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Οικονομία 

Κατά 3,8% μειώθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το 2015 
Κατά 3,8% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ της Βραζιλίας το 2015, η χειρότερη επίδοση από το 1990. Η 
ονομαστική αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 5,904 τρισ. ρεάις (1,595 τρισ. ευρώ). Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, στα 28.876 ρεάις (7.803 ευρώ), μειώθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 4,6% σε σχέση με 
το 2014.  

Η μείωση του ΑΕΠ οφείλεται στην υποχώρηση κατά 7,3% των φόρων επί προϊόντων, όπως και στην 
υποχώρηση κατά 3,3% της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής (αγροτικής, βιομηχανικής και 
υπηρεσιών).  

Συγκεκριμένα, η υποχώρηση των φόρων αντανακλά κυρίως τη μείωση των εσόδων κατά 17,1% από 
φόρους επί εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω περιορισμού του όγκου εισαγωγών, όπως και τη 
μείωση κατά 13,9% του φόρου επί των βιομηχανικών προϊόντων, λόγω μείωσης τόσο των εισαγωγών, όσο 
και της εγχώριας παραγωγής. 

Ως προς τους τομείς παραγωγής, η βιομηχανία υποχώρησε κατά 6,2% και οι υπηρεσίες κατά 2,7%. Σε 
θετική πορεία, ο αγροτικός τομέας αναπτύχθηκε κατά 1,8%, επίδοση που οφείλεται κυρίως στις 
καλλιέργειες σόγιας και καλαμποκιού. Από τη βιομηχανία, θετικά κινήθηκαν οι τομείς εξόρυξης 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων (+4,9%), ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποχώρησαν, με τις 
μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη μεταποίηση (-9,7%) και στις κατασκευές (-7,6%). Σε 
αρνητικό πρόσημο και οι περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών, με χαρακτηριστικότερες τις επιδόσεις 
εμπορίου (-8,9%), μεταφορών, αποθήκευσης και ταχυδρομείων (-6,5%).  

Με τις επιδόσεις αυτές, η συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στη σύνθεση του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή 
στο 5,2%, η βιομηχανία συνέχισε την πτωτική της πορεία και υποχώρησε στο 22,7% από 24% το 2014, 
ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν η κινητήρια δύναμη της οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 72% του 
συνολικού πλούτου της χώρας από 70,8% τον προηγούμενο χρόνο. 

Από την πλευρά της ζήτησης ξεχωρίζει η υποχώρηση των επενδύσεων κατά 14,1%, οφειλόμενη στη 
μείωση τόσο της εγχώριας παραγωγής, όσο και της εισαγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. Η κατανάλωση 
των νοικοκυριών υποχώρησε για πρώτη φορά μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης. Μειώθηκε 
κατά 4%, ως αποτέλεσμα του υψηλού πληθωρισμού, υψηλού κόστους δανεισμού και αύξησης της 
ανεργίας στη διάρκεια του έτους. Και η δαπάνη του κράτους μειώθηκε κατά 1%.  

Σε συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου συνεισέφερε στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 17,7%, από 20,9% το 2014, ενώ η κατανάλωση των νοικοκυριών παραμένει η 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 63,4% του ΑΕΠ, από 62,4% τον προηγούμενο 
χρόνο. 

Με την ώθηση της υποτίμησης του ρεάλ κατά 45% σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ και κατά 30% σε σχέση 
με το ευρώ, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ αντίστροφα, οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 14,3%. Πετρέλαιο, σόγια, προϊόντα σιδηρουργίας και σιδηρομετάλλευμα κυριάρχησαν 
στις εξαγωγές, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις εισαγωγών καταγράφηκαν στους τομείς μηχανών και 
συσκευών, αυτοκινήτων, πετρελαίου και παραγώγων, υπηρεσιών μεταφορών και ταξιδιών. 

Τέλος, η αποταμίευση μειώθηκε σε 14,4% από 16,2% το 2014. 

