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Επισκόπηση της βραζιλιανής οικονομίας 

Ως το 2011  
Μετά την εντυπωσιακή επίδοση του 2010, οπότε η βραζιλιανή οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 7,5%, υψηλό 
δεκαετίας, ακολούθησε μια χρονιά πολύ πιο συγκρατημένης, αλλά ανοδικής παρόλα αυτά πορείας. Έτσι, 
το 2011 το ΑΕΠ της χώρας διαμορφώθηκε στα 4,14 τρισ. ρεάις, που αντιπροσωπεύει ρυθμό μεγέθυνσης 
2,7%, και την κατατάσσει πλέον στην έκτη θέση της παγκόσμιας οικονομικής κατάταξης.  

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της οικονομικής ανάπτυξής της, είναι ότι από το 1992 μέχρι και 
το τέλος του 2011, η χώρα κατόρθωσε να βγάλει το 37% του πληθυσμού από τη φτώχια, με πρόβλεψη ότι 
ως το 2014, μόλις το 8,6% των κατοίκων θα ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, από 35% το 2003 και 
12,9% το 2011. Πάντως, η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά, με τον 
συντελεστή Gini να ξεπερνά το 0,5 το 2010, αν και σε σταθερά πτωτική πορεία από τη δεκαετία του ’90, 
χάρη σε κυβερνητικές πολιτικές για τον περιορισμό των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στα 
εισοδήματα.  

Η οικονομική ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, στηρίζεται όλο και περισσότερο στην εσωτερική ζήτηση και 
στις επενδύσεις, με αποκορύφωμα το 2011, που ο εξωτερικός τομέας είχε αρνητική συνεισφορά στην 
αύξηση του ΑΕΠ (-0,7%). Έτσι, η κατανάλωση των νοικοκυριών, που αντιπροσωπεύει 60% του ΑΕΠ, και 
που από το 2008 και μετά ενισχύθηκε συστηματικά, ως μέσο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυξήθηκε για όγδοη συνεχόμενη χρονιά το 2011, κατά 4,1%. Ομοίως οι 
εξαγωγές, κατά 4,5%, με τις εισαγωγές όμως να σημειώνουν ταχύτερη άνοδο, 9,7%, τόσο λόγω της 
αυξημένης ζήτησης, όσο και λόγω της ανατίμησης του ρεάλ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Στις επενδύσεις 
αποδίδεται το 19,3% του ΑΕΠ το 2011, μικρή κάμψη σε σχέση με το 19,5% του προηγούμενου χρόνου.  

Κατανάλωση και επενδύσεις ήταν και εξακολουθούν να είναι, εν πολλοίς, κρατικά ενισχυόμενες. Τα 
μακροχρόνια κυβερνητικά προγράμματα εξάλειψης της φτώχιας (άμεση επιδότηση του οικογενειακού 
προϋπολογισμού με το πρόγραμμα “Bolsa Familia”, κα.), η αύξηση κατώτατου μισθού και συντάξεων, η 
πιστωτική επέκταση κατά 20% μόνο μεταξύ 2008 και 2011, καθώς και τα κατά καιρούς κίνητρα για την 
ενίσχυση της κατανάλωσης με παράλληλη τόνωση της εγχώριας βιομηχανίας (π.χ. πρόγραμμα 
επιδότησης για την αγορά κατοικίας “Minha Casa, Minha Vida” ύψους 88 δισ. ρεάις μεταξύ 2009 και 
2011, με πρόβλεψη για άλλα 110 μέχρι το 2014, κλπ)., συνεισέφεραν στη δημιουργία μιας μεσαίας τάξης 
με υψηλές ανάγκες, και πλέον, με δυνατότητα και προθυμία κατανάλωσης.  

