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Οικονομία 

Πρωτογενές έλλειμμα και το 2015 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, το πρωτογενές αποτέλεσμα του 
δημόσιου τομέα ήταν ελλειμματικό και το 2015. Το έλλειμμα ανήλθε σε 111,2 δισ. ρεάις, που 
αντιπροσωπεύει 1,88% του ΑΕΠ, από 0,57% το 2014, οπότε και καταγράφηκε για πρώτη φορά αρνητικό 
αποτέλεσμα από την έναρξη της χρονολογικής σειράς το 2001. Το έλλειμμα αφορά την ομοσπονδιακή και 
τις περιφερειακές κυβερνήσεις (πολιτείες και δήμοι), καθώς και τις κρατικές επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι 
Petrobras, Eletrobras και όλες οι θυγατρικές τους, όπως και οι κρατικές τράπεζες). 

Η εξέλιξη αποδίδεται στην οικονομική ύφεση που περιόρισε τα έσοδα του δημοσίου, αλλά και στην 
αποπληρωμή από την Κυβέρνηση των κονδυλίων που όφειλε στις κρατικές τράπεζες, τα οποία είχε 
παράτυπα παρακρατήσει το 2014.  

Υπενθυμίζεται ότι, τον Οκτώβριο πέρσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
Κυβέρνηση διέπραξε παρατυπίες στη διαχείριση των ομοσπονδιακών λογαριασμών το 2014, 
βελτιώνοντας τεχνητά το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, προκειμένου να αποφύγει περικοπές 
δαπανών σε έτος προεδρικής εκλογής. Οι παρατυπίες αφορούσαν την καθυστέρηση μεταφοράς στις 
κρατικές τράπεζες των κονδυλίων για κοινωνικά και αναπτυξιακά προγράμματα που καταβάλλονται 
στους δικαιούχους μέσω αυτών. Εκτιμάται ότι οι παρατυπίες βελτίωσαν τεχνητά το δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα του 2014 κατά 106 δισ. ρεάις.  

Καθώς το ζήτημα των παρατυπιών στη διαχείριση των ομοσπονδιακών λογαριασμών αποτελούσε 
επιχείρημα της αντιπολίτευσης για την αποπομπή της Προέδρου Rousseff, η Κυβέρνηση αποφάσισε να 
μεταφέρει στις κρατικές τράπεζες όλα τα οφειλόμενα κονδύλια εντός του 2015. Επιδίωξε αλλά δεν πέτυχε 
συναίνεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αποπληρωμή σε δόσεις, οπότε και υποχρεώθηκε να 
εγκαταλείψει επίσημα το στόχο επίτευξης πλεονάσματος το 2015 (αρχικός στόχος για 1,13% του ΑΕΠ, που 
στη συνέχεια μειώθηκε σε 0,15% του ΑΕΠ), πετυχαίνοντας τελικά έγκριση του Κογκρέσου για έλλειμμα 
μεταξύ 0,9% και 2,08% του ΑΕΠ. 

 

Δημόσιο χρέος 2015 
Το ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης το 2015 ανήλθε σε 3,927 τρισ. ρεάις, ή 66,2% του ΑΕΠ, από 
57,2% το 2014, το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της χρονολογικής σειράς το 2006.  

Εκτιμάται ότι αν η Κυβέρνηση δεν επανέλθει σε δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, το χρέος θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται ξεπερνώντας το 70% του ΑΕΠ. 

