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Οικονομία 

Ύφεση και το γ’ τρίμηνο 2016 
Το τρίτο τρίμηνο του 2016 το ΑΕΠ της Βραζιλίας συρρικνώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο 
και κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015. Πρόκειται για το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο 
υποχώρησης. Η ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,580 τρισ. ρεάις (~439 δισ. 
ευρώ). 

Υποχώρησαν όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας: η αγροτική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 
1,4%, η βιομηχανική κατά 1,3% και οι υπηρεσίες κατά 0,6%. Από τις χαρακτηριστικότερες αρνητικές 
επιδόσεις, αυτές της μεταποίησης -2,1%, των κατασκευών -1,7% και του εμπορίου -0,5%. 

Από την πλευρά της δαπάνης, οι επενδύσεις επέστρεψαν σε αρνητικό πρόσημο (-3,1%), μετά την πρώτη 
άνοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο. Η ιδιωτική κατανάλωση 
συνέχισε πτωτικά για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο (-0,6%), ενώ και η δαπάνη του κράτους περιορίστηκε 
κατά 0,3%. 

Στον εξωτερικό τομέα, πτωτικά κινήθηκαν τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
(-2,8% και -3,1% αντίστοιχα). 

Σε συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου συνεισέφερε στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 16,5%, από 18,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ και η αποταμίευση 
μειώθηκε το ίδιο διάστημα από 15,3% σε 15,1%. 

Συνολικά, το εννεάμηνο του έτους το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2015, η χειρότερη επίδοση για την περίοδο από το 1996. Σε αυτή τη βάση σύγκρισης, ο αγροτικός τομέας 
συρρικνώθηκε κατά 6,9%, η βιομηχανία κατά 4,3% και οι υπηρεσίες κατά 2,8%. 

 

Χαμηλότερη ανάπτυξη για το 2017 αναμένει η κυβέρνηση 
Η κυβέρνηση δεν αναμένει ανάκαμψη της οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ αναθεώρησε 
επίσης προς τα κάτω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη το 2017, την οποία πλέον τοποθετεί στο 1%, αντί 
του 1,6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, κυρίως λόγω χαμηλότερων του αναμενόμενου επιδόσεων 
της βιομηχανίας και του εμπορίου.  

Εξάλλου, η επικείμενη ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Donald Trump θεωρείται μια 
παράμετρος που αυξάνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και συνεπώς, μπορεί να έχει αρνητική 
επίπτωση στην οικονομική ανάκαμψη της Βραζιλίας. Σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτιμάται ότι θα ασκηθεί 
πίεση και στις βραζιλιανές εξαγωγές, άμεσα, με περιορισμό τους προς τις ΗΠΑ, και έμμεσα, με 
υποχώρηση και προς τις ασιατικές χώρες, κυρίως προς την Κίνα, που αποτέλεσε προεκλογικό στόχο του 
Donald Trump, λόγω επιβράδυνσης της οικονομικής τους δραστηριότητας, εφόσον επιβεβαιωθεί η 
αμερικανική στροφή σε πολιτικές προστατευτισμού. 

Για να εξασφαλίσει την επιστροφή στην ανάπτυξη, εκτός από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, 
κυρίως το προωθούμενο πάγωμα των κρατικών δαπανών και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος, η κυβέρνηση φέρεται να σχεδιάζει σειρά μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με πρώτους στόχους τη μείωση του κόστους της ενέργειας 
και των εσωτερικών μεταφορών. Στόχος η ανάκαμψη των επενδύσεων και σε αυτό το πεδίο, η κυβέρνηση 
υπολογίζει επίσης στην ομαλή εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, στην αλλαγή των 
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κανόνων εκμετάλλευσης των πετρελαιοφόρων πεδίων στο επίπεδο pre-salt, όπως και στην αποκλιμάκωση 
του βασικού επιτοκίου.  

 

Εξάλλου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας (25/11), η πρόβλεψη παραμένει 
για ύφεση το 2016, με τους οικονομολόγους και αναλυτές που συμμετέχουν να διορθώνουν και πάλι 
αρνητικά την εκτίμησή τους, καθώς την τοποθετούν στο 3,49%, από 3,30% τον προηγούμενο μήνα. 
Διατηρείται η πρόβλεψη ανάπτυξης το 2017, η οποία πλέον τοποθετείται στο 0,98% από 1,21% που ήταν 
τον προηγούμενο μήνα. 