Παράλληλα, η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας ενισχύθηκε με τα προγράμματα κρατικών 
επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομών, κυρίως στους τομείς υγείας, στέγης, μεταφορών και ενέργειας 
(προγράμματα PAC 2007-2010, ύψους 638 δισ. ρεάις και PAC2 2011-2014, ύψους 1 τρισ. ρεάις), και με 
επιπλέον 33 δισ. ρεάις για υποδομές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014. Σε 
όλα τα παραπάνω, οι βραζιλιανές επιχειρήσεις έχουν πλεονέκτημα μέχρι και +25% της τιμής σε σχέση με 
ξένες, όπως και γενικά στις δημόσιες προμήθειες της χώρας. Παρόλες τις ενισχύσεις και τα δασμολογικά 
και γραφειοκρατικά εμπόδια στην εισαγωγή κάθε είδους προϊόντων, ο δευτερογενής τομέας 
εξακολούθησε να επιβραδύνει το ρυθμό μεγέθυνσής του και το 2011 παρουσίασε το χαμηλότερο ποσοστό 
1,6%1 σε σχέση με τον πρωτογενή (3,9%) και τον τριτογενή (2,7%). Υψηλό κόστος δανεισμού και 
ενέργειας, υψηλό κόστος εργασίας που δεν αντιπροσωπεύει ανάλογη παραγωγικότητα και ένας 
γραφειοκρατικός κρατικός μηχανισμός, έχουν οδηγήσει τη βραζιλιανή βιομηχανία σε απώλεια διεθνούς 

                                                             

1 Στην πραγματικότητα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 0,1%, με το υπόλοιπο να αντιπροσωπεύει τους κλάδους 
εξόρυξης, που συνδέεται με το εμπόριο βασικών προϊόντων (+3,2%) και κατασκευών, που ενισχύεται από προγράμματα όπως το 
Minha Casa, Minha Vida (+3,6%). 
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ανταγωνιστικότητας, ενώ υπάρχει πλέον αδρανής παραγωγική ικανότητα. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί 
και η ανατίμηση του ρεάλ τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζεται, του 
«συναλλαγματικού τσουνάμι» που έχει πλήξει τη χώρα, εξ αιτίας της χαλαρής νομισματικής πολιτικής 
ΗΠΑ και ΕΕ. Σύμφωνα πάντως με το ΔΝΤ, η εισροή συναλλάγματος στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
μπορεί να αποδοθεί άμεσα στη νομισματική πολιτική των αναπτυγμένων, παρά στις αυξανόμενες τιμές 
των βασικών προϊόντων και στα υψηλά επιτόκια, που εγγυώνται καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με 
εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, ισχυρισμός που δείχνει να επιβεβαιώνεται και από την ανατίμηση του 
δολαρίου από την αρχή του 2012. Σε κάθε περίπτωση πάντως, γεγονός είναι ότι, μέχρι και το τέλος του 
2011, το ρεάλ ήταν υπερτιμημένο, η οικονομία είχε δεχθεί κερδοσκοπικά κεφάλαια από το εξωτερικό και 
παράλληλα είχε πιέσεις από τις εσωτερικές πολιτικές αύξησης της κατανάλωσης (πιστωτική επέκταση, 
αύξηση μισθών και συντάξεων, κίνητρα, κλπ.), που κατέληξε σε έναν κύκλο αύξησης τιμών και μισθών και 
σταδιακά κατέστησε τη χώρα υπερβολικά ακριβή και ασύμφορη για παραγωγή. Έτσι, δεν προκαλεί 
έκπληξη η μετατροπή του εμπορικού πλεονάσματος βιομηχανικών ειδών από 8,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 
2005 σε 92 δισ. έλλειμμα το 2011. Σε αυτές τις συνθήκες, και με τη γενικότερη επιβράδυνση της διεθνούς 
οικονομίας και άρα της παγκόσμιας ζήτησης, η βραζιλιανή βιομηχανία, όχι μόνο δεν παρουσιάζεται 
πρόθυμη για επενδύσεις, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της κυβέρνησης, αλλά βασίζεται όλο και 
περισσότερο στην εσωτερική κατανάλωση, στα κρατικά κίνητρα και τις προμήθειες για να επιβιώσει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια νέα βιομηχανική πολιτική, που αφορά πρώτιστα τους 
«εθνικούς πρωταθλητές» της οικονομίας, στους οποίους φροντίζει να διατηρεί έμμεσα μικρή συμμετοχή, 
μέσω της Κρατικής Τράπεζας Επενδύσεων (BNDES). Με περισσότερο ή λιγότερο διακριτικές 
παρεμβάσεις, από την αντικατάσταση της ηγεσίας της Vale (εξόρυξη) και την «ενθάρρυνσή της» να μην 
προχωρήσει σε απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού, την υποχρέωση της Petropbras να χρησιμοποιήσει 
εγχώριο εξοπλισμό για την εξόρυξη πετρελαίου, και σειρά κατευθυνόμενων συγχωνεύσεων σε διάφορους 
τομείς, η κυβέρνηση επιδιώκει αποτέλεσμα σε πολλαπλά μέτωπα (βιομηχανία – οικονομία, κοινωνία, 
διεθνής θέση). Το 2011 ανακοίνωσε ένα ακόμα πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
εγχώριας βιομηχανίας, το “Plano Brasil Maior” (2011-2014), που περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα, 
επιδότηση εξαγωγικής δράσης, κίνητρα για έρευνα, ανάπτυξη, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και 
καινοτομία, κλπ., με στόχο ακριβώς να ενισχυθεί το χαμένο, κατά την Πρόεδρο Dilma Rousseff, «ζωώδες 
ένστικτο» των βιομηχάνων και να επιστρέψουν σε τροχιά επενδύσεων, ανάπτυξης και διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας.  