 

Αναθεώρηση του προϋπολογισμού 2016 
Σε μια προσπάθεια επίτευξης του δημοσιονομικού της στόχου, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε περικοπή των 
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό του 2016 δαπανών κατά 23,4 δισ. ρεάις. Παράλληλα πάντως, για να 
αντισταθμίσει τον περιορισμό των εσόδων και, εφόσον χρειαστεί, να κατευθύνει περισσότερα χρήματα 
στον τομέα της υγείας, προτίθεται να στείλει για έγκριση στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου για την αλλαγή του 
στόχου πρωτογενούς αποτελέσματος, που αφορούσε πλεόνασμα ύψους 30,5 δισ. ρεάις για το σύνολο του 
δημόσιου τομέα, ή 24 δισ. μόνο για την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει 
εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης να παρεκκλίνει από το στόχο της κατά 84,2 δισ. ρεάις το πολύ, το οποίο 
συνεπάγεται πρωτογενές έλλειμμα μέχρι 60,2 δισ. το 2016. 
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Παράλληλα, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένει βαθύτερη ύφεση για φέτος, ήτοι περιορισμό του ΑΕΠ 
κατά 2,9%, από 1,9% που ήταν η εκτίμηση στον προϋπολογισμό. Αντίστοιχα, αναμένει ποσοστό 
πληθωρισμού 7,1%, πάνω από το ανώτατο όριο του επίσημου εύρους – στόχου (2,5% – 6,5%) και πάνω 
από την πρόβλεψη 6,47% του προϋπολογισμού. 

Η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτικότερη σε σχέση με την πορεία της οικονομίας το 2016. Στην πιο 
πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών (26/2), καταγράφονται 
οι εξής προβλέψεις: μεταβολή ΑΕΠ -3,45% και ποσοστό πληθωρισμού 7,57%. 

 

Νέα υποβάθμιση του χρέους της Βραζιλίας από την S&P 
Μετά την αφαίρεση της επενδυτικής της βαθμίδας το Σεπτέμβριο του 2015, η Standard & Poor's 
υποβάθμισε και πάλι το μακροπρόθεσμο χρέος της Βραζιλίας σε ξένο νόμισμα από ΒΒ+ σε ΒΒ με 
αρνητική προοπτική. Η εταιρία υποστηρίζει ότι η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας επιδεινώθηκε και 
αναμένει αφενός ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί με πιο αργό ρυθμό και 
αφετέρου, ότι το 2016 θα είναι μια ακόμα χρονιά ισχυρής υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η εταιρία υποβάθμισε και το χρέος σε εθνικό νόμισμα, από BBB σε BB, αφαιρώντας της έτσι την 
επενδυτική βαθμίδα και για πιστώσεις σε ρεάις. Στην επιχειρηματολογία της αναφέρει ότι, παρά τις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης για δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως στο συνταξιοδοτικό, το πολιτικό σκηνικό 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αποπομπής της Προέδρου περιορίζει τη βιωσιμότητα 
αυτών των μεταρρυθμίσεων, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι Πρόεδρος, ενώ και οι έρευνες για 
σκάνδαλα διαφθοράς βαρύνουν ιδιαίτερα στη συνοχή των εφαρμοζόμενων πολιτικών βραχυπρόθεσμα. 

Μαζί με το κρατικό, η S&P υποβάθμισε και το χρέος 35 βραζιλιανών επιχειρήσεων κάτω από την 
επενδυτική βαθμίδα. Το χρέος της Petrobras υποβαθμίστηκε κατά δύο βαθμίδες, από BB σε B+ με 
αρνητική προοπτική, 4 βαθμίδες κάτω από την επενδυτική. Η S&P ανακοίνωσε ότι δεν τοποθετεί ακόμα 
χαμηλότερα την αξιολόγηση της εταιρίας, γιατί θεωρεί ότι θα την στηρίξει η κυβέρνηση σε περίπτωση 
που κινδυνεύσει να χρεοκοπήσει. 

Εταιρίες που υποβαθμίστηκαν (κρατική*): Ambev (διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα), Ampla Energia e 
Serviços, Escelsa, Comgás, Eletrobrás*, Eletropaulo, Globo Comunicação e Participações, Localiza Rent a 
Car, MRS Logística, Multiplan Empreendimentos Imobiliários, Neoenergia, Odebrecht Engenharia e 
Construção, Petrobras*, Raízen, Grupo RBS, Taesa, Ultrapar, Votorantim S.A και Votorantim Cimentos.  

