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Οικονομία 

Συμφωνία Ομοσπονδίας – Πολιτειών για διευκόλυνση αποπληρωμής του 
χρέους τους 
Σε συμφωνία κατέληξαν η υπηρεσιακή κυβέρνηση Temer και οι κυβερνήτες των πολιτειών σχετικά με τη 
διευκόλυνση αποπληρωμής του χρέους των τελευταίων προς την Ομοσπονδία. Αποφασίστηκε η αναστολή 
πληρωμής των μηνιαίων δόσεων από τις πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ από τον Ιανουάριο του 
2017 και για τους επόμενους 18 μήνες θα πληρώνουν ένα κλιμακούμενα αυξανόμενο ποσοστό της 
μηνιαίας δόσης. Από τον Ιούνιο 2018 θα καταβάλλουν και πάλι ολόκληρες δόσεις. Η συμφωνία προβλέπει 
ακόμα, ότι οι 15 πολιτείες και η ομοσπονδιακή περιοχή που έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο ζητώντας τη μείωση του επιτοκίου για τα χρέη τους προς την Ομοσπονδία, θα αποσύρουν τις 
αγωγές τους. Μεταξύ αυτών των πολιτειών περιλαμβάνονται ο Άγιος Παύλος και το Rio de Janeiro. 

Το συνολικό χρέος των πολιτειών προς την Ομοσπονδία εκτιμάται σε 427 δισ. ρεάις. Η ρύθμιση θα έχει ως 
συνέπεια τον περιορισμό των κρατικών εσόδων κατά 50 δισ. ρεάις μέχρι το 2018. 

Στη συμφωνία προβλέπεται ακόμα παράταση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών των πολιτειών προς 
την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα BNDES για περισσότερο από 10 χρόνια. Σε αντάλλαγμα, ζητήθηκε από 
τις πολιτείες να εφαρμόσουν και εκείνες τον περιορισμό της αύξησης δαπανών στο επίπεδο του 
πληθωρισμού (βλ. επόμενη είδηση).  

Ειδικά για την πολιτεία Rio de Janeiro, την οποία ο υπηρεσιακός κυβερνήτης κήρυξε σε κατάσταση 
οικονομικής έκτακτης ανάγκης, η Ομοσπονδία απελευθέρωσε 2,9 δισ. ρεάις που θα χρησιμοποιηθούν για 
υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. 

 

Συνταγματική αναθεώρηση για το πάγωμα των κρατικών δαπανών 
Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί συνταγματική αναθεώρηση για το πάγωμα των κρατικών δαπανών, 
με ισχύ 20 χρόνων και δυνατότητα αναθεώρησης μόνο από το 10ο χρόνο και μετά. Το μέτρο θα ισχύει για 
την Ομοσπονδία (όχι για τις κρατικές επιχειρήσεις) από το 2017. Η κρατική δαπάνη κάθε χρόνου θα είναι 
ίση με αυτήν του προηγούμενου, προσαυξημένη κατά το ποσοστό του πληθωρισμού. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου δαπάνης, ο φορέας παραβάτης θα χάνει τον επόμενο χρόνο το 
δικαίωμα αναπροσαρμογής των μισθών των υπαλλήλων του, προκήρυξης διαγωνισμών πρόσληψης 
προσωπικού, κα. 

Η συνταγματική αναθεώρηση τελεί υπό την έγκριση του κογκρέσου.  

 

Ο Ilan Goldfajn νέος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας  

Κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, 
Ilan Goldfajn, ανακοίνωσε τη δέσμευσή του για επιστροφή του ποσοστού του πληθωρισμού στο μέσο όρο 
του εύρους στόχου (2,5 - 6,5), δηλαδή στο 4,5%, χωρίς πάντως να αναφέρει το πότε αυτό θα επιτευχθεί. 
Το ποσοστό του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση ανέρχεται σήμερα σε 9,32%. 
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Σημαντική ανατίμηση του ρεάλ 
Κατά 22% και 20% αντίστοιχα έχουν υποτιμηθεί δολάριο ΗΠΑ και ευρώ σε σχέση με το ρεάλ από το 
υψηλότερο επίπεδο που είχαν φτάσει μέσα στο 2016.  