Καταγράφονται ακόμα οι εξής εκτιμήσεις για το 2016: ποσοστό πληθωρισμού 6,72% και μέση ετήσια 
ισοτιμία με δολάριο ΗΠΑ 3,45. Στο τέλος του χρόνου, το νόμισμα των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα 3,35 
ρεάις. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για το 2017 αφορούν ποσοστό πληθωρισμού 4,93% και μέση ετήσια 
ισοτιμία με δολάριο ΗΠΑ 3,40.  

 

Συμφωνία διάσωσης των πολιτειών 

Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμφώνησε να παράσχει στις πολιτείες οικονομική βοήθεια ύψους 5,3 δισ. 
ρεάις, υπό τον όρο ότι θα υιοθετήσουν μέτρα περιορισμού των δαπανών και ότι θα στηρίξουν τη 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, εισάγοντας στις πολιτείες νομοθεσία ανάλογη με αυτήν 
που προωθείται σε επίπεδο ομοσπονδίας.  

Οι πόροι θα προέλθουν από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τη νομιμοποίηση επαναπατριζόμενων 
καταθέσεων εξωτερικού. 

Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται οι πολιτείες Rio de Janeiro και Rio Grande do Sul, που έχουν τεθεί σε 
κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. 

 

Ο ΟΟΣΑ υποβάθμισε τη Βραζιλία ως προς τον κίνδυνο εξαγωγικών 
πιστώσεων 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υποβάθμισε τον κίνδυνο της Βραζιλίας, από 4 σε 
5, στην κατάταξη κινδύνου χώρας του Διακανονισμού περί εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης. 

Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές στη Βραζιλία προϊόντων που έχουν ασφαλιστεί ή χρηματοδοτηθεί από 
επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων θα καταστούν ακριβότερες, καθώς οι εισαγωγείς θα 
κληθούν να πληρώνουν υψηλότερο ασφάλιστρο. 

 

Τον Οκτώβριο το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα των τελευταίων 28 
χρόνων 
Σε 38,52 δισ. δολάρια ΗΠΑ ανήλθε το εμπορικό πλεόνασμα το δεκάμηνο του έτους, το υψηλότερο για την 
περίοδο από την αρχή της χρονολογικής σειράς το 1989. Το πλεόνασμα του φετινού δεκαμήνου είναι ήδη 
υψηλότερο από αυτό του συνόλου του 2015 (19,67 δισ. δολάρια ΗΠΑ).  
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Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, λόγω της οποίας 
περιορίσθηκαν τα εισοδήματα / εισπράξεις και συνεπώς η ζήτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για 
εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Με τις εισαγωγές να συρρικνώνονται κατά 23,1% και τη μικρότερη 
μείωση των εξαγωγών, κατά 5,1%, το ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε 
και το υψηλό επίπεδο του δολαρίου ΗΠΑ τους πρώτους μήνες του χρόνου.  

Το δεκάμηνο καταγράφηκε αύξηση στις εξαγωγές ημικατεργασμένων μόνο (3,5%), ενώ μειώθηκαν αυτές 
των βασικών (-10%) και των προϊόντων μεταποίησης (-1,6%). Από πλευράς εισαγωγών, περιορίσθηκαν οι 
αγορές καταναλωτικών (-23,5%), ενδιάμεσων (-18,7%) και κεφαλαιουχικών αγαθών (-21,9%), όπως 
επίσης και οι εισαγωγές πετρελαίου και καυσίμων (-44,7%). 

Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους, το εμπορικό πλεόνασμα θα κινηθεί μεταξύ 45 και 50 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ. 

 

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 
Σε 6,38% ανήλθε το ποσοστό του πληθωρισμού μεταξύ Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, από 9,42% το ίδιο 
διάστημα πέρσι. Σε δωδεκάμηνη βάση το ποσοστό ανέρχεται σε 7,64%, από 8,27% το προηγούμενο 
αντίστοιχο διάστημα.  