Με τη βιομηχανία αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων, η εξαγωγή βασικών εμπορευμάτων προς την Ασία, 
και ειδικότερα σόγιας και σιδηρομεταλλεύματος προς την Κίνα, έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της 
βραζιλιανής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Δε λείπει βέβαια ο σκεπτικισμός για το μοντέλο ανάπτυξης 
που στηρίζεται στην εξαγωγή βασικών προϊόντων και για τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης που αυτό 
υποκρύπτει, πολύ δε περισσότερο για τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας στη βραζιλιανή οικονομία 
(δεύτερος εμπορικός εταίρος). Και παρά την ανακούφιση με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση 
υποδέχτηκε το νέο της ανακάλυψης του γιγαντιαίου κοιτάσματος πετρελαίου Tupi («ο Θεός είναι 
Βραζιλιανός!» κατά τον τέως Πρόεδρο Luiz Inácio Lula da Silva), αξιοποίησή του στο μέλλον ενδέχεται να 
απομακρύνει ακόμα περισσότερο την έμφαση από τη βιομηχανία και προς το εμπόριο βασικών αγαθών.  

Από την άλλη πλευρά, η ανησυχία εξάρτησης από την κινεζική ζήτηση δεν είναι αβάσιμη, δεδομένης 
μάλιστα της σημασίας της χώρας στην παγκόσμια οικονομία. Οι βραζιλιανές εξαγωγές αντιπροσωπεύουν 
το 10% του ΑΕΠ της χώρας και από αυτό, οι εξαγωγές στην Κίνα το 1,5%. Πάντως, τα τελευταία 20 
χρόνια έχει επιτευχθεί διασπορά των εξαγωγών σε περισσότερους εταίρους: ΕΕ (20,68%), Κίνα (17,31%), 
χώρες MERCOSUR (10,88%), ΗΠΑ (10,08%). Στην παγκόσμια κατάταξη εξαγωγέων, το 2011 η Βραζιλία 
κατέλαβε την 22η θέση, με 256  δισ. δολάρια ΗΠΑ, χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες BRICS. Οι 
εξαγωγές της το 2011 αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ το εμπορικό 
πλεόνασμα διευρύνθηκε κατά 50% και έφτασε τα 30 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Όσον αφορά τις εισαγωγές, η 
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χώρα υποχώρησε κατά μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2011, οπότε και κατέλαβε την 21η  θέση, και 
πάλι, πίσω από τις υπόλοιπες  BRICS. Οι εισαγωγές της έφτασαν τα 226 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 24% 
σε σχέση με το 2010 και παγκόσμια συνεισφορά στο 1,3%, μόλις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  είναι ο 
σημαντικότερος προμηθευτής της Βραζιλίας και ακολουθούν ΗΠΑ, Κίνα, χώρες MERCOSUR και Νότια 
Κορέα.  

