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Οικονομία 

Οριακή ανάπτυξη 0,1% το 2014 στη Βραζιλία 
Οριακή αύξηση 0,1% κατέγραψε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Βραζιλιανού Ινστιτούτου Γεωγραφίας και Στατιστικής (IBGE), η χειρότερη επίδοση από το 2009. Η 
ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 5,521 τρισ. ρεάις (1,768 τρισ. ευρώ). Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, στα 27.229 ρεάις (8.724 ευρώ), μειώθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 0,7% σε σχέση με 
το 2013. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η βιομηχανία υποχώρησε κατά 1,2%, παρασύροντας και την τελική 
επίδοση της οικονομίας. Αγροτικός τομέας και υπηρεσίες αναπτύχθηκαν κατά 0,4% και 0,7%, αντίστοιχα. 
Από τη βιομηχανία, θετικά κινήθηκαν οι τομείς εξόρυξης πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
μεταλλευμάτων, η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία ποτών και η παραγωγή προϊόντων καθαριότητας. 
Αύξηση παραγωγής καταγράφηκε στις καλλιέργειες σόγιας και βαμβακιού, που πάντως εν μέρει 
εξουδετερώθηκε από τη μείωση της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα. Θετικά κινήθηκαν οι 
περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών, με εξαίρεση το εμπόριο.  

Με τις επιδόσεις αυτές, η συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στη σύνθεση του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή 
στο 5,6%, η βιομηχανία συνέχισε την πτωτική της πορεία και υποχώρησε στο 23,4% από 24,4% το 2013, 
ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν η κινητήρια δύναμη της οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 71% του 
συνολικού πλούτου της χώρας από 70% τον προηγούμενο χρόνο. 

Από την πλευρά της ζήτησης ξεχωρίζει η υποχώρηση των επενδύσεων κατά 4,4%, οφειλόμενη στη μείωση 
τόσο της εγχώριας παραγωγής, όσο και της εισαγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. Η κατανάλωση των 
νοικοκυριών αυξήθηκε για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, αν και η επίδοση 0,9%, είναι η χαμηλότερη της 
περιόδου. Η δαπάνη του κράτους επίσης αυξήθηκε κατά 1,3%. Η συνεισφορά των επενδύσεων στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 19,7%, χαμηλότερα από το 20,5% του 2013. Η αποταμίευση μειώθηκε σε 
15,8% από 17% το 2013. 

Μείωση καταγράφηκε τόσο στις εξαγωγές (-1,1%) όσο και στις εισαγωγές (-1%) αγαθών και υπηρεσιών, 
με τη χώρα να καταγράφει το πρώτο εμπορικό έλλειμμα από το 2000, ύψους 3,9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στις εξαγωγές κατέγραψαν η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία πλοίων / 
σκαφών. Στις εισαγωγές, η εντονότερη υποχώρηση αφορά μηχανές και εξοπλισμό για την 
αυτοκινητοβιομηχανία. Ντίζελ, υφάσματα και ποτά σημείωσαν άνοδο.  

Το ΑΕΠ του 2014 υπολογίστηκε με βάση νέα μεθοδολογία που υιοθέτησε το IBGE, στην οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις ΗΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας. Με βάση τη νέα 
μεθοδολογία, αναθεωρήθηκε επίσης η ανάπτυξη της οικονομίας για τα έτη 2010-2013. Το 2010 από 7,5% 
σε 7,6%, το 2011 από 2,7% σε 3,9%, το 2012 από 1% σε 1,8% και το 2013 από 2,5% σε 2,7%.  

 