 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

2   

 
 

Την προηγούμενη δεκαετία η Βραζιλία αξιοποίησε τη μοναδική συγκυρία εισόδου της Κίνας στον ΠΟΕ, 
που αύξησε δραματικά τη ζήτηση για τις πρώτες ύλες της, και μαζί, τις τιμές τους στις διεθνείς αγορές. Ο 
πλούτος που συσσωρεύθηκε, έδωσε τη δυνατότητα για κοινωνικές πολιτικές περιορισμού της φτώχειας, 
δημιουργώντας έτσι, μια χώρα μεσαίου εισοδήματος, ενώ εγχώρια βιομηχανία και ξένοι επενδυτές, 
έσπευσαν να καλύψουν την αυξανόμενη και, εν πολλοίς, κρατικά επιδοτούμενη καταναλωτική ζήτηση. 
Από τότε μέχρι σήμερα, η Βραζιλία δεν έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα προσαρμογής των πολιτικών της στο 
μεταβαλλόμενο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον. Πρακτικά χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς 
επενδύσεις σε υποδομές και εκπαίδευση, εμμένοντας σε πολιτικές προστατευτισμού και τόνωσης της 
εσωτερικής ζήτησης και με ροπή σε αμφιλεγόμενες πρακτικές για τη βελτίωση της εικόνας των 
οικονομικών της μεγεθών, η χώρα εγκλωβίστηκε σε έναν κύκλο χαμηλής ανάπτυξης – χαμηλότερης των 
δυνατοτήτων της – και επίμονου πληθωρισμού.  

Το 2015 τις αποκαλύψεις για τη διαφθορά στις προμήθειες της κρατικής πετρελαϊκής Petrobras 
ακολούθησαν έρευνες για το ενδεχόμενο εμπλοκής και του πρώην Προέδρου Luiz Inácio Lula da Silva στο 
σκάνδαλο, αποκαλύψεις για ύποπτους λογαριασμούς εκατομμυρίων στο εξωτερικό του Προέδρου της 
Βουλής Eduardo Cunha, ισχυρισμοί για παράτυπη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας της 
Προέδρου Dilma Rousseff στις εκλογές του 2014 και αμφισβήτηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του 
ισολογισμού της Ομοσπονδίας του ίδιου χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, με τη δημοτικότητα της Προέδρου 
σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μια σε εξέλιξη διαδικασία ψήφισης πρότασης αποπομπής της, η χώρα 
οδηγήθηκε σε πολιτική κρίση. Η πολιτική κρίση έκανε πιο δύσκολη για την κυβέρνηση την εφαρμογή 
μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, γεγονός που οδήγησε σε παραίτηση τον εμπνευστή τους, Joaquim 
Levy, από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ο συνδυασμός πολιτικής κρίσης, διεθνούς συγκυρίας, 
εγγενών αδυναμιών της οικονομίας, ιστορικά χαμηλής εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών και 
αξιολόγηση του χρέους της χώρας από διεθνείς οίκους κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, οδήγησε τελικά 
στη χειρότερη ύφεση των τελευταίων δεκαετιών. 

Το πλαίσιο που διαμορφώνεται δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών στη Βραζιλία, επί των οποίων αναμένουμε ότι θα ασκηθεί περαιτέρω πίεση, ιδίως εφόσον 
εξακολουθήσει να μη γίνεται συστηματική προσπάθεια προώθησής τους. Ωστόσο, μια δύσκολη για τις 
εγχώριες εταιρίες περίοδος, όπως η τρέχουσα, συνιστά ευκαιρία τοποθέτησης ξένων επενδυτών και 
επιχειρήσεων στη Βραζιλία, με εξαγορές, συμμετοχές ή κοινές επενδύσεις, καθώς η υποτίμηση του ρεάλ 
κατέστησε τις βραζιλιανές εταιρίες ελκυστικότερες από άποψης κόστους, ενώ ανεξάρτητα από την 
παρούσα συγκυρία, η Βραζιλία παραμένει μια μεγάλη αγορά 204 εκ. καταναλωτών. 