Όσον αφορά τις υπηρεσίες, αυτές «καταναλώνονται» κατά βάση στο εσωτερικό της χώρας, αφού στις 
εξαγωγές τους οφείλεται μόλις το 1,46% του ΑΕΠ. Η αξία των εισπράξεων έφτασε τα 37 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ το 2011, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών. Οι 
πληρωμές ανήλθαν σε 73 δισ. δολάρια, ήτοι 1,9% των παγκόσμιων εισαγωγών υπηρεσιών, με τα 
σημαντικότερα ελλείμματα να εμφανίζονται στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών. Οι βασικοί 
αγοραστές των βραζιλιανών υπηρεσιών είναι οι ΗΠΑ, η ΕΕ και οι χώρες της Ν. Αμερικής. 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καλύπτεται πλήρως από τις ξένες επενδύσεις στη χώρα. 
Έτσι, το 2011 η Βραζιλία προσέλκυσε 65,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ ξένων άμεσων επενδύσεων, εκ των οποίων 
τα 54,8 δισ. αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου, και αναδείχθηκε στον τέταρτο προτιμητέο επενδυτικό 
προορισμό μετά τις ΗΠΑ, την Κίνα και το ΗΒ, αν και με σημαντική διαφορά από τους δύο πρώτους (π.χ. 
η Κίνα προσέλκυσε περισσότερο από τριπλάσιο ποσό στο ίδιο διάστημα). ΗΠΑ και Ισπανία είναι οι 
σημαντικότεροι επενδυτές στη χώρα, με απόθεμα ΞΑΕ 104,7 και 85,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ αντίστοιχα (18% 
και 15% του συνόλου). Εξάλλου, το απόθεμα εξερχόμενων ΞΑΕ της Βραζιλίας έφτασε τα 202,6 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ το 2011 και αντιπροσωπεύει ποσοστό χαμηλότερο από 1% των παγκόσμιων επενδύσεων. Τα 
κεφάλαιά της κατευθύνθηκαν κυρίως σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (37,6% του συνόλου) και σε 
εξόρυξη μεταλλευμάτων (26,7%). 

Με συναλλαγματικά αποθέματα 352 δισ. δολάρια ΗΠΑ στο τέλος του 2011 (περίπου 14,2% του ΑΕΠ της), 
η Βραζιλία είναι καθαρός πιστωτής, καθώς το ποσό υπερκαλύπτει το εξωτερικό της χρέος, που ανήλθε σε 
298,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ.   

 

α’ εξάμηνο 2012 
Μέχρι στιγμής, η χρονιά δεν έχει εξελιχθεί όπως θα επιθυμούσε η κυβέρνηση, η οποία έχει αναγκαστεί σε 
αλλεπάλληλες μειώσεις προβλέψεων αύξησης του ΑΕΠ από την αρχική 4,5%. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά 
ανάπτυξη χαμηλότερη από 2%, ενώ ήδη το Μάιο η οικονομία πέρασε για πρώτη φορά σε στασιμότητα. 
Και αυτό, παρά τις επιθετικές πολιτικές τόνωσής της: από τη μείωση του βασικού επιτοκίου σε 8%, το 
χαμηλότερο ποσοστό στην πρόσφατη ιστορία της χώρας και η έβδομη μείωση από τον Αύγουστο 2011, 
την επιτάχυνση της επιστροφής φόρου εισοδήματος, τη μείωση φόρων για αγορά λευκών οικιακών 
συσκευών και αυτοκινήτων, κα. Για μια ακόμα φορά, δηλαδή, η κυβέρνηση επιδιώκει ανάπτυξη κυρίως 
μέσω της ιδιωτικής κατανάλωσης. Όπως όμως παρατηρούν αναλυτές, τώρα ο οικονομικός κύκλος είναι 
διαφορετικός. Το 2008, οπότε και για πρώτη φορά η κατανάλωση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στη βραζιλιανή οικονομία, τα 
νοικοκυριά ήταν λιγότερο χρεωμένα. Σήμερα, το 62,5% είναι εκτεθειμένο σε δανεισμό και από αυτά, το 
7,5% δήλωνε τον Ιούνιο, ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αντίστοιχα, αύξηση 
παρουσιάζουν και οι αιτήσεις πτώχευσης, κυρίως μικρών επιχειρήσεων (21% αύξηση το Μάιο φέτος σε 
σχέση με πέρσι), που έχουν πληγεί από τη μείωση της ζήτησης και από την αδυναμία πληρωμών των 
νοικοκυριών. Έτσι, τον Ιούνιο, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών προειδοποίησε ότι η πιστωτική 
επέκταση της Βραζιλίας, η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια, δεν είναι πλέον 
βιώσιμη και ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καταστροφή και τον κόσμο σε μια νέα χρηματοπιστωτική 
κρίση. 
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Από την άλλη πλευρά, με τη διεθνή ζήτηση σε ύφεση και την εγχώρια υπό πίεση, η βιομηχανία περιορίζει 
διαρκώς τις θέσεις εργασίας. Παρόλο που η χώρα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ανεργίας (περί το 6% τον 
τελευταίο ενάμισι χρόνο), δεν είναι βέβαιο ότι η απασχόληση, υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να 
επεκταθεί πολύ περισσότερο. Αντίθετα, η βιομηχανία απασχολεί διαρκώς λιγότερους εργαζόμενους και 
μόνο τον Ιούνιο κατάργησε 7 χιλιάδες θέσεις εργασίας, τις περισσότερες από τον κλάδο του αυτοκινήτου, 
παρόλο που υπήρξε αντικείμενο ενίσχυσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 60,4 δισ. ρεάις μόνο για 
το 2012, για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Το πακέτο περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές για 11 τομείς 
δραστηριότητας, συνέχιση της πολιτικής προτίμησης εγχώριων προϊόντων στις κρατικές προμήθειες, 
φθηνότερο δανεισμό μέσω της Κρατικής Τράπεζας Επενδύσεων (BNDES) για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, εξαγωγών και αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Τον Ιούνιο επανήλθε με την ανακοίνωση 
νέων πιστώσεων επιδοτούμενου επιτοκίου, ύψους 20 δισ. ρεάις, από την BNDES προς τις κυβερνήσεις 
των πολιτειών, για την πραγματοποίηση επενδύσεων, όπως και με «επείγουσες» κρατικές προμήθειες στο 
πλαίσιο του PAC2. Έτσι, από 42,6 δισ. ρεάις που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το 2012, προστέθηκαν 
άλλα 8,4 δισ. για προμήθειες εξοπλισμών υγείας και οχημάτων παντός είδους, όπως και για την 
κατασκευή σχολείων.  