Στασιμότητα, δίδυμα ελλείμματα (δημοσιονομικό και τρεχουσών συναλλαγών) για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια, ρεάλ σε σταθερή πορεία υποτίμησης, επίμονος και εκτός στόχου πληθωρισμός και ένα από τα 
υψηλότερα βασικά επιτόκια στον κόσμο, συνθέτουν την εικόνα της βραζιλιανής οικονομίας. Στο 
εσωτερικό, η προσαρμογή στις τιμές καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και μέσων μαζικής μεταφοράς, που 
πέρσι συγκρατήθηκαν τεχνητά, και η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με 
τη μείωση της τιμής πρώτων υλών, την επιβράδυνση της Κίνας και τις Αργεντινή και Βενεζουέλα σε 
συνεχιζόμενη κρίση, στο εξωτερικό, οδήγησαν την Κεντρική Τράπεζα στην πρόβλεψη ότι το 2015 η 
οικονομία θα υποχωρήσει κατά 0,5% και στο ότι το ποσοστό του πληθωρισμού θα ανέλθει σε 7,9%.  
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Ύφεση 0,5% προβλέπει ο ΟΟΣΑ για τη Βραζιλία το 2015 
Σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του ΟΟΣΑ, η βραζιλιανή οικονομία θα περιέλθει σε ύφεση της 
τάξης του 0,5% το 2015. Η προηγούμενη πρόβλεψη του Οργανισμού αφορούσε ανάπτυξη 1,5%. Η μείωση 
της τιμής των πρώτων υλών, η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, η σφιχτή νομισματική 
πολιτική, η κρίση στην Petrobrás και η πολιτική αναταραχή που τη συνοδεύει, είναι οι βασικοί λόγοι που 
οδήγησαν στη νέα εκτίμηση. Η πρόβλεψη ανάπτυξης του 2016 αναθεωρήθηκε επίσης, από 2% σε 1,2%.  

Εξάλλου, στην έρευνα της τελευταίας εβδομάδας Μαρτίου της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας μεταξύ 
οικονομολόγων και αναλυτών της αγοράς, καταγράφονται οι εξής προβλέψεις για το 2015: μεταβολή 
ΑΕΠ -1%, ποσοστό πληθωρισμού 8,13%, ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ - ρεάλ στο τέλος του έτους 1:3,20, 
βασικό επιτόκιο στο τέλος του έτους 13,25%. 

 

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 12,75%, το υψηλότερο επίπεδο 
από τον Ιανουάριο του 2009. Η Κεντρική Τράπεζα δεν έδωσε ενδείξεις για λήξη του κύκλου νομισματικού 
περιορισμού καθώς αναμένει ότι το ποσοστό του πληθωρισμού θα φτάσει το 7,9% φέτος, κυρίως εξ αιτίας 
της υποτίμησης του ρεάλ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της κατά τουλάχιστον 50% αύξησης της τιμής της 
ενέργειας, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας. 

 

Το δολάριο ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 χρόνων  
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 χρόνων έφτασε το δολάριο ΗΠΑ σε σχέση με το ρεάλ στις 
19/3, αγγίζοντας το 1:3,3. Η Κεντρική Τράπεζα πάντως ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο μήνα θα παύσει 
τις καθημερινές παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος.  

Προκειμένου να ελέγξει την άνοδο του δολαρίου, η Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε, από τον Αύγουστο του 
2013, την πώληση δολαρίων στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, διοχετεύοντας έτσι στην 
αγορά 115 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  

 

Πρόβλεψη μείωσης της κατανάλωσης για πρώτη φορά σε 11 χρόνια 
Αύξηση της ανεργίας, αύξηση του βασικού επιτοκίου και χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα έχουν οδηγήσει 
σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αναλυτές προβλέπουν ότι το 2015 η 
κατανάλωση θα διακόψει τον κύκλο επέκτασης που διήρκεσε 11 χρόνια.  

Μεταξύ 2004 και 2014 η μέση ετήσια αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών ήταν 4,3%, υψηλότερη 
από τη μέση ετήσια ανάπτυξη της ίδιας περιόδου, 3,4%. Το 2015 αναμένεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση 
θα κινηθεί μεταξύ οριακής αύξησης 0,1% ως μείωση 0,3%, ενώ το ΑΕΠ θα υποχωρήσει μέχρι 1%.  

 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2015 
Εγκρίθηκε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2015. Ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 3% και 
ποσοστό πληθωρισμού 5%. Τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 2,982 τρισ. ρεάις. 109,2 δισ. θα 
διατεθούν για την υγεία, 101,3 δισ. για την εκπαίδευση, 65 δισ. για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 
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και 33,1 δισ. για κοινωνικά προγράμματα. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα έχει τεθεί στο 1,2% του 
ΑΕΠ, ή περί τα 66,3 δισ. ρεάις. Ο κατώτατος μισθός ορίσθηκε στα 788 ρεάις.  