Τράπεζες που υποβαθμίστηκαν (κρατική*): Caixa Econômica Federal*, BNDES*, BNDESPar*, Banco 
Safra, Bradesco, Citibank, Itaú Unibanco, BTG Pactual, Banco Santander, Banco do Nordeste, Banco do 
Brasil*, BDMG, Banco Votorantim, HSBC, Banco ABC, Banrisul, Daycoval. 

 

Η Βραζιλία έχασε την επενδυτική βαθμίδα και από τη Moody’s 
Μετά τις S&P και Fitch, και η Moody's αφαίρεσε την επενδυτική βαθμίδα από τη Βραζιλία. Υποβάθμισε 
το χρέος της κατά δύο κλίμακες, από Baa3 σε Ba2 με αρνητική προοπτική. 

Η απόφαση της εταιρίας στηρίχθηκε αφενός στην πρόβλεψη ότι το δημόσιο χρέος θα εξακολουθήσει να 
επιδεινώνεται και θα ξεπεράσει το 80% του ΑΕΠ τα επόμενα τρία χρόνια, και αφετέρου, στην αξιολόγηση 
ότι η δύσκολη δυναμική του πολιτικού σκηνικού θα εξακολουθήσει να δυσχεραίνει την προσπάθεια της 
κυβέρνησης για εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας και υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών. 
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«Εφιαλτικό σενάριο» για τις βραζιλιανές επιχειρήσεις βλέπει η Fitch 
Σύμφωνα με τη Fitch Rating, που αφαίρεσε την επενδυτική βαθμίδα της Βραζιλίας στο τέλος του 2015, η 
παράταση των οικονομικών, δημοσιονομικών και πολιτικών κινδύνων στη χώρα, σε συνδυασμό με τη 
μείωση της τιμής των βασικών εμπορευμάτων, θα πρέπει να αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε απώλεια της 
επενδυτικής βαθμίδας και από τις βραζιλιανές επιχειρήσεις.  

Μείωση της ζήτησης, αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισμού, υψηλό επιτόκιο δανεισμού, χαμηλή τιμή 
βασικών εμπορευμάτων, συναλλαγματική αστάθεια και πιστωτικός περιορισμός δημιουργούν ένα 
«εφιαλτικό σενάριο» για τις επιχειρήσεις, των οποίων οι χρηματοροές θα μειωθούν σε επίπεδα της 
προηγούμενης δεκαετίας, γεγονός που θα επηρεάσει την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 
Η Fitch εκτιμά ότι μόνο 19% των επιχειρήσεων που εκδίδουν ομόλογα και διαθέτουν διεθνή αξιολόγηση, 
έχουν ισχυρή ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων του 2016, χωρίς να πληγεί η πιστοληπτική τους 
αξιολόγηση.  

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση χρέους και ταμειακών ροών των βραζιλιανών επιχειρήσεων αυξήθηκε 
σημαντικά: από μέσο όρο 3,3 φορές το 2011, σε 3,6 το 2014 και 4,1 το 2015. Πιο ανησυχητικούς κρίνει η 
Fitch τους τομείς υψηλού πιστωτικού κινδύνου, όπως οι αεροπορικές εταιρίες, οι εταιρίες ζάχαρης και 
αιθανόλης και οι κατασκευαστικές. Επίφοβες θεωρεί ακόμα τις εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων, λόγω 
της χαμηλής τιμής του σιδηρομεταλλεύματος, όπως και τις μεσαίου μεγέθους εταιρίες καταναλωτικών 
αγαθών, λόγω έλλειψης ρευστότητας και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. 

 

Συνεχίζεται η αύξηση της ανεργίας  
Σε 7,6% ανήλθε η ανεργία τον Ιανουάριο, από 6,9% τον περασμένο Δεκέμβριο. Πρόκειται για το 
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας για μήνα Ιανουάριο από το 2009. Ο υπολογισμός αφορά έξι μητροπολιτικές 
περιοχές: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte και Porto Alegre. Στις 
μητροπολιτικές περιοχές του Salvador και του Porto Alegre καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας. 