Πάντως, με όλα τα διαθέσιμα μέσα στην προσπάθεια αναθέρμανσης της οικονομίας, με το ρεάλ σε 
πτωτική πορεία, πλέον, και με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα στα 372 δισ. δολάρια ΗΠΑ το Μάιο, η 
κυβέρνηση δηλώνει εμφατικά πολύ πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει την εξωτερική κρίση από ό,τι σε σχέση 
με το 2008. Και είναι πράγματι. Έχει περιορίσει τη φτώχια και εξασφαλίσει περισσότερη κοινωνική και 
πολιτική σταθερότητα σε σχέση με το παρελθόν. Διαθέτει όλα τα εργαλεία πολιτικής και το πεδίο για να 
τα εφαρμόσει: μια αγορά 193 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και μπορεί το μείγμα πολιτικής να μην 
περιλαμβάνει ακόμα, στο βαθμό που θα αναμένονταν, εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν την 
επόμενη μεγάλη και ουσιαστική ώθηση στην οικονομία (εκπαίδευση, τεχνολογία, καινοτομία), η χώρα 
πάντως θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Νότια Αμερική και για τον κόσμο, ακόμα 
κι αν χάσει, όπως απειλείται, τον τίτλο της «BRICS». Για τον υπόλοιπο κόσμο, η προσπάθεια της 
Βραζιλίας να επανέλθει στο επίπεδο των επιδόσεων που η παγκόσμια οικονομία προσδοκά από αυτήν, θα 
γίνει αντιληπτή, κατά πάσα πιθανότητα, μέσα από τα μέτρα προστατευτισμού της εγχώριας βιομηχανίας 
και από την ακόμα μεγαλύτερη αποστροφή προς τις εισαγωγές.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, συνοψίζονται τα βασικά μεγέθη της βραζιλιανής οικονομίας.  

 

Οικονομική δραστηριότητα 
ΑΕΠ, % μεταβολής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου 

2010 2011 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 

7,53 2,73 5,33 4,23 3,32 2,12 1,37 0,75 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ (αξίες 2008) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

10,37 10,56 10,85 11,38 11,85 11,69 12,46 12,69 
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Επενδύσεις, % μεταβολής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
χρόνου 

2010 2011 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 

21,33 4,72 11,12 8,85 6,19 2,48 1,99 -2,06 

Βιομηχανική παραγωγή, % μεταβολής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου χρόνου 

2010 2011 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012.03 2012.04 2012.05 

10,47 0,35 0,15 -1,90 -3,12 -2,32 -3,51 -4,26 

 

Απασχόληση και εισόδημα στις μητροπολιτικές περιοχές 
Ανεργία 

2010 2011 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012.03 2012.04 2012.05 