 

Η S&P διατήρησε σταθερή την προοπτική του χρέους της Βραζιλίας  
Δεν μετέβαλε την αξιολόγησή της για το χρέος της Βραζιλίας η Standard & Poor's, διατηρώντας την στην 
τελευταία επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ και με σταθερή προοπτική. Όπως ανακοίνωσε, η εταιρία διατηρεί την 
αξιολόγησή της καθώς εκτιμά ότι η Πρόεδρος θα υποστηρίξει την επιχειρούμενη δημοσιονομική 
προσαρμογή και η Βουλή θα ψηφίσει τα σχετικά μέτρα.  

Η είδηση έγινε δεκτή με ανακούφιση από την κυβέρνηση, η οποία ανησυχούσε για το ενδεχόμενο η χώρα 
να χάσει την επενδυτική της βαθμίδα, όπως συνέβη με την Petrobras στην αξιολόγηση της Moody's. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Ισχυρή η παρουσία των γενόσημων στη βραζιλιανή αγορά 
 

Πωλήσεις των δέκα μεγαλύτερων φαρμακοβιομηχανιών της Βραζιλίας, δισ. δολάρια ΗΠΑ 

Φεβρουάριος 2014 – Ιανουάριος 2015 

Εταιρία Συνολικά 
έσοδα 

Έσοδα από 
γενόσημα 

% στο 
σύνολο 

EMS 5,50 2,08 37,82 
Hypermarcas 3,54 0,83 23,45 
Sanofi 3,41 1,12 32,85 
Novartis 2,38 0,60 25,21 
Eurofarma 1,97 0,63 31,98 
Aché 1,96 0,44 22,45 
Teuto 1,14 0,43 37,72 
Takeda 0,90 0,04 4,44 
Bayer 0,76 - - 
Merck Serono 0,60 0,08 13,33 

 
Πηγή: Valor Econômico 

Μεγάλη είναι η βαρύτητα των γενόσημων στα έσοδα των δέκα μεγαλύτερων φαρμακευτικών της 
Βραζιλίας. Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιανουάριο φέτος, τα έσοδά τους ανήλθαν σε 22,14 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ, εκ των οποίων τα γενόσημα αντιπροσωπεύουν το 25,34%, ή 6,2 δισ., αύξηση 9,09% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρσι. 

Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων εταιριών, μόνο η Bayer δεν παράγει γενόσημα. Τα έσοδα της ηγέτιδος 
EMS (5,5 δισ. το διάστημα αναφοράς) προέρχονται κατά 38% από γενόσημα. Τα έσοδα της δεύτερης, 
Hypermarcas (3,5 δισ.), κατά 23,5%. 

Κατά το διάστημα αναφοράς, οι εννέα αυτές εταιρίες παρήγαγαν 775 εκ. τεμάχια γενόσημα, που 
αντιστοιχεί στο 88,44% του συνόλου των φαρμάκων που παράχθηκαν στη Βραζιλία. 
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Λόγω της οικονομικής κατάστασης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Γενόσημων, PróGenéricos, εκτιμά ότι το 
2015 οι πωλήσεις γενόσημων θα αυξηθούν μεταξύ 8-10%, που μπορεί να είναι η χαμηλότερη επίδοση 
όλων των εποχών για την κατηγορία, αλλά και πάλι, θα είναι υψηλότερη από αυτήν του κλάδου 
φαρμάκων γενικά.  

Εκτιμάται ότι την επόμενη πενταετία τα γενόσημα θα αντιπροσωπεύουν 35-40% των λιανικών πωλήσεων 
στη Βραζιλία. Το 2014 η εγχώρια βιομηχανία εισήγαγε στην αγορά 23 νέα γενόσημα και το πρώτο δίμηνο 
του 2015, άλλα 12. 

 

Επενδύσεις 460 δισ. ρεάις το 2014 για αστική ανάπτυξη και έργα 
υποδομής 
Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Αγίου Παύλου (Fiesp), το 2014 η Βραζιλία επένδυσε 
460 δισ. ρεάις (147,4 δισ. ευρώ) σε έργα αστικής ανάπτυξης (στέγαση, αστική κινητικότητα και 
αποχέτευση) και έργα υποδομής (ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες). Ο κατασκευαστικός τομέας 
αντιπροσωπεύει περίπου το 9,1% του ΑΕΠ της χώρας και το 52,5% του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου 
κεφαλαίου. 

