησης της κρατικής πετρελαϊκής Petrobrás από τις κινεζικές τράπεζες Exim (2 
δισ. δολάρια ΗΠΑ) και CDB (5 δισ.) για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Κίνα. 

 Υποδομές: Συμφωνία έναρξης κοινής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή διωκεάνιου 
σιδηροδρόμου (Βραζιλία – Περού) για την ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά πρώτων υλών από 
τη Βραζιλία στην Κίνα.  

 Ενέργεια: Μεταφορά μετοχών της βραζιλιανής EDP Renováveis προς τον όμιλο China Three Gorges 
Corporation, για την ολοκλήρωση και λειτουργία 11 αιολικών πάρκων στη Βραζιλία. 

 Φωτοβολταϊκά: Κατασκευή στη Βραζιλία (Campinas, SP) εργοστασίου κατασκευής φωτοβολταϊκών 
από την κινεζική BYD Energy. 

 Διάστημα: Πρωτόκολλο συνεργασίας για έρευνα και από κοινού κατασκευή δορυφόρου, μεταξύ του 
βραζιλιανού Υπουργείου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και της κινεζικής Εθνικής Διοίκησης 
Έρευνας,  Τεχνολογίας και Βιομηχανίας για την Εθνική Ασφάλεια. 

 Τράπεζες: Συμφωνία μεταξύ της κρατικής τράπεζας Caixa Econômica Federal και της κινεζικής ICBC 
για από κοινού χρηματοδότηση επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Πλοία: Πώληση τεσσάρων πλοίων από τη βραζιλιανή Vale (εξόρυξη μεταλλευμάτων) στην Cosco.  
 Τηλεπικοινωνίες: Μνημόνιο κατανόησης για τηλεανίχνευση, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική μεταξύ 

του βραζιλιανού Υπουργείου Άμυνας και της κινεζικής Εθνικής Διοίκησης Έρευνας,  Τεχνολογίας και 
Βιομηχανίας για την Εθνική Ασφάλεια 

 

9 συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψαν Βραζιλία και Ν. Κορέα 
Εννέα συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας υπέγραψαν Βραζιλία και Νότια Κορέα, στο 
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης της προέδρου Park Geun-hye στη χώρα. Οι συμφωνίες, στις οποίες 
εμπλέκονται επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αφορούν: 

 Έρευνα και ανάπτυξη κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς, διαχείριση διαδικτύου, εφαρμογές big data, 
internet των πραγμάτων. 

 Ανταλλαγή εμπειριών και δεδομένων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, μεταξύ των βραζιλιανών 
Eletronuclear και Eletrobras και της κορεατικής Korea Electric Power Company. 

 Χρηματοδότηση της Vale από την Korea Eximbank για έργα με συμμετοχή κορεατικών επιχειρήσεων. 
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 Συνεργασία του βραζιλιανού Συνδέσμου προώθησης καινοτόμων επιχειρήσεων (Anprotec) με τη 
Samsung Electronics για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και το σχεδιασμό κρατικών πολιτικών για την 
προώθηση της καινοτομίας. Η Samsung θα επενδύσει 5 εκ. δολάρια ΗΠΑ στο έργο. 

 

Υπογράφηκε ακόμα συμπληρωματικό πρωτόκολλο στην από το 1989 διμερή συμφωνία αποφυγής διπλής 
φορολογίας, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής. 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, Brasil Econômico, Portos e Navios, O 
Globo, Agência Brasil 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 

 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2015 Δ15/14 
(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 2.750.466 2.231.045 -19% 

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

1.123.228 1.358.942 21% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 1.320.905 1.151.977 -13% 

(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 

550.079 573.658 4% 

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

419.935 434.585 3% 

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

472.446 428.790 -9% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 525.877 396.051 -25% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 41.541 288.224 594% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 342.115 262.356 -23% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 0 220.122  
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

27.950 116.967 318% 

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

400.209 81.601 -80% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 41.859 50.473 21% 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 25.035  
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 2.299 22.112 862% 

(34) ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 2.600 18.652 617% 
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 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2015 Δ15/14 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»  
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 20.413 17.949 -12% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 14.584  
(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 16.296 11.564 -29% 

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 9 9.700 107678
% 

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

52.674 9.018 -83% 

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

11.880 8.591 -28% 

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

3.074 6.243 103% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 17.509 6.123 -65% 
(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ  2.944 5.606 90% 

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

283.572 5.261 -98% 

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

0 4.305  

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

2.047 4.011 96% 

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  496 3.463 598% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 2.000  
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 979 1.862 90% 
(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  1.320  
(92) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  0 1.215  

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 2.090 924 -56% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 0 700  

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

555 486 -12% 

(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 0 430  

(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 

0 256  

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0 150  
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ 
ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

35.785 0 -100% 
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(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 13.370 0 -100% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 22.225 0 -100% 
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 871 0 -100% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 74.831 0 -100% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 284 0 -100% 
(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 549.259 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 

435 0 -100% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.133.107 7.776.351 -15% 
 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2015 Δ15/14 
22.323.296 31.044.481 39,1% 

 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