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Δημοπράτηση σύμβασης παραχώρησης λειτουργίας, συντήρησης και 
επενδύσεων για την εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας Αγίου 
Παύλου 
Η Ρυθμιστική Αρχή Δημόσιων Υπηρεσιών Μεταφορών της Πολιτείας Αγίου Παύλου (ARTESP) 
δημοσίευσε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση λειτουργίας, συντήρησης και 
πραγματοποίησης απαραίτητων επενδύσεων για την εκμετάλλευση του συστήματος αυτοκινητοδρόμων 
του τμήματος «Rodovias do Centro-Oeste Paulista» (αυτοκινητόδρομοι των κεντρο-δυτικών της πολιτείας 
Αγίου Παύλου). 

Το έργο περιλαμβάνει 570 χλμ., που αφορούν τμήματα των πολιτειακών αυτοκινητοδρόμων SP 266, SP 
294, SP 322, SP 328, SP 330, SP 333 και SP 351, όπως και διπλασιασμό 201 χλμ. του SP 333, από την 
πόλη Borborema μέχρι τα σύνορα με την πολιτεία Paraná. 

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι 30 χρόνια και το ύψος της εκτιμώμενης απαιτούμενης 
επένδυσης 3,9 δισ. ρεάις. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι το υψηλότερο τίμημα που θα πρέπει να 
καταβληθεί στην πολιτεία. 

Η προκήρυξη στην πορτογαλική γλώσσα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
www.novasconcessoes.sp.gov.br/noticias/2016/11/acesse-os-documentos-da-concorrencia-internacional-
n.-032016.php Για τη λήψη της προκήρυξης στην αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση SPRoadInvestors@ifc.org, αναφέροντας πλήρες όνομα, 
εταιρία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οπότε θα τους σταλούν κωδικοί πρόσβασης σε 
κλειστό σύστημα, από όπου θα μπορέσουν να κατεβάσουν τα τεύχη. 
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Κατάθεση προσφορών μέχρι τις 22/02/2017, στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αγίου Παύλου, 
BM&FBovespa. Αιτήματα διευκρινίσεων γίνονται δεκτά μέχρι και 15 ημέρες πριν την κατάθεση 
προσφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση novasconcessoes@artesp.sp.gov.br. 

 

Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης από 18 πολιτείες 
Τουλάχιστον 18 πολιτείες αναμένεται να αξιοποιήσουν πρόγραμμα της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας 
BNDES για την παραχώρηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Οι 
πολιτείες Rio de Janeiro, Pará και Rondônia είχαν ήδη προσχωρήσει στο πρόγραμμα και αναμένεται να 
ακολουθήσουν άλλες 15. Ακόμα ο Άγιος Παύλος δεν έχει επιβεβαιώσει συμμετοχή, αν και η πολιτεία είναι 
από τις πλέον προβληματικές στον τομέα της αποχέτευσης. 

Η BNDES βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής συμβούλων για την κατάρτιση των τευχών προκήρυξης. Η 
τράπεζα θα χρηματοδοτήσει μέχρι 80% των επενδύσεων με επιδοτούμενα επιτόκια. Ο ιδιωτικός τομέας 
θα κληθεί να καλύψει το υπόλοιπο 20%. Το σύνολο των επενδύσεων εκτιμάται σε 100 δισ. ρεάις. 

 

Συνεχίζεται η αύξηση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού  
Για τρίτο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε η αύξηση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού των βραζιλιανών 
και έφτασε τον Οκτώβριο τα 1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 42% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Στο 
δεκάμηνο πάντως, η ταξιδιωτική δαπάνη ανήλθε σε 11,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μείωση 21,4% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015.  