Το ρεάλ ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις σε σχέση με τα δύο νομίσματα, ενώ στους εγχώριους παράγοντες 
που συμβάλλουν στην ισχυρή ανατίμησή του περιλαμβάνεται η προσδοκία οριστικής αποπομπής της 
Προέδρου Dilma Rousseff. Εξάλλου, το ρεάλ ισχυροποιείται καθώς η εγχώρια αγορά δοκιμάζει τα όρια 
ανοχής της Κεντρικής Τράπεζας και του νέου της Προέδρου στην ανατίμηση του νομίσματος, δεδομένου 
ότι η τάση λειτουργεί μεν θετικά στο δεδηλωμένο στόχο περιορισμού του πληθωρισμού, αλλά πλήττει την 
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.   

 

Βελτίωση προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας 
Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας εκτιμά ότι η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2016 
θα είναι μικρότερη από αυτήν που αρχικά αναμενόταν. Υπολογίζει ότι το ΑΕΠ θα υποχωρήσει κατά 3,3%, 
αντί 3,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Προβλέπει ακόμα ότι το ποσοστό του πληθωρισμού θα 
κλείσει σε 6,9% φέτος, για να υποχωρήσει σε 4,7% το 2017 και 4,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Οι 
εκτιμήσεις έχουν γίνει με την υπόθεση βασικού επιτοκίου στο 14,25% και ισοτιμία ρεάλ – δολαρίου ΗΠΑ 
σε 3,45:1. 

Αντίστοιχα θετικότερη είναι και η εικόνα της πιο πρόσφατης έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ 
οικονομολόγων και αναλυτών (24/6), στην οποία καταγράφονται οι εξής εκτιμήσεις: μεταβολή ΑΕΠ -
3,44%, ποσοστό πληθωρισμού 7,29% και μέση ετήσια ισοτιμία με δολάριο ΗΠΑ 3,45. 

 

Άνοδος της ανεπίσημης οικονομίας το 2015 
Το 2015 αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, η συμμετοχή της ανεπίσημης οικονομίας στο ΑΕΠ 
της Βραζιλίας. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο FGV και το Ινστιτούτο ETCO, η ανεπίσημη οικονομία 
ανήλθε πέρσι σε 956,8 δισ. ρεάις, ή 16,2% του συνολικού ΑΕΠ. Το 2003, πρώτη χρονιά της έρευνας, το 
μερίδιο της ανεπίσημης οικονομίας έφτανε το 21% του ΑΕΠ. Έκτοτε μειωνόταν διαρκώς μέχρι το 2014, 
οπότε έφτασε το 16,1%. Η άνοδος της ανεπίσημης οικονομίας συνδέεται με την οικονομική κρίση και 
εκτιμάται ότι η τάση εξακολουθεί και το 2016. 

 

Στο 11,2% η ανεργία 
Σε 11,2% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό το τρίμηνο Μαρτίου – 
Μαΐου, το υψηλότερο επίπεδο από το 2012. Το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016 ήταν 
10,2%, ενώ το ίδιο τρίμηνο πέρσι, 8,1%. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 11,4 εκ., ενώ αυτός των 
απασχολούμενων σε 90,8 εκ., μείωση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.  

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα εκτιμάται σε 1.982 ρεάις, μειωμένο κατά 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο πέρσι (2.030 ρεάις) και περίπου σταθερό συγκριτικά με το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2015 – 
Φεβρουαρίου 2016. 
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5 βασικά σημεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών 
σύμφωνα με τη FIESP 
Σε συνάντηση με τον υπηρεσιακό Πρόεδρο Michel Temer, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών 
Αγίου Παύλου, Paulo Skaf, επισήμανε πέντε θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης προκειμένου να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η χώρα να επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης: μη 
περαιτέρω αύξηση των φόρων, μείωση του βασικού επιτοκίου, ενίσχυση των πιστώσεων, ελαστικότητα 
στις συμβάσεις παραχώρησης έργων υποδομής και εξαγωγικά κίνητρα. 