Τον Ιανουάριο το μέσο πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων ανήλθε σε 2.242,9 ρεάις, μείωση 1,3% σε 
σχέση με το Δεκέμβριο και 7,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι.  

 

Μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην πολιτεία Αγίου Παύλου  
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βιομηχανιών Αγίου Παύλου – FIESP, η βιομηχανική δραστηριότητα στην 
πολιτεία υποχώρησε κατά 6,1% το 2015, η χειρότερη επίδοση από το 2003. Ο τομέας στον οποίο 
καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση, 15,1%, ήταν αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας και ακολούθησε η 
βιομηχανία μηχανών και συσκευών με -14,7%. Στον αντίποδα, η βιομηχανία κυτταρίνης, χαρτιού και 
προϊόντων χαρτιού αύξησε τη δραστηριότητά της κατά 0,7%. Η Ομοσπονδία δεν αναμένει ανάκαμψη το 
2016 και προβλέπει ότι η βιομηχανική δραστηριότητα στην πολιτεία θα εξακολουθήσει να συρρικνώνεται. 
Εκτιμά τη μείωση στο 5,3%.  

 

Ισχυρή μείωση των πωλήσεων λιανικής το 2015 
Μετά από έναν κύκλο ισχυρής ανάπτυξης που διήρκεσε 11 χρόνια, οι πωλήσεις του τομέα λιανικής 
μειώθηκαν κατά 4,3% το 2015, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα από το 2003 και το χειρότερο από την 
έναρξη της χρονολογικής σειράς το 2001. Η χειρότερη επίδοση καταγράφηκε στις πωλήσεις αυτοκινήτων 
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(-17,8%) και ακολούθησαν έπιπλα και οικιακές συσκευές (-14%), ένδυση και υπόδηση (-8,7%), 
κατασκευαστικός τομέας (-8,6%), καύσιμα (-6,2%), σούπερ μάρκετ, τρόφιμα και ποτά (-2,5%). 

Για το 2016 αναμένεται χειροτέρευση των πωλήσεων λιανικής, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ανεργίας, 
υψηλού πληθωρισμού, υψηλού κόστους χρήματος και χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 

 

Μείωση επενδύσεων από τους παραγωγούς βασικών εμπορευμάτων 
Σύμφωνα με την 4E Consultoria, στις εταιρίες Petrobras (πετρέλαιο), Vale (μεταλλεύματα), Gerdau 
(σιδηρομετάλλευμα), CSN και Usiminas (σιδηρουργίες) αποδίδεται η μείωση κατά 22% των συνολικών 
επενδύσεων στη Βραζιλία το 2015. Από τη συνολική εκτιμώμενη μείωση του ΑΕΠ το 2015 κατά 3,9%, η 
4E Consultoria εκτιμά ότι το 1,2% οφείλεται στο άμεσο και έμμεσο αποτέλεσμα του περιορισμού των 
δαπανών των συγκεκριμένων εταιριών, οι οποίες επλήγησαν από τη μείωση της τιμής των βασικών 
εμπορευμάτων διεθνώς, ενώ ειδικά η Petrobras, στην οποία αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο της 
μείωσης, βρίσκεται επιπλέον στο επίκεντρο επιχειρήσεις διαλεύκανσης σκανδάλων διαφθοράς. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Στην πολιτεία Bahia το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο της Λ.Α. 
Στο Δήμο Tabocas do Brejo Velho της πολιτείας Bahia κατασκευάζεται το Ituverava, το μεγαλύτερο 
ηλιακό πάρκο της Λατινικής Αμερικής, με παραγωγική ικανότητα 254 MW και αναμενόμενη ετήσια 
παραγωγή 500 GWh. Το έργο είναι της ιταλικής Enel Green Power και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι 
τα μέσα του 2017. 