 

Ζημιά ύψους 16,5 δισ. ρεάις το τρίτο τρίμηνο για την Petrobras   
Η κρατική πετρελαϊκή Petrobras κατέγραψε ζημιά ύψους 16,5 δισ. ρεάις το τρίτο τρίμηνο του έτους, τρίτο 
χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα στην ιστορία της. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρία αποδίδει το 
αποτέλεσμα κυρίως στην απαξίωση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών της, όπως και άλλα στοιχεία 
με μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 

 

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

ΠΟΕ: παράνομα προγράμματα της βραζιλιανής βιομηχανικής πολιτικής 
Δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρονται σε εμπιστευτική ακόμα προδικαστική απόφαση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αποκαλύπτουν ότι ο ΠΟΕ απεφάνθη κατά φορολογικών κινήτρων 
που υιοθετήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις της Βραζιλίας για την ενίσχυση της εγχώριας 
βιομηχανίας. Η ανάγκη συγκράτησης του διαρκώς αυξανόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος οδήγησε σε 
περιορισμό ορισμένων από αυτά το 2015, ωστόσο υπό την πίεση της βιομηχανίας, στην πλειοψηφία τους, 
διατηρούνται μέχρι και σήμερα.  

Τα επίμαχα φορολογικά κίνητρα, που εκτιμώνται σε 7 δισ. ρεάις το χρόνο, αφορούν τα προγράμματα 
Inovar Auto (αυτοκινητοβιομηχανία), PADIS (ημιαγωγοί), PATVD (ψηφιακή τηλεόραση), νόμος 
πληροφορικής και πρόγραμμα ψηφιακής ένταξης, που παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις υπό τον όρο 
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εγχώριου περιεχομένου / παραγωγής, έστω μερικής, καθώς και τα οριζόντια προγράμματα Recap και 
PEC, που παρέχουν φορολογικά κίνητρα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

Σχετικά με το θέμα, ΕΕ και Ιαπωνία είχαν προσφύγει στο Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ το 
2014, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα φορολογικών κινήτρων της Βραζιλίας στους τομείς 
αυτοκινητοβιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας θωρακίζουν την εγχώρια βιομηχανία έναντι 
του διεθνούς ανταγωνισμού, προωθούν την υποκατάσταση των εισαγωγών και αποπροσανατολίζουν τις 
επενδύσεις, καθώς εξαναγκάζουν τις ξένες εταιρίες σε επιτόπια εγκατάσταση για την αποφυγή της 
επιπλέον φορολόγησης. 

Αν και η κυβέρνηση μπορεί να προσφύγει και ορισμένα προγράμματα να λήξουν μέχρι να αποφασισθεί η 
οριστική απόσυρση των επίμαχων φορολογικών κινήτρων (π.χ. το Inovar Auto λήγει το 2017), η απόφαση 
θεωρείται το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστη ποτέ η Βραζιλία στον ΠΟΕ. Εκφράζεται ακόμα η ανησυχία 
για την αβεβαιότητα που θα προκληθεί στους υποψήφιους επενδυτές που δεν θα γνωρίζουν αν και για 
πόσο ακόμα θα μπορούν να ωφεληθούν από τα εν λόγω κίνητρα, και μάλιστα σε μια συγκυρία που η χώρα 
χρειάζεται τις ξένες επενδύσεις για να ξεπεράσει τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων δεκαετιών. Από την 
άλλη πλευρά, εκτιμάται ότι η απόφαση του ΠΟΕ μπορεί να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση ως αφορμή 
για να προχωρήσει τη σχεδιαζόμενη φορολογική μεταρρύθμιση και να καταργήσει κίνητρα που 
στοιχίζουν εκατομμύρια ρεάις στο δημόσιο. 

Η απόφαση του ΠΟΕ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το Δεκέμβριο. 

 
Αμυντική συνεργασία Βραζιλίας - Ιταλίας 
Η Επιτροπή για το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη ενέκρινε σχέδιο νομοθετικού διατάγματος για την 
κύρωση συμφωνίας συνεργασίας Βραζιλίας και Ιταλίας στον τομέα της άμυνας (PDC 434/16). Το σχέδιο 
προβλέπει μεταφορά τεχνολογίας σε πεδία προγραμματισμού και παραγωγής συστημάτων βραζιλιανού 
ενδιαφέροντος: 

- Παρακολούθηση του διαστήματος μέσω της ανάπτυξης και παραγωγής δορυφορικών συστημάτων, 
εκτοξευτή δορυφόρων και προγράμματος ανταλλαγής προσωπικού.  