Ο Paulo Skaf δήλωσε ότι τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, οι επιχειρηματίες θα 
προχωρήσουν ολοταχώς σε επενδύσεις. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Μέχρι το τέλος του χρόνου προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης έργων 
υποδομής 
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Temer εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει προκηρύξει ένα πρώτο 
πακέτο ώριμων έργων υποδομής, φροντίζοντας πάντως ώστε οι διαγωνισμοί να κατακυρωθούν αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπομπής της Προέδρου Rousseff, προκειμένου οι συμβάσεις να 
υπογραφούν από μια μόνιμη και όχι από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στις αρχές Ιουλίου, το Συμβούλιο του 
Προγράμματος Επενδυτικών Συνεργασιών, στο οποίο θα προεδρεύσει ο ίδιος ο υπηρεσιακός Πρόεδρος, 
αναμένεται να ανακοινώσει το πρώτο αυτό πακέτο συμβάσεων παραχώρησης, όπως και νέους κανόνες 
διεξαγωγής των διαγωνισμών, οι οποίοι πλέον θα πραγματοποιούνται 90 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση 
των τευχών δημοπράτησης, ώστε να δίδεται περισσότερος χρόνος για το σχηματισμό κοινοπραξιών. Στο 
μεταξύ, εκκρεμεί η διευκρίνιση του ρόλου της κρατικής επενδυτικής τράπεζας BNDES στη 
χρηματοδότηση των έργων.  

Αναμένεται ότι το πρώτο πακέτο συμβάσεων παραχώρησης θα περιλαμβάνει 13 έργα: 4 αεροδρόμια, 3 
προβλήτες λιμανιών, 4 αυτοκινητόδρομους και 2 σιδηρόδρομους. Οι προκηρύξεις των συμβάσεων 
παραχώρησης των αεροδρομίων Porto Alegre, Salvador, Florianópolis και Fortaleza είναι ήδη σε δημόσια 
διαβούλευση (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου). Πρόκειται για τα πιο ενδιαφέροντα για την αγορά έργα, 
που αναμένεται να αποφέρουν έσοδα ύψους 4,1 δισ. ρεάις στο δημόσιο από το τίμημα που καλούνται να 
πληρώσουν οι ανάδοχοι, εκτός των 6 δισ. επενδύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν. 

Ως προς τα λιμάνια, θα δημοπρατηθούν οι προβλήτες επιβατών των λιμανιών Recife και Fortaleza, όπως 
και ένας για φόρτωση δημητριακών στο Rio de Janeiro. Δεδομένου του χαμηλού τιμήματος παραχώρησης 
και της ζητούμενης επένδυσης, θεωρούνται έργα ήσσονος σημασίας για την οικονομία. 

Εκτιμάται ακόμα ότι θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για τμήματα υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων: για 
437 χλμ. των BR-364 και BR-365 μεταξύ των πολιτειών Goiás και Minas Gerais, και για 976 χλμ. του BR-
163 μεταξύ Mato Grosso και Pará. Επίσης, συμπληρωματικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ρεάις στον 
αυτοκινητόδρομο Nova Dutra, μεταξύ των πολιτειών São Paulo και Rio de Janeiro, τη διαχείριση του 
οποίου, μέχρι το 2021, έχει η κοινοπραξία CCR. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες πάντως, το μόνο έργο 
που θεωρείται ώριμο είναι αυτό των BR-364 και BR-365.  

Εξετάζεται επίσης ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης του σιδηροδρομικού δικτύου της πολιτείας São 
Paulo, τη διαχείριση του οποίου μέχρι το 2028 έχει η εταιρία Rumo. Το δίκτυο συνδέει την πολιτεία Mato 
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Grosso, μεγαλύτερη παραγωγό δημητριακών της χώρας, με το μεγαλύτερο κρατικό λιμάνι, αυτό του 
Santos (πολιτεία São Paulo). Η ανανέωση μπορεί να φτάνει τα 30 χρόνια και θα προβλέπει επενδύσεις 
της τάξης των 5 δισ. ρεάις. 

Ομοίως, η μεταφορά στον ιδιωτικό τομέα δύο τμημάτων του σιδηροδρόμου βορρά-νότου: τα 
ολοκληρωμένα 855 χλμ. μεταξύ Palmas (TO) και Anápolis (GO), και τα υπό κατασκευή 700 χλμ. μεταξύ 
Anápolis (GO) και Estrela D’Oeste (SP). Συζητείται, τέλος, η δημοπράτηση νέου σιδηροδρόμου μεταξύ 
των πολιτειών Mato Grosso και Pará, επίσης για τη μεταφορά δημητριακών, έργο της τάξης των 9 δισ. 
ρεάις. 

Φαίνεται πάντως, ότι στον τομέα των σιδηροδρόμων δεν έχει ακόμα αποφασιστεί καν το είδος των 
συμβάσεων παραχώρησης που θα υιοθετηθεί. 