Η Enel Green Power ανέθεσε την κατασκευή του έργου στην Enerray do Brasil, εταιρία του ομίλου Grupo 
Industrial Maccaferri (Ιταλία).  

 

Μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού 
Σε 840 εκ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών τον 
Ιανουάριο, μείωση 63% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η υποτίμηση του ρεάλ και η 
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην ταξιδιωτική δαπάνη 
εξωτερικού. 

 

Εξετάζεται μερική απελευθέρωση της αγοράς επιβατικών αεροπορικών 
μεταφορών 
Η ζημιογόνος λειτουργία για περισσότερο από ένα χρόνο των τεσσάρων μεγαλύτερων βραζιλιανών 
αεροπορικών εταιριών, TAM, Gol, Azul και Avianca, κατέστησε ξανά επίκαιρη τη συζήτηση για την πλήρη 
απελευθέρωση της αγοράς των επιβατικών αερομεταφορών της Βραζιλίας. Η αξιολόγηση της κυβέρνησης 
είναι ότι η αγορά μπορεί να ανοίξει, αλλά με περιορισμούς. Έτσι, εξετάζει το ενδεχόμενο οι ξένες εταιρίες 
να μπορούν να συμμετέχουν μέχρι ποσοστού 49% στο κεφάλαιο βραζιλιανών, με σταδιακή αύξηση από το 
όριο του 20% που ισχύει σήμερα. Το όριο του 49% θα μπορεί να ξεπεραστεί κατά περίπτωση και στη 
βάση αμοιβαιότητας. 
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Η συγκυρία για μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται ευνοϊκή, καθώς η μείωση της τιμής των καυσίμων έχει 
βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των ξένων αεροπορικών εταιριών, ενώ η υποτίμηση του ρεάλ 
καθιστά τις εγχώριες ελκυστικούς στόχους εξαγορών και τη χώρα υποψήφια για νέες επενδύσεις του 
κλάδου.  

 

Μείωση ρυθμού αύξησης πωλήσεων ελαιολάδου 
Η αγορά ελαιολάδου, που αναπτύσσονταν με διψήφια ποσοστά το πρώτο μισό της δεκαετίας, άρχισε να 
υποχωρεί από το 2015. Η χαμηλή συγκομιδή στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την υποτίμηση του ρεάλ, 
δυσχέρανε τις συνθήκες εισαγωγής πρώτης ύλης για τις βιομηχανίες. Από την άλλη πλευρά, τα 
καταστήματα λιανικής ασκούν πιέσεις στους παραγωγούς για τη διατήρηση σταθερών τιμών, σε μια 
περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών περιορίζεται, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη 
δαπάνη τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, οι πωλήσεις ελαιολάδου το 2015 αυξήθηκαν κατά 2,6% σε όγκο, 
φτάνοντας τα 56,8 εκ. λίτρα. Η αξία των πωλήσεων ανήλθε σε 1,48 δισ. ρεάις, που αντιπροσωπεύει 
αύξηση 6,3% σε σχέση με το 2014. Η μέση τιμή πώλησης ανήλθε σε 26 ρεάις ανά λίτρο, έναντι 25,08 το 
2014. Η κατηγορία του ελαιολάδου αντιπροσωπεύει το 4,8% της συνολικής αγοράς φυτικών ελαίων της 
Βραζιλίας. 

Καθώς το ελαιόλαδο καταναλώνεται κυρίως από καταναλωτές με υψηλότερο εισόδημα, έχει υποστεί 
μικρότερες συνέπειες από την οικονομική κρίση στη Βραζιλία. Εκτιμάται πάντως ότι τους επόμενους 
μήνες είναι πιθανή υποκατάσταση της κατανάλωσης από έλαια σόγιας και ελαιοκράμβης.  