6,74 5,98 6,00 5,23 5,80 6,20 6,00 5,80 

Μέσο μηνιαίο εισόδημα, σε ρεάις 

2010 2011 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012.02 2012.03 2012.04 

1.658,78 1.708,10 1.667,50 1.872,88 1.718,00 1.725,14 1.717,52 1.707,48 

 

Τιμές, επιτόκιο, συναλλαγματική ισοτιμία 
Πληθωρισμός (ετησιοποιημένος)  

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

11,30 5,00 2,69 3,77 10,98 12,89 11,53 8,57 

Βασικό επιτόκιο (ετησιοποιημένο) 

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

9,78 11,60 11,09 10,30 8,73 8,99 9,25 7,96 

Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (ρεάλ / δολάρια ΗΠΑ) 

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

1,76 1,67 1,80 1,77 1,96 1,85 1,99 2,05 
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Εξωτερικό εμπόριο 
Εμπορικό ισοζύγιο, σε εκ. δολάρια ΗΠΑ 

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

20.147 29.807 6.747 2.437 4.641 882 2.953 807 

Εξαγωγές, σε εκ. δολάρια ΗΠΑ 

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

201.915 256.040 66.041 55.080 62.135 19.566 23.215 19.354 

Εισαγωγές, σε εκ. δολάρια ΗΠΑ 

2010 2011 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012.04 2012.05 2012.06 

181.768 226.233 59.294 52.642 57.494 18.685 20.262 18.547 

 

Δημόσια Οικονομικά 
Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης, % του ΑΕΠ 

2009 2010 2011 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 

60,9 53,4 54,3 55,0 55,7 56,3 56,8 56,9 

 

 

Σχέση με λοιπές χώρες BRICS και MERCOSUR  
Τα τελευταία χρόνια οι χώρες BRICS συνασπίζονται στη διεκδίκηση αναγνώρισης της σημασίας τους 
στην παγκόσμια οικονομία και επιδιώκουν την κατοχύρωση της θέσης τους με την ανάληψη ηγετικού 
ρόλου μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, τη δημιουργία νέων θεσμών και την προώθηση της μεταξύ 
τους συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, η Βραζιλία εξετάζει το ενδεχόμενο διεκδίκησης της γενικής 
διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για την αντικατάσταση του Pascal Lamy στο τέλος 
του 2013, θεωρώντας ότι, καθώς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα βρίσκονται υπό 
την ηγεσία ΕΕ και ΗΠΑ, η παγκόσμια τάξη επιβάλλει αυτή του ΠΟΕ να περάσει στα χέρια εκπροσώπου 
των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Επιπλέον, η Βραζιλία, με την υποστήριξη των λοιπών BRICS, εμφανίστηκε επανειλημμένα επιφυλακτική 
στο να συνεισφέρει νέα κεφάλαια στο ΔΝΤ, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση χρέους 
της Ευρωζώνης, θέτοντας ως όρο την προηγούμενη επικύρωση, από όλα τα μέλη του Ταμείου, των 
αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που συμφωνήθηκαν το 2010 και που προβλέπουν ισχυρότερο ρόλο στις 
αναδυόμενες οικονομίες.  

Εν τω μεταξύ, στην τέταρτη σύνοδο κορυφής τους, το Μάρτιο στο Νέο Δελχί, οι ηγέτες των πέντε χωρών 
συμφώνησαν στην επέκταση του μεταξύ τους εμπορίου με τα εθνικά τους νομίσματα, αντί του δολαρίου 
ΗΠΑ, όπως και στη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, που θα χρηματοδοτεί έργα αποκλειστικά σε 
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αναπτυσσόμενες χώρες και θα λειτουργεί ως ένα είδος εναλλακτικής στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο 
ΔΝΤ.  

Εξάλλου, στην τελευταία σύνοδο G20 τον Ιούνιο στο Μεξικό, οι BRICS ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους 
για τη δημιουργία κοινού Ταμείου συναλλαγματικών διαθεσίμων και τη διερεύνηση του ενδεχομένου 
σύναψης συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων. Η πρώτη από αυτές, μεταξύ Βραζιλίας και Κίνας, 
οριστικοποιήθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης Rio + 20 και θα αφορά την ανταλλαγή εθνικών τους 
νομισμάτων, μέχρι το ποσό των 30 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για ενδυνάμωση 
του μεταξύ τους εμπορίου. Επιπλέον, οι δύο επανέλαβαν την πρόθεσή τους για κοινές επενδύσεις στον 
τομέα της αεροναυπηγικής, ξεκινώντας με την εκτόξευση κοινού μετεωρολογικού δορυφόρου.   