 

Αλλαγή δομής κοινοπραξιών για τη διεκδίκηση των συμβάσεων 
παραχώρησης 
Οικονομική κρίση και εμπλοκή των μεγαλύτερων κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο σκάνδαλο 
διαφθοράς της Petrobras, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αλλαγή της δομής των κοινοπραξιών που θα 
διεκδικήσουν τις συμβάσεις παραχώρησης έργων υποδομής (βλ. προηγούμενη είδηση). Φαίνεται πως 
στην ηγεσία των κοινοπραξιών δεν θα βρίσκονται πια μεγάλοι εργολάβοι, αλλά επενδυτικά ταμεία.  

Τα βραζιλιανά ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία Pátria Investimentos και Vinci Partners, το Hamilton Lane 
από τις ΗΠΑ και το Macquaire από την Αυστραλία είναι μεταξύ αυτών που έχουν κινητοποιηθεί εν όψει 
της προκήρυξης των συμβάσεων. Αθροιστικά, διαθέτουν τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ για να 
επενδύσουν σε νέες συμβάσεις παραχώρησης υποδομών. Το ταμείο Vinci Partners φέρεται να 
συνεργάζεται με ευρωπαϊκό όμιλο που ενδιαφέρεται για τις συμβάσεις των αεροδρομίων. 

 

Νέα φαρμακευτική πρώτη ύλη από την Cristália 
Η βραζιλιανή φαρμακευτική εταιρία Cristália ανέπτυξε την πρώτη βιολογική φαρμακευτική πρώτη ύλη 
από την εγχώρια βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μια φυτικής προέλευσης κολλαγενάση, για την ανάπτυξη 
της οποίας η εταιρία επένδυσε 120 εκ. ρεάις. Η πρώτη ύλη έχει καταχωρισθεί στο μητρώο της Εθνικής 
Αρχής Υγειονομικής Επιθεώρησης (Anvisa). 

Η Cristália διαθέτει ήδη σχεδόν 65% της εγχώριας αγοράς κολλαγενάσης, ενώ με τη νέα πρώτη ύλη 
εκτιμάται ότι το μερίδιό της θα φτάσει το 80%. Η συνολική εξοικονόμηση από την υποκατάσταση των 
εισαγωγών εκτιμάται στα 10 εκ. δολάρια ΗΠΑ. 

 

Προχωράει η εγχώρια παραγωγή βιολογικών φαρμάκων 
Τα τελευταία τρία χρόνια η κρατική τράπεζα επενδύσεων BNDES και ο Βραζιλιανός Οργανισμός 
Καινοτομίας FINEP χρηματοδότησαν με 650 εκ. ρεάις την κατασκευή τριών εργαστηρίων παρασκευής 
βιολογικών φαρμάκων των εταιριών Libbs, Orygen και Bionovis. Καθώς η παραγωγή τους κρίνεται 
επαρκής για την εγχώρια αγορά, με υπόλοιπο και για εξαγωγές, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον η BNDES 
θα παύσει τη χρηματοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων και θα κατευθύνει πόρους σε μικρότερα έργα 
έρευνας και ανάπτυξης του τομέα υγείας, τα οποία όμως έχουν υψηλότερο κίνδυνο.  



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

5   

 

Τα κίνητρα για την εγχώρια παραγωγή βιολογικών φαρμάκων δόθηκαν για να ανακουφισθεί το κρατικό 
σύστημα υγείας από το υψηλό κόστος των εισαγωγών, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εγχώρια 
παραγωγή. Τα βιολογικά φάρμακα αντιπροσωπεύουν το 51% της δαπάνης του Υπουργείου Υγείας, 
παρόλο που αφορούν μόνο το 4% των αγοραζόμενων τεμαχίων.  

 

Συνεχίζεται η μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού 
Σε 5,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το πρώτο 
πεντάμηνο του έτους, μείωση 38% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η πορεία ανατίμησης 
του ρεάλ μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού, αν και η επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις. 

 

Campus της Google στον Άγιο Παύλο 
Η Google εγκαινίασε στον Άγιο Παύλο τον πρώτο της συνεργατικό χώρο νεοφυών επιχειρήσεων στη 
Λατινική Αμερική και τον έκτο στον κόσμο. Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κέντρα της σε Λονδίνο, Τελ 
Αβίβ, Σεούλ, Μαδρίτη και Βαρσοβία, η Google δε θα χρεώνει για τη φιλοξενία των επιχειρήσεων, αλλά 
πάντως θα επιλέγει αυτές που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα ενδιαφέροντός της.  