 

Αύξηση της κίνησης στα βραζιλιανά λιμάνια 
Σύμφωνα με τη Βραζιλιανή Αρχή Πλωτών Μεταφορών – ANTAQ, το 2015 διακινήθηκαν μέσω των 
λιμανιών της Βραζιλίας 1 δισ. τόνοι εμπορευμάτων, αύξηση 4% σε σχέση με το 2014. Το αποτέλεσμα 
αντιπροσωπεύει το 3,8% της διεθνούς κίνησης δια θαλάσσης. Η αύξηση αυτή, εν μέσω οικονομικής 
ύφεσης, αποδίδεται στην υποτίμηση του ρεάλ που ευνόησε την εξαγωγή των βασικών εμπορευμάτων και 
στην πολύ καλή σοδειά του έτους. Με εξαίρεση την κίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που θα εξαρτηθεί από 
την επίδοση της οικονομίας, η κίνηση των βασικών εμπορευμάτων αναμένεται να συνεχίσει αυξητικά και 
το 2016. 

Το 2015 η κίνηση ξηρών φορτίων χήδην από τα λιμάνια της χώρας αυξήθηκε κατά 7,24%, φτάνοντας τα 
632,6 εκ. τόνους, ενώ αυτή των γενικών φορτίων χήδην ανήλθε σε 48,6 εκ. τόνους, αύξηση 5,71%. Υγρά 
φορτία χύδην και εμπορευματοκιβώτια κατέγραψαν πτώση 2,39% και 1,13%, αντίστοιχα (226,2 εκ. και 
99,9 εκ. τόνοι). 

Με 400 εκ. τόνους, αύξηση 5,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, το σιδηρομετάλλευμα ήταν το 
προϊόν που συνέβαλε περισσότερο στην κίνηση των λιμανιών το 2015. Ακολουθούν καύσιμα με 232 εκ. 
τόνους, μείωση 2,1%. 
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Διμερείς σχέσεις, σχέσεις με οικονομικές ενώσεις, οργανισμούς 
και ομάδες χωρών  

Η Βραζιλία μεταξύ των 10 μεγαλύτερων μετόχων του ΔΝΤ 
Η Βραζιλία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες εξέφραζαν σε κάθε ευκαιρία τη δυσαρέσκειά τους για την 
καθυστέρηση επικύρωσης, από όλα τα μέλη του ΔΝΤ, των αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που 
συμφωνήθηκαν το 2010 και που προβλέπουν ισχυρότερο ρόλο στις αναδυόμενες οικονομίες. Με την 
επικύρωση της συμφωνίας και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το Δεκέμβριο 2015, ο ρόλος Κίνας, Ρωσίας, 
Ινδίας και Βραζιλίας στο Ταμείο αναβαθμίζεται. Η Βραζιλία θα καταστεί, για πρώτη φορά, μεταξύ των 
μεγαλύτερων μετόχων του ΔΝΤ, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση. Εκτιμάται ότι θα αναλάβει το 2,32% 
των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, που αναλογεί σε 2,22% των δικαιωμάτων ψήφου. 

  

Η Βραζιλία πρώτος αποδέκτης κινεζικών δανείων στη Λατινική Αμερική 
Η Βραζιλία κατέστη το 2015 ο μεγαλύτερος αποδέκτης κινεζικών πιστώσεων από τις αναπτυξιακές 
τράπεζες Eximbank και China Development Bank. Τα κινεζικά δάνεια σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις 
της Λατινικής Αμερικής σχεδόν τριπλασιάστηκαν το 2015, φτάνοντας τα 29 δισ. δολάρια ΗΠΑ, από τα 
οποία  10,7 δισ. κατευθύνθηκαν στη Βραζιλία. 