- Δραστηριοποίηση στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου με την ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων 
αεροηλεκτρονικών συστημάτων προς εγκατάσταση τόσο σε μαχητικά αεροσκάφη, όσο και σε 
αεροσκάφη έρευνας, διάσωσης και επιτήρησης.  

- Ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. 

- Εκπαίδευση πιλότων, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία μαχητικών τέταρτης γενιάς.  

- Συνεργασία σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. 

Το σχέδιο θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 

Συνεργασία χρηματιστηρίων Αγίου Παύλου και Αιγύπτου 
Τα χρηματιστήρια Αγίου Παύλου (BM&F Bovespa) και Αιγύπτου υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για 
τη μεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορους τομείς. 
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Εφαρμόζοντας στρατηγική διεθνοποίησης, το BM&F Bovespa έχει εξαγοράσει μειοψηφικά μερίδια στα 
χρηματιστήρια Κολομβίας, Μεξικού και Χιλής, ενώ εξετάζει αντίστοιχες κινήσεις σε Αργεντινή και Περού. 

 

Μνημόνιο συνεργασίας FIESP – Πορτογαλίας για τη διεθνοποίηση 
τεχνολογικών startups 
Ο Υπουργός Οικονομίας της Πορτογαλίας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Αγίου Παύλου, 
υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ τεχνολογικών 
νεοσύστατων επιχειρήσεων των δύο πλευρών, με στόχο τη διευκόλυνση της διεθνοποίησής τους.  

 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Câmara dos Deputados, DCI 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 

 
ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2016 
ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2015 Δ16/15 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 84.261.517 22.254 378535,4% 

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

2.878.231 2.889.201 -0,4% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 2.038.710 4.124.873 -50,6% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 1.984.850 3.982.754 -50,2% 

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

1.855.692 1.145.939 61,9% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.725.838 1.952.364 -11,6% 
(82) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

1.663.346 1.961.527 -15,2% 

(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 

1.022.009 1.859.766 -45,0% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 727.905 847.796 -14,1% 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

486.165 703.878 -30,9% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 446.749 113.664 293,0% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 415.552 6.620.434 -93,7% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 346.292 237.952 45,5% 
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ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2016 
ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2015 Δ16/15 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 313.882 560.181 -44,0% 

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 287.236 0  
(56) ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

165.705 77.298 114,4% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 159.239 57.687 176,0% 
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

87.164 40.491 115,3% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 65.641 20.092 226,7% 
(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 

46.890 1.284.731 -96,4% 

(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 

43.480 2.213 1864,8% 

(55) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  30.940 5.885 425,7% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 30.143 191.936 -84,3% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 29.749 40.667 -26,8% 

(11)  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ  21.320 11.960 78,3% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 20.405 35.814 -43,0% 

(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 19.529 1.862 948,8% 
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 18.731 20.489 -8,6% 
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.898 41.985 -59,8% 
(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

16.395 23.231 -29,4% 

(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»  

15.200 102.126 -85,1% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 11.760 34.729 -66,1% 
(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  11.053 13.128 -15,8% 

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

10.817 14.247 -24,1% 

(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 10.536 5.060 108,2% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

6.644 19.217 -65,4% 

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  4.690 12.212 -61,6% 
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3.903 570.788 -99,3% 
(21) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.835 39.267 -90,2% 
(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1.859 0  

(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 1.367 19.850 -93,1% 
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ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2016 
ΙΑΝ – ΣΕΠ 

2015 Δ16/15 

ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1.061 430 146,7% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 975 3.300 -70,5% 

(69) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 500 0  
(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 326 272 19,9% 

(58) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

275 5.910 -95,3% 

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 92 3.887 -97,6% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 61.469 -100,0% 
(88) ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 0 30.912 -100,0% 
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

0 23.889 -100,0% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 2.000 -100,0% 
(92) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  0 1.215 -100,0% 

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0 200 -100,0% 
(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

0 163 -100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 101.311.096 29.843.195 239,5% 
Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 

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

ΙΑΝ – ΣΕΠ 2016 ΙΑΝ – ΣΕΠ 2015 Δ16/15 
17.049.579 29.820.941 -42,8% 

 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΣΕΠ 2016 ΙΑΝ – ΣΕΠ 2015 Δ16/15 
85.301.078 74.070.665 15,2% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 