 

Εργαστήριο Βιομηχανίας 4.0 στο USP 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου São Paulo (USP) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας, το 
Μάρτιο του 2017, εργαστηρίου εξοικείωσης των φοιτητών με την έννοια της εξατομικευμένης γραμμής 
παραγωγής με χρήση ρομποτικών συστημάτων και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. 

 

Σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης η Oi  
Σε αίτημα εξυγίανσης εν λειτουργία με δικαστική προστασία από τους πιστωτές της προέβη η εταιρία Oi, 
τέταρτη μεγαλύτερη πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας στη Βραζιλία και πρώτη στον τομέα διαχείρισης 
γραμμών σταθερής τηλεφωνίας μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Με 70 εκ. συνδρομητές, η εταιρία είναι 
μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Είχε ενισχυθεί στο πλαίσιο της πολιτικής του παρελθόντος για τη 
δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών» ικανών να ανταγωνιστούν πολυεθνικές. Η Oi αντιμετωπίζει χρέη 
65,4 δισ. ρεάις προς δανειστές και προμηθευτές. Το αίτημά της έγινε δεκτό και πλέον έχει προθεσμία 60 
ημερών για να παρουσιάσει σχέδιο αναδιοργάνωσης των χρεών της.  

Το χρέος της Oi είναι το μεγαλύτερο για το οποίο ιδιωτική εταιρία αιτήθηκε ποτέ δικαστικής προστασίας 
στη Λατινική Αμερική. Τον Οκτώβριο του 2013 η εταιρία συγχωνεύθηκε με την Portugal Telecom, γεγονός 
που επιδείνωσε την οικονομική της κατάσταση, μετά την πτώχευση της Rioforte του ομίλου Espírito 
Santo, μετόχου της Portugal Telecom. 
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Το Κογκρέσο αποφάσισε την πλήρη απελευθέρωση των επενδύσεων στις 
επιβατικές αερομεταφορές 
Η ζημιογόνος λειτουργία των βραζιλιανών αεροπορικών εταιριών για πέντε συνεχόμενα χρόνια είχε από 
την αρχή του χρόνου οδηγήσει σε σκέψεις για περαιτέρω μερική απελευθέρωση της αγοράς των 
επιβατικών αερομεταφορών της χώρας, καθώς μέχρι σήμερα η συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων 
περιορίζεται στο 20% του κεφαλαίου βραζιλιανών. Μόνο το 2015 η Gol κατέγραψε ζημιά 3,5 δισ. ρεάις, η 
TAM 1,57 δισ., η Azul 753 εκ. και η Avianca 12 εκ. 

Η πρόταση της κυβέρνησης Rousseff ήταν, οι ξένες εταιρίες να μπορούν να συμμετέχουν σταδιακά μέχρι 
ποσοστού 49% στο κεφάλαιο βραζιλιανών, με το όριο αυτό να μπορεί να ξεπεραστεί κατά περίπτωση και 
στη βάση αμοιβαιότητας. 

Τελικά, ο αρχηγός του κόμματος PMDB στη Βουλή (κόμμα του υπηρεσιακού Προέδρου Temer) πρότεινε  
πλήρη απελευθέρωση του τομέα, με τις ξένες εταιρίες να μπορούν να ελέγχουν το σύνολο του κεφαλαίου 
των βραζιλιανών, πρόταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και στη συνέχεια στη Γερουσία, και πλέον έχει 
προωθηθεί για κύρωση από τον υπηρεσιακό Πρόεδρο. 

 

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

Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς της ΕΕ σε κατεργασμένο βόειο 
κρέας Βραζιλίας 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσε περαιτέρω την αγορά της στις βραζιλιανές εξαγωγές κατεργασμένου 
βόειου κρέατος. Αύξησε από 9 σε 23 τις βραζιλιανές πολιτείες που μπορούν να προμηθεύουν με νωπό 
κρέας τις 77 βραζιλιανές βιομηχανίες τροφίμων που έχουν άδεια εξαγωγής κατεργασμένου κρέατος 
(κονσέρβες) στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με το βραζιλιανό Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων, για τη διεύρυνση των 
προμηθευτριών πολιτειών, η ΕΕ ευθυγράμμισε τις υγειονομικές της απαιτήσεις με αυτές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας των Ζώων (OIE), με τις οποίες η Βραζιλία συμμορφώνεται.  