 

Οι πολιτικές εξελίξεις προκαλούν υψηλή μεταβλητότητα και αστάθεια 
στην αγορά 
Έντονη αστάθεια στην αγορά προκάλεσαν οι εξελίξεις της επιχείρησης διαλεύκανσης του σκανδάλου στις 
προμήθειες της κρατικής πετρελαϊκής Petrobras. 

Καταγγελίες και φήμες ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο τόσο η Πρόεδρος Dilma Rousseff, όσο και ο τέως 
Πρόεδρος Luiz Inácio Lula da Silva, προκάλεσαν ευφορία στην αγορά η οποία ερμήνευσε την εξέλιξη ως 
παράγοντα επιτάχυνσης της διαδικασίας αποπομπής της Προέδρου Rousseff, και άρα ως ευκαιρία για 
εισαγωγή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων που θα επαναφέρουν το κράτος σε δημοσιονομική πειθαρχία 
και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία. Με την προσαγωγή δε για ανάκριση 
τού τέως Προέδρου Lula, η αγορά αγνόησε πλήρως την οικονομική πραγματικότητα (είχε μόλις 
ανακοινωθεί υποχώρηση του ΑΕΠ της χώρας το 2015 κατά 3,8%, ενώ μέρες πριν η χώρα είχε χάσει την 
επενδυτική βαθμίδα και από τρίτη διεθνή εταιρία αξιολόγησης): το ρεάλ ξεκίνησε μια ταχέως ανοδική 
πορεία έναντι δολαρίου και ευρώ (ανατιμήθηκε κατά 9,9% και 10,2% αντίστοιχα, σε σχέση με τα μέσα 
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Φεβρουαρίου), ο δείκτης Ibovespa του Χρηματιστηρίου Αγίου Παύλου κατέγραφε συνεχόμενες αυξήσεις 
(έφτασε το +25% στο ίδιο διάστημα) – με τις μεγαλύτερες ανόδους στις μετοχές της Petrobras και της 
επίσης κρατικής Banco do Brasil, ενώ τα μελλοντικά επιτόκια και CDS διαπραγματεύονταν σε χαμηλό 
περιόδου.  

Η εικόνα άρχισε να αντιστρέφεται με τις συζητήσεις περί ενδεχόμενης υπουργοποίησης του τέως 
Προέδρου Lula. Η αγορά αποτίμησε αρνητικά τις εξελίξεις, θεωρώντας ότι θα επιδεινώσουν την 
αξιοπιστία της κυβέρνησης έναντι των ξένων επενδυτών, ενώ μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για περαιτέρω 
δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Σαν αποτέλεσμα, χρηματιστήριο και ρεάλ κινήθηκαν πτωτικά, αν και 
συγκριτικά ήπια, καθώς ακόμα δεν ήταν σαφές αν ο τέως Πρόεδρος Lula θα υπουργοποιούνταν, και σε 
αυτή την περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο θα επιδίωκε την εφαρμογή μιας πιο χαλαρής δημοσιονομικής 
πολιτικής. 

Ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση ότι ο τέως Πρόεδρος Lula αναλαμβάνει επικεφαλής του Υπουργικού 
Συμβουλίου, φήμη περί αποχώρησης του Alexandre Tombini από την ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βραζιλίας, σε περίπτωση που η έλευση Lula στην κυβέρνηση σημάνει αλλαγή οικονομικής πολιτικής, και 
ονοματολογία για τον πιθανό διάδοχό του, που ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την εικόνα γενικής 
αναταραχής και μεικτής κατεύθυνσης της αγοράς, ανάλογα με την είδηση της ώρας. Ο δείκτης Ibovespa 
κινήθηκε αρχικά πτωτικά. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αποχώρησης του κόμματος PMDB από τον 
κυβερνητικό συνασπισμό, γεγονός που θα εξασφάλιζε την ψήφιση αποπομπής της Προέδρου Rousseff, 
και η δημοσιοποίηση τηλεφωνικής συνομιλίας του τέως Προέδρου Lula με την Πρόεδρο Rousseff, από 
την οποία εξήχθη το συμπέρασμα ότι τον υπουργοποίησε για να αποκτήσει ασυλία, αντέστρεψαν τελικά 
την πορεία και οδήγησαν σε άνοδο του γενικού δείκτη Ibovespa, καθώς η αγορά αντιδρά θετικά σε κάθε 
είδηση που ενισχύει το ενδεχόμενο αποπομπής της Προέδρου.   