Το μεγαλύτερο μέρος, 8,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, απορρόφησε η κρατική πετρελαϊκή Petrobras. Η 
αποπληρωμή θα γίνει με πετρέλαιο. Με 1,3 δισ. χρηματοδοτήθηκε η Embraer (αεροναυπηγική) για την 
πραγματοποίηση εξαγωγών αεροσκαφών και με 1,2 δισ. νέα βιομηχανία επεξεργασίας σόγιας και 
καλαμποκιού στη βραζιλιανή πολιτεία Mato Grosso do Sul. 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Agência Brasil, FIESP, 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Agência IN. 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 2015 2014 Δ15/14 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 8.107.439 163.611 4.855,3% 
(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 4.805.036 5.861.664 -18,0% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 4.281.793 7.400.235 -42,1% 

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

3.599.778 4.636.671 -22,4% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 2.674.974 2.241.651 19,3% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.432.354 2.197.813 10,7% 

(85) ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

2.123.273 2.054.406 3,4% 
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 2015 2014 Δ15/14 
ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1.567.290 1.823.546 -14,1% 

(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 

1.286.331 54.739 2.249,9% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.024.121 1.597.208 -35,9% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

856.054 865.930 -1,1% 

(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 766.752 78.509 876,6% 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 703.951 2.661.418 -73,5% 

(72) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 380.011 489.006 -22,3% 
(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 335.125 415.054 -19,3% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

333.409 278.893 19,5% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 192.086 124.036 54,9% 
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

143.873 126.977 13,3% 

(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»  

110.446 20.336 443,1% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 75.760 4.254.671 -98,2% 
(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 72.396 133.603 -45,8% 
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

68.359 36.881 85,4% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 51.158 183.166 -72,1% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 46.486 4.349 968,9% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 46.261 41.434 11,6% 

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 42.921 127 33696,1% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 39.267 63.566 -38,2% 
(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 34.729 4.078 751,6% 
(88) ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 30.912   
(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 

28.195 19.058 47,9% 

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

27.412 28.405 -3,5% 

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

23.889 1.394 1613,7% 

(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 23.231 1.002.200 -97,7% 
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 2015 2014 Δ15/14 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 22.254 78.738 -71,7% 

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

21.413 12.821 67,0% 

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 20.629 27.260 -24,3% 
(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

20.247   

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  17.657 14.688 20,2% 

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

16.057 17.778 -9,7% 

(55) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  15.633   
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  12.212 4.662 161,9% 
(11)  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ  11.960 11.960 0,0% 

(57) ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ  9.360   

(89) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 6.580   
(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 5.060   
(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 3.887 2.090 86,0% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 3.300 700 371,4% 

(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 2.362 979 141,3% 
(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2.000 5.000 -60,0% 
(92) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  1.215 1.094 11,1% 

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

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 272 1.133 -76,0% 

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 200   
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

163   

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 45 549.259 -100,0% 
(19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, 
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0 35.785 -100,0% 

(91) ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ  0 30.088 -100,0% 
(52) ΒΑΜΒΑΚΙ  0 29.959 -100,0% 
(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0 29.334 -100,0% 
(8) ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 
ΠΕΠΟΝΙΩΝ  0 18.150 -100,0% 

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

0 2.004 -100,0% 

(81) ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ 0 1.796 -100,0% 

(93) ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  0 1.033 -100,0% 
(43) ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ  0 760 -100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 36.528.008 39.741.706 -8,1% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  
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Τα προϊόντα της κατηγορίας 73, που κυριαρχούν στις εξαγωγές του 2015, αφορούν τον κωδικό 730890 – 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, μη αλλού προσδιοριζόμενες. 

Σύμφωνα με το βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου, οι ελληνικές 
εξαγωγές στη Βραζιλία στο σύνολο του 2015 ανήλθαν σε 48,3 εκ. δολάρια ΗΠΑ, -29,19% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat αφορά 
την εξαγωγή από την Ελλάδα ορυκτών καυσίμων (κατηγορία 27), αξίας 19,3 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, η οποία 
δεν καταγράφεται στα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, ενδεχομένως γιατί δεν πραγματοποιήθηκε 
απευθείας από την Ελλάδα. Επίσης, δεν απεικονίζεται στα βραζιλιανά στατιστικά στοιχεία η εισαγωγή 
από την Ελλάδα προϊόντων της κατηγορίας 73, ενδεχομένως γιατί η προέλευσή τους δεν είναι ελληνική. 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

2015 2014 Δ15/14 
105.073.028 114.299.515 -8,1% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 

 