 

Η Βραζιλία επιδιώκει συμμετοχή στην TISA 
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Temer επιδιώκει συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για την κατάρτιση μιας 
Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement – TISA). Αναγνωρίζοντας τον 
κίνδυνο να βρεθεί η χώρα απομονωμένη, ιδίως γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει και ρυθμιστικά θέματα, η 
νέα κυβέρνηση αναθεώρησε προηγούμενες επιλογές αποχής από την TISA.  

Η Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών – CNI εκτιμά ότι το όφελος για την εγχώρια βιομηχανία μπορεί 
να είναι διπλό. Αφενός από τη μείωση του κόστους που μπορεί να επιφέρει η απελευθέρωση της 
πρόσληψης ξένων επαγγελματιών σε ορισμένους κλάδους. Και αφετέρου από το άνοιγμα αγορών του 
εξωτερικού σε ανταγωνιστικές βραζιλιανές υπηρεσίες, όπως η ανάπτυξη λογισμικού, οι υπηρεσίες 
μηχανικού και η αυτοματοποίηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.  
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Η πρωτοβουλία για την κατάρτιση της TISA ανήκει στις ΗΠΑ και Αυστραλία, μετά την επανειλημμένη 
αποτυχία προώθησης της απελευθέρωσης του εμπορίου υπηρεσιών στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα. 
Στη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας συμμετέχουν 23 χώρες, περιοχές και ομάδες χωρών, αναπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ. Από τη Λατινική Αμερική συμμετέχουν οι Κολομβία, 
Μεξικό, Περού και Χιλή (μέλη της Συμμαχίας του Ειρηνικού), Κόστα Ρίκα και Παναμάς. 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Reuters, IP News, FIESP, 
MAPA 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 

 
ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2016 
ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2015 Δ16/15 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 9.809.131 17.949 54550,0% 

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

1.537.180 1.783.909 -13,8% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 989.611 2.313.250 -57,2% 

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

835.861 691.008 21,0% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 814.351 1.757.604 -53,7% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 784.098 738.643 6,2% 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

783.913 665.991 17,7% 

(85) ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

599.484 746.229 -19,7% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 489.555 390.966 25,2% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 403.624 53.901 648,8% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

216.539 129.297 67,5% 

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

149.005 11.892 1153,0% 

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

122.145 149.084 -18,1% 

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

36.505 4.093 791,9% 
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ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2016 
ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2015 Δ16/15 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 35.645 11.564 208,2% 
(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 

35.625 256 13816,0% 

(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 20.892 22.282 -6,2% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 20.670 305.463 -93,2% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 15.468 0  
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.209 25.035 -43,2% 
(11)  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ  9.360 0  

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 8.390 14.584 -42,5% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

6.644 8.591 -22,7% 

(83) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 6.601 20.092 -67,1% 
(42) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ 
ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

6.412 7.460 -14,0% 

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  4.122 6.444 -36,0% 

(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 

3.390 2.540 33,5% 

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

3.328 5.261 -36,7% 

(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.039 1.862 63,2% 
(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  2.541 4.499 -43,5% 
(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1.678 0  

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1.413 15.705 -91,0% 
(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

1.034 16.070 -93,6% 

(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 938 0  

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 900 0  
(40) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 435 220.122 -99,8% 
(05) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 413 430 -4,0% 

(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 300 1.400 -78,6% 

(24) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 163 0  

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 44 7.529 -99,4% 
(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»  

0 56.684 -100,0% 

(60) ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 19.277 -100,0% 
(55) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  0 5.885 -100,0% 
(28) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 0 4.305 -100,0% 
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ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2016 
ΙΑΝ – ΑΠΡ 

2015 Δ16/15 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 
(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 0 2.200 -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% 

(35) ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 0 924 -100,0% 

(63) ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

0 163 -100,0% 

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0 150 -100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 17.774.656 10.243.808 73,5% 

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 – ΑΠΡ 2016 ΙΑΝ – ΑΠΡ 2015 Δ16/15 
7.965.525 10.225.859 -22,1% 

 

Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΑΠΡ 2016 ΙΑΝ – ΑΠΡ 2015 Δ16/15 
38.575.311 38.162.978 1,1% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