Καθώς πάντως γενικά οι αγορές αποστρέφονται την αβεβαιότητα, και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες και 
μόνο αβεβαιότητα προκαλούν, εκτιμάται ότι μετά από αυτή την πρώτη περίοδο ευφορίας, οι τιμές των 
μετοχών θα αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα που θα έχει διαμορφωθεί. Ορισμένοι επιχειρηματίες 
υποστηρίζουν ακόμα ότι η οικονομία θα περιέλθει σε πλήρη παράλυση, λόγω της πολιτικής και ηθικής 
κρίσης, και προτείνουν ως μοναδική βιώσιμη λύση την παραίτηση της Προέδρου και την προσφυγή σε 
εκλογές. 

Την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία Rousseff – Lula, το κτήριο της Ομοσπονδίας 
Βιομηχανιών της πολιτείας Αγίου Παύλου (FIESP) φωτίστηκε στα χρώματα της Βραζιλίας και 
προβλήθηκε στην πρόσοψή του η  επιγραφή «Renúncia já» (Παραίτηση τώρα). Ο Πρόεδρος της FIESP, 
Paulo Skaf, δήλωσε ότι η Πρόεδρος πρέπει να παραιτηθεί, για το καλό της Βραζιλίας. Το Δεκέμβριο πέρσι 
η Ομοσπονδία είχε ανακοινώσει την επίσημη υποστήριξή της στη διαδικασία αποπομπής της Προέδρου. 

Ο συνδυασμός πολιτικής αβεβαιότητας, υψηλής μεταβλητότητας στο χρηματιστήριο και 
συναλλαγματικής αστάθειας, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της οικονομίας, σε μια 
κρίση, που σε αντίθεση με άλλες του παρελθόντος, αποδίδεται κατεξοχήν σε εσωτερικούς παράγοντες: 
αδυναμία συνεπούς εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας, αδυναμία προώθησης διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και τελικά, ύφεση που αναμένεται να διατηρηθεί ισχυρή 
και το 2016, φτάνοντας το -3,66% σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ 
οικονομολόγων και αναλυτών της αγοράς. 
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Υποχώρηση του πληθωρισμού προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα  
Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας εκτιμά ότι το ποσοστό του πληθωρισμού το 2016 θα ανέλθει σε 6,6%, 
λίγο πάνω από το άνω όριο του εύρους στόχου (2,5 - 6,5), ενώ το 2017 θα υποχωρήσει στο 4,9%. Το 
ποσοστό του πληθωρισμού το 2015 ήταν 10,67%. 

 

Πρόβλεψη για ακόμα μεγαλύτερο πρωτογενές έλλειμμα το 2016 
Η Κυβέρνηση προτίθεται να στείλει για έγκριση στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου με το οποίο θα της 
επιτρέπεται να παρουσιάσει πρωτογενές έλλειμμα ύψους 96,65 δισ. ρεάις το 2016, ή 1,55% του ΑΕΠ. 
Πρόκειται για τη δεύτερη αναθεώρηση του στόχου πρωτογενούς αποτελέσματος του έτους, που αρχικά 
αφορούσε πλεόνασμα ύψους 30,5 δισ. ρεάις για το σύνολο του δημόσιου τομέα, ή 24 δισ. μόνο για την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ακολούθησε, το Φεβρουάριο, πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος μέχρι 60,2 
δισ. 

Η Κυβέρνηση ζητά να της επιτραπεί αύξηση του ελλείμματος, αφενός λόγω χαμηλότερων εσόδων, καθώς 
περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα, και αφετέρου γιατί θεωρεί σκόπιμο να διατηρήσει κάποιες 
αναπτυξιακές δαπάνες, ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομία. 