Για να φτάσουν οι συγκεκριμένες υποδομές σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022 απαιτούνται 
συνολικά επενδύσεις 560 δισ. το χρόνο, ή περίπου 9,8% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες επενδύσεων 
στον τομέα των μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια και αεροδρόμια), εκτιμώνται σε 
45,5 δισ. ρεάις το χρόνο το διάστημα 2015-2022. Επιπλέον 47,4 δισ. ετησίως απαιτούνται για την 
επέκταση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 96 δισ. για 
έργα έρευνας, παραγωγής και διανομής πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Από τα έργα αστικής ανάπτυξης, το ίδιο διάστημα, οι ανάγκες επενδύσεων εκτιμώνται σε 202 δισ. ρεάις 
το χρόνο για νέες κατοικίες και 104 δισ. για συντήρηση, επέκταση και εμπορικά κτίσματα. 12 δισ. το 
χρόνο για έργα αστικής κινητικότητας (μετρό, τρένο) και 18 δισ. για έργα αποχέτευσης. 

 

Σχεδιάζεται αναμόρφωση του προγράμματος παραχωρήσεων 
Την αναμόρφωση του προγράμματος παραχωρήσεων εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να διευκολύνει τη 
συμμετοχή μικρότερων επιχειρήσεων. Εκτός από την αύξηση της κερδοφορίας των έργων, εξετάζεται 
ακόμα η πρόταση εκπροσώπων του κατασκευαστικού κλάδου, να μειωθεί το μέγεθος των έργων, ώστε να 
μπορούν να τα διεκδικήσουν και μικρότερες εταιρίες.  

Οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες, καθώς οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές της χώρας, που παραδοσιακά 
είναι οι κατεξοχήν ανάδοχοι του προγράμματος συμβάσεων παραχώρησης, εμπλέκονται στο σκάνδαλο 
διαφθοράς της Petrobras. Προκειμένου να μην καθυστερήσει η υλοποίηση του προγράμματος 
παραχωρήσεων, από το οποίο και αναμένεται ο κύριος όγκος επενδύσεων, και να δοθεί έτσι και μια 
αναπτυξιακή διάσταση στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το αρμόδιο 
Υπουργείο Προγραμματισμού εξετάζει το ενδεχόμενο τμηματοποίησης των μεγάλων έργων, 
αναγνωρίζοντας από τη μία πλευρά ότι έτσι μπορεί να αυξηθεί το κόστος τους, αλλά υπολογίζοντας από 
την άλλη σε κέρδη από την ενίσχυση του ανταγωνισμού.  
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Εξετάζεται αναδιάρθρωση του ενεργειακού ισοζυγίου 
Η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση της συμμετοχής της ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, από 68% σήμερα σε 58% το 2024. Η μείωση της εξάρτησης από τους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς έγινε επίκαιρη μετά την κρίση λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές 
πολιτείες. 

 

Στην 3G Capital η Kraft Foods και προς συγχώνευση με τη Heinz 
Η βραζιλιανή εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών 3G Capital και η Berkshire Hathaway του Warren 
Buffett, στις οποίες ανήκει η Heinz, εξαγόρασαν την Kraft Foods (ΗΠΑ) την οποία και θα συγχωνεύσουν 
με την Heinz δημιουργώντας έτσι την Kraft Heinz, τρίτη μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων και ποτών στις 
ΗΠΑ και πέμπτη στον κόσμο. Οι μετοχές της εταιρίας θα εξακολουθήσουν να διαπραγματεύονται στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η 3G Capital συμμετέχει ακόμα στις Anheuser-Busch Inbev και Restaurant Brands International (Tim 
Hortons και Burger King). 

 

Υποχώρηση της ταξιδιωτικής δαπάνης στο εξωτερικό το Φεβρουάριο 
Σε 1,48 δισ. δολάρια ΗΠΑ ανήλθε η ταξιδιωτική δαπάνη των βραζιλιανών στο εξωτερικό το Φεβρουάριο, 
μείωση 22,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι και το χαμηλότερο μηνιαίο επίπεδο από το Φεβρουάριο 
του 2011. Το πρώτο δίμηνο του έτους η υποχώρηση της ταξιδιωτικής δαπάνης σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα ανέρχεται σε 8,7%. 