Βεβαίως, το ότι οι BRICS μοιράζονται κοινές επιδιώξεις, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και αντικρουόμενα 
συμφέροντα. Η Βραζιλία έχει ανοιχτές διαμάχες στο πλαίσιο του ΠΟΕ με Ινδία και Νότια Αφρική, ενώ η 
Κίνα, σε μια προσπάθεια προστασίας εγχώριων μεταφορέων και χαλυβουργίας, απαγόρευσε να δένουν 
στα λιμάνια της τα μεγαπλοία «Valemaxes» της βραζιλιανής Vale, που κατασκευάστηκαν ειδικά για να 
μεταφέρουν σιδηρομετάλλευμα στην Κίνα.  

 

Ούτε η συνεργασία μεταξύ των χωρών της MERCOSUR είναι πάντα εύκολη, ιδίως μεταξύ Βραζιλίας και 
Αργεντινής, καθώς η τελευταία έχει καταφύγει σε διοικητικά μέτρα προστατευτισμού της βιομηχανίας 
της, με την εφαρμογή νέου συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου εισαγωγών, ακόμα και για τις 
υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Το γεγονός έχει προκαλέσει την αντίδραση της Βραζιλίας, που έχει 
απαντήσει με αντίμετρα, ιδίως σε τρόφιμα και αυτοκίνητα προέλευσης Αργεντινής. Επίσημα βέβαια, τα 
μέτρα δεν αφορούν τα προϊόντα των δύο χωρών μόνο. Στην πράξη πάντως, είναι το διμερές τους εμπόριο 
αυτό που κυρίως πλήττεται, καθώς καθεμιά έχει σημαντικό μερίδιο στις εισαγωγές της άλλης στους τομείς 
που θωρακίζονται. Έχει εκφραστεί μάλιστα η άποψη, ότι η Αργεντινή «παρεκτρέπεται» και θα οδηγήσει 
τη MERCOSUR σε διάλυση, καθώς τα εμπόδια στο εμπόριο και η κρατικοποίηση της πετρελαϊκής YPF, 
δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και σκεπτικισμού για τις διεθνείς συναλλαγές όλων των χωρών της 
περιοχής.  

Εξάλλου, η Παραγουάη έχει αποβληθεί προσωρινά από την Ένωση, μετά την πολιτική κρίση με 
αποπομπή του Προέδρου από το Κογκρέσο της χώρας. Φαίνεται πως η Αργεντινή κράτησε την πιο ακραία 
στάση σε σχέση με το θέμα και ήταν εκείνη που, αμέσως μετά, προώθησε την αναβάθμιση της 
Βενεζουέλας σε πλήρες μέλος της MERCOSUR, υποψηφιότητα στην οποία αντιδρούσε συστηματικά η 
Παραγουάη. Η συναίνεση της Βραζιλίας έχει προκαλέσει προβληματισμό και κριτική στο εσωτερικό της 
χώρας, ως προς το πού οδηγείται η Ένωση, καθώς η Παραγουάη εξακολουθεί να είναι μέλος της και άρα 
οι δεδηλωμένες θέσεις της θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές. Ιδίως μάλιστα, σε μια περίοδο που η 
προσπάθεια θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντίθετη κατεύθυνση, αυτή της ενδυνάμωσης των 
περιφερειακών συμμαχιών, μετά και την πρόσφατη δημιουργία αντίπαλου δέους στην περιοχή, της 
εμπορικής «Συμμαχίας του Ειρηνικού», στην οποία συμμετέχουν Χιλή, Περού, Κολομβία και Μεξικό, με 
την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά να έχουν επίσης εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Φαίνεται δε, πως η 
κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς το Διαρκές Δικαστήριο της MERCOSUR απέρριψε 
μεν προσφυγή της Παραγουάης κατά της αποβολής της από την Ένωση και της εισδοχής της 
Βενεζουέλας, με την αιτιολογία ότι τα μέλη της Ένωσης πρέπει να διαβουλευθούν πρώτα μεταξύ τους, 
αφήνοντας όμως έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο για την Παραγουάη να προσφύγει εκ νέου, αν οι 
διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα. 

 