 

Σχέδιο νόμου για τη διάσωση υπερχρεωμένων Πολιτειών 
Η Κυβέρνηση προτίθεται να στείλει στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου για τη διάσωση υπερχρεωμένων 
Πολιτειών. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, παράταση εξόφλησης του χρέους τους προς την 
Ομοσπονδία και κλιμακούμενες εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος του χρέους κάθε Πολιτείας. Σε 
αντάλλαγμα θα απαιτηθεί δημοσιονομικός περιορισμός, ανάλογος των παραχωρήσεων που θα γίνουν από 
πλευράς Ομοσπονδίας.  

Μεταξύ των πλέον χρεωμένων περιλαμβάνονται οι πολιτείες São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
και Rio Grande do Sul.  

Ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί κατά 9,6 δισ. ρεάις το 2016, 18,9 δισ. το 2017 και 17 δισ. το 2018.  

 

Πιστωτική χαλάρωση από κρατικές τράπεζες και ταμεία 
Νέα προσπάθεια καταβάλλει η Κυβέρνηση μέσω των κρατικών τραπεζών για την τόνωση της οικονομίας. 
Η επενδυτική BNDES ανακοίνωσε τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης έργων υποδομής, ενώ η 
εμπορική Caixa Econômica Federal, αφενός αύξησε το όριο κτηματικής πίστης για παλιά ακίνητα από 
50% σε 70% και αφετέρου θα προσφέρει και πάλι δάνεια για αγορά δεύτερης κατοικίας.  

Δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς οι 
δύο τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν ίδιους πόρους. Τα ταμεία τους άλλωστε ενισχύθηκαν στο τέλος του 
2015, καθώς η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να τους καταβάλει οφειλόμενα κονδύλια για κοινωνικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα που παρατύπως είχε παρακρατήσει, ώστε να βελτιώσει τεχνητά το 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προηγούμενου χρόνου.  

Εξάλλου, ανακοινώθηκε η μείωση κατά 2,5%-3% των επιτοκίων των κρατικών επενδυτικών ταμείων της 
βορειοανατολικής, βόρειας και κεντροδυτικής χώρας, η οποία εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό κατά 1,8 δισ. ρεάις τα επόμενα χρόνια.  
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Κίνδυνος πτώχευσης για αρκετές επιχειρήσεις 
Οι μεγάλες βραζιλιανές τράπεζες αναμένουν ότι από το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα αυξηθούν 
σημαντικά οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Ήδη το πρώτο δίμηνο τριπλασιάστηκε ο αριθμός των 
αιτήσεων πτώχευσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, ενώ το επίπεδο του δανεισμού μεταξύ 
κάποιων από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας ξεπερνάει το τριπλάσιο των ταμειακών τους 
διαθεσίμων.  

Μεταξύ 2004 και 2014, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων λιανικής ήταν 7%, ενώ το 2015 
μειώθηκαν κατά 4,3%. Το 2016 ξεκίνησε επίσης αρνητικά, με τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ να 
μειώνονται τον Ιανουάριο κατά 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Αντίστοιχα, η παραγωγή της 
αυτοκινητοβιομηχανίας το πρώτο δίμηνο υποχώρησε κατά 31,6%, ενώ σε απόλυτους αριθμούς η 
παραγωγή έπεσε στο επίπεδο του 2003. 

 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Είσοδος κινεζικών εταιριών στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας 
Η κινεζική κρατική εταιρία State Grid, αναμένεται να επενδύσει στη Βραζιλία και στη διανομή, εκτός της 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαγορά τουλάχιστον μιας από τις εγχώριες CelgD (GO), 
Eletropaulo (SP) και CPFL (SP). Η State Grid έχει δηλώσει ότι το 2016 είναι έτος στρατηγικής ανάπτυξής 
της στη Βραζιλία και ότι προτίθεται να επενδύσει περί τα 15 δισ. ρεάις για το σκοπό αυτό. 

Η κινεζική εταιρία φέρεται να συμμετέχει σε κοινοπραξία που θα διεκδικήσει καταρχάς την κρατική  
CelgD, που αναμένεται ότι θα δημοπρατηθεί άμεσα. 