Η μείωση αποδίδεται στην υποτίμηση του ρεάλ έναντι του δολαρίου, γεγονός που στρέφει τους 
καταναλωτές στην αναζήτηση προορισμών εναλλακτικών των ΗΠΑ, με έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό 
και στις χώρες της Ν. Αμερικής. Παρόλο που το ρεάλ έχει υποτιμηθεί και έναντι του ευρώ, ζήτηση 
μεταφέρεται και προς τους ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς αναλογικά η υποτίμηση είναι χαμηλότερη 
σε σχέση με αυτήν έναντι του δολαρίου.  

 

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

Σταδιακή απόσυρση της Βραζιλίας από την Αφρική 
Φαίνεται πως η Βραζιλία αποσύρεται σταδιακά από την αφρικανική ήπειρο, τόσο διπλωματικά όσο και 
εμπορικά. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας στην Αφρική 
μειώθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2012, από 36,9 εκ. ρεάις σε 27,8 εκ. το 2014. Το 2010 η Βραζιλιανή 
Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας υλοποιούσε 253 έργα στην Αφρική, που μειώθηκαν σε 161 το 2014. 

Εξάλλου, τα τελευταία δύο χρόνια η κρατική Petrobras αποχώρησε από την αναζήτηση κοιτασμάτων 
πετρελαίου σε πέντε περιοχές, ενώ η Vale έπαυσε την εξόρυξη μεταλλευμάτων σε τρεις χώρες και 
πούλησε τη συμμετοχή της σε μία ακόμα. Παράλληλα, οι βραζιλιανές εξαγωγές στην ήπειρο υποχώρησαν 
κατά 20% το 2014, έναντι υποχώρησης 12% στο σύνολο. 
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Εκφράζεται η άποψη ότι στη στρατηγική έμφαση στην Αφρική επί διακυβέρνησης Lula, οφείλεται η 
εξασφάλιση των ψήφων των αφρικανικών χωρών για την εκλογή των βραζιλιανών Roberto Azevêdo και 
José Graziano στη Γενική Διεύθυνση Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας, αντίστοιχα. Η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης επηρεάζει και τον ιδιωτικό τομέα, 
με τις εταιρίες λιγότερο πρόθυμες να διακινδυνεύσουν δραστηριοποίηση στην ήπειρο. 

 

Πηγές: Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, FIESP, Κεντρική Τράπεζα 
Βραζιλίας, Βραζιλιανό Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής. 

 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (δολάρια ΗΠΑ) 
Δεδομένου ότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου 2015 από τη 
Eurostat, παρατίθενται κατ’εξαίρεση στοιχεία διμερούς εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Βραζιλίας, σε δολάρια ΗΠΑ. 

 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2015 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2014 Δ15/14 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 933.848 79.587 1073% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 816.834 1.286.570 -37% 

(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 

806.428 1.768.257 -54% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 421.859 0  
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ 
ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

409.515 605.130 -32% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 238.366 2.826.229 -92% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 174.278 60.688 187% 

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

132.133 118.201 12% 

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

91.014 686.031 -87% 

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

78.765 994.514 -92% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 31.188 32.783 -5% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 29.315 26.454 11% 
(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 24.444 0  
(34) ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ 

18.719 0  
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 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2015 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2014 Δ15/14 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»  
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 11.642 7.231 61% 
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

10.930 245 4361% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 10.053 5.550 81% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

9.718 0  

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

9.411 136.060 -93% 

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

6.244 72.285 -91% 

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

5.495 0  

(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 

1.199 0  

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ  799 40 1898% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 787 0  

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 764 2.923 -74% 
(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 

372 0  

(92) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  295 0  

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 50 0  
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0 80.407 -100% 
(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 0 217 -100% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 0 196.701 -100% 

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

0 42.258 -100% 

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

0 2.511 -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 

0 1.926 -100% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.274.465 9.032.798 -53% 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (δολάρια ΗΠΑ)  
 

ΙΑΝ-ΦΕΒ 2015 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2014 Δ15/14 
16.661.832 19.073.964 -13% 

 

 Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου 
Παύλου  

 