Σύμφωνα με τον ABCE (Βραζιλιανό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας), η συγκυρία είναι 
ευνοϊκή για την είσοδο κινεζικών επιχειρήσεων στη διανομή, καθώς η υποτίμηση του ρεάλ καθιστά τις 
μετοχές των εγχώριων εταιριών πιο φθηνές, ενώ κάποιες από αυτές αντιμετωπίζουν επιπλέον οικονομικά 
προβλήματα, λόγω της προσπάθειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να συγκρατήσει την άνοδο της τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιομηχανία πάντως αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την είσοδο της κινεζικής 
εταιρίας στην αγορά, καθώς όπως υποστηρίζουν, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει θα ευνοήσουν 
μόνον τους κινέζους προμηθευτές, κυρίως μηχανημάτων. 

Άλλη κινεζική εταιρία, η Three Gorges, δραστηριοποιείται ήδη στη Βραζιλία, ελέγχοντας έμμεσα τις 
εταιρίες διανομής της EDP από το 2011. 

Ξένες εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία 

Holding Αξία (δισ. 
δολ. ΗΠΑ) 

Χώρα 
προέλευσης Θυγατρικές Πολιτείες 

δραστηριοποίησης 
AES 6,2 ΗΠΑ Eletropaulo και AES Sul SP και RS 
EDP 9,7 Πορτογαλία Bandeirante και Escelsa SP και ES 
Enel 36,9 Ιταλία Ampla RJ 
Iberdrola 41,4 Ισπανία Elektro SP 
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Μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού 
Σε 1,68 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το πρώτο 
δίμηνο του έτους, μείωση 55% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η υποτίμηση του ρεάλ και η 
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην ταξιδιωτική δαπάνη 
εξωτερικού. 

 

Ανοδικά θα κινηθεί η αγορά φαρμάκων παρά την κρίση 
Η IMS Health εκτιμά ότι παρά την αναμενόμενη υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και το 
2016, οι πωλήσεις φαρμάκων στη Βραζιλία θα εξακολουθήσουν ανοδικά, αν και με πιο αργό ρυθμό 
μεγέθυνσης, που για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν του 
πληθωρισμού. 

Έτσι, για το 2016 η εταιρία εκτιμά ότι οι πωλήσεις φαρμάκων προς τις επιχειρήσεις λιανικής θα αυξηθούν 
κατά 8%, ενώ το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 3%. Το 2015 οι πωλήσεις προς τις επιχειρήσεις λιανικής 
αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τα 75,4 δισ. ρεάις. Υπολογίζοντας τις εκπτώσεις που δίδονται από τα 
φαρμακεία στους τελικούς χρήστες, οι πωλήσεις του 2015 αυξήθηκαν κατά 7,4%, φτάνοντας τα 45 δισ. 
ρεάις. Σε τεμάχια, η αύξηση πωλήσεων ήταν επίσης 7,4%. 

Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία πάντως αξιολογεί την εκτίμηση της IMS Health για το 2016 ως πολύ 
αισιόδοξη, καθώς ήδη από τον Ιανουάριο φέτος παρατηρείται χαμηλότερος ρυθμός πωλήσεων, ενώ το 
ακριβό δολάριο αυξάνει το κόστος προμήθειας των χρησιμοποιούμενων δραστικών συστατικών, 90% των 
οποίων είναι εισαγόμενα. Εξάλλου, η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση για φάρμακα με ελεγχόμενη τιμή δεν 
καλύπτει πάντα τον πληθωρισμό. Αυτά, σε συνδυασμό και με τον ισχυρό ανταγωνισμό που αναγκάζει σε 
εκπτώσεις, οδηγεί σε ισχνά περιθώρια κέρδους για κάποια φάρμακα. 

 

Μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές προετοιμάζονται για συμβάσεις 
παραχώρησης 
Ο συνδυασμός έλλειψης έργων, καθυστέρησης πληρωμών και κρίσης στις μεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρίες, που εμπλέκονται σχεδόν όλες στο σκάνδαλο της Petrobras, έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για 
μικρούς και μεσαίους του κλάδου να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των συμβάσεων παραχώρησης, όπου 
μέχρι πρότινος λειτουργούσαν μόνο ως υπεργολάβοι. 

Η MGO Rodovias θεωρείται επιτυχημένο παράδειγμα εισόδου εταιρίας μεσαίου μεγέθους στην αγορά 
των συμβάσεων παραχώρησης. Το 2013 κέρδισε διαγωνισμό και πλέον διαχειρίζεται 436,6 χιλιόμετρα του 
αυτοκινητοδρόμου BR050, μεταξύ των πολιτειών Goiás και Minas Gerais. Η εταιρία προτίθεται να 
διεκδικήσει τη σύμβαση του αυτοκινητόδρομου BR364/365, μεταξύ Jataí (GO) και Uberlândia (MG), 
περίπου 440 χιλιομέτρων, που αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του έτους.  

Εξάλλου, η BC2 Construtora, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτοκινητόδρομων, 
σκοπεύει επίσης να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης ομοσπονδιακών ή 
πολιτειακών αυτοκινητοδρόμων.  

Στα μέσα του 2015, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Δημόσιων Έργων της Πολιτείας Αγίου Παύλου (APEOP) 
ξεκίνησε πρόγραμμα εκπαίδευσης για μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές εταιρίες, προκειμένου να 
διεκδικήσουν συμβάσεις παραχώρησης. Τρεις από αυτές, η κατασκευαστική Ecopav, η εταιρία 
διαχείρισης στόλων οχημάτων Uzêda Comércio e Serviços και η συμβουλευτική L3 Participações, 
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υπέβαλαν στην πολιτεία Αγίου Παύλου εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση των μελετών 
σκοπιμότητας για την ανάπτυξη στην πολιτεία 25 αμαξοστασίων.  

 

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

Κύρωση από τη Βραζιλία της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Εμπορίου του ΠΟΕ 
Η Βραζιλία επικύρωσε τη Συμφωνία διευκόλυνσης του εμπορίου μέσω της απλοποίησης και της 
διαφάνειας των τελωνειακών διαδικασιών, που είχε συναφθεί το Δεκέμβριο του 2013 στην Υπουργική 
Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Μπαλί.  

Στην κατάταξη Enabling Trade Index 2014 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που αξιολογεί 
θεσμούς, πολιτικές και υπηρεσίες που διευκολύνουν το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, η Βραζιλία κατέλαβε 
την 86η θέση μεταξύ 138 χωρών, πίσω από χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως, Χιλή (θέση 8), Περού 
(51) και Μεξικό (61). Στην ίδια κατάταξη η Ελλάδα καταλαμβάνει την 67η θέση. 

 

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, Agência Brasil 

 

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 
 ΙΑΝ 2016 ΙΑΝ 2015 Δ16/15 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

390.276 798.279 -51,1% 

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

206.351 73.735 179,9% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 181.885 65.058 179,6% 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

178.672 93.098 91,9% 

(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 

109.848 126.781 -13,4% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 84.922 306.325 -72,3% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 59.508 136.577 -56,4% 

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

49.947 40.585 23,1% 

(71) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 35.092   
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 ΙΑΝ 2016 ΙΑΝ 2015 Δ16/15 
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
(32) ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

29.957 27.692 8,2% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 15.364 52.999 -71,0% 
(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 13.002   
(90) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

2.954 155 1805,8% 

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

1.762 1.788 -1,5% 

(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 

1.630   

(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 1.145 5.319 -78,5% 

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  1.087 1.260 -13,7% 

(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 44 19.521 -99,8% 
(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 10 1.263 -99,2% 
(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»  

 15.300 -100,0% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  9.217 -100,0% 
(87) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

 8.591 -100,0% 

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

 4.305 -100,0% 

(29) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  3.400 -100,0% 
(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ  2.700 -100,0% 
(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 2.311 -100,0% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ  1.740 -100,0% 
(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ  700 -100,0% 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ  95 -100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.363.456 1.798.794 -24,2% 
Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ 2016 ΙΑΝ 2015 Δ16/15 
10.460.394 6.851.435 -34,5% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  

 


