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Οικονομία 

Η νέα κυβέρνηση αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για την 
οικονομία 
Ψηφίστηκε στη Γερουσία η μέχρι 180 ημέρες απομάκρυνση από τα καθήκοντά της, τής Προέδρου Dilma 
Rousseff, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποπομπής της. Υπηρεσιακός πρόεδρος ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησής της, Michel Temer, ο οποίος σχημάτισε νέα κυβέρνηση με κεντρώο – φιλελεύθερο 
προσανατολισμό και προτεραιότητα την οικονομική ανάκαμψη. Νέος υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο 
Henrique Meirelles, που είχε διατελέσει πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας επί προεδρίας Lula.  

Το νέο οικονομικό επιτελείο προέβη σε αποτίμηση της κατάστασης και κατέληξε ότι αναμένει βαθύτερη 
ύφεση για φέτος, ήτοι περιορισμό του ΑΕΠ κατά 3,8%, από 3,05% που ήταν η τελευταία εκτίμηση της 
προηγούμενης κυβέρνησης. Το ποσοστό του πληθωρισμού θα κινηθεί στο επίπεδο του 7%, ενώ η μέση 
ισοτιμία με το δολάριο ΗΠΑ τοποθετείται στο 3,7, πολύ χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση του 
4,18. Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις της αγοράς. Έτσι, στην πιο πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής 
Τράπεζας μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών (27/5), καταγράφονται οι εξής εκτιμήσεις: μεταβολή 
ΑΕΠ -3,81%, ποσοστό πληθωρισμού 7,06% και μέση ετήσια ισοτιμία με δολάριο ΗΠΑ 3,63. 

Εξάλλου, απογραφή των δημόσιων οικονομικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρωτογενές έλλειμμα 
θα ανέλθει σε 170,5 δισ. ρεάις, έναντι 96,65 δισ. που ήταν η τελευταία πρόβλεψη της προηγούμενης 
κυβέρνησης. Ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αναθεώρηση, είναι η αδυναμία ψήφισης 
στο Κογκρέσο του νέου φόρου CPMF στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, που είχε προβλεφθεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση, και που φαίνεται πως ούτε η παρούσα θα μπορέσει να περάσει. Ο νέος 
δημοσιονομικός στόχος εγκρίθηκε ήδη από το Κογκρέσο. Εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτό θα είναι το 
χειρότερο πρωτογενές αποτέλεσμα όλων των εποχών για τη Βραζιλία.  

 

Τα μέτρα της νέας κυβέρνησης για την ανάκαμψη της οικονομίας και η 
αντίδραση της αγοράς 
Ο υπηρεσιακός Πρόεδρος, Michel Temer, ανακοίνωσε τα εξής μέτρα για τον περιορισμό των δημόσιων 
δαπανών και την ανάκαμψη της οικονομίας:  

- Μέσα στους επόμενους 24 μήνες, επιστροφή από την κρατική επενδυτική τράπεζα BNDES 
τουλάχιστον 100 δισ. ρεάις από τα συνολικά 500 δισ. με τα οποία χρηματοδοτήθηκε από το δημόσιο 
τα τελευταία χρόνια. Οι πόροι είχαν διατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για την παροχή 
χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων σε επιχειρήσεις, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. Τα 
χρήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν έσοδα, αλλά θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου χρέους.  

- Αύξηση των κρατικών δαπανών μέσα σε ένα έτος, το πολύ κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του 
προηγούμενου. Το μέτρο τελεί υπό την έγκριση του Κογκρέσου. 

- Αλλαγή των κανόνων αξιοποίησης των πετρελαιοφόρων πεδίων στο επίπεδο pre-salt, ώστε να παύσει 
να απαιτείται η κατά τουλάχιστον 30% συμμετοχή της κρατικής πετρελαϊκής Petrobras στις 
κοινοπραξίες εκμετάλλευσης των εν λόγω πεδίων. Το σχέδιο έχει περάσει από τη Γερουσία και θα 
αξιολογηθεί στη συνέχεια από τη Βουλή. 
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- Μη περαιτέρω αύξηση των κρατικών ενισχύσεων, κυρίως των φορολογικών κινήτρων. Το μέτρο 
αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 2 δισ. ρεάις. 

- Ενδεχομένως, κατάργηση του κρατικού επενδυτικού ταμείου, που συστάθηκε το 2008 με το υπόλοιπο 
του πρωτογενούς πλεονάσματος που τότε υπήρχε. Οι πόροι του ταμείου ανέρχονται σε περίπου 2 δισ. 
ρεάις και πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους. 

- Αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, εκτός της διαβεβαίωσης 
ότι δεν θα αλλάξουν οι κανόνες συνταξιοδότησης  χωρίς προηγούμενη συμφωνία της κοινωνίας. Η 
πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. 

Δεν ανακοινώθηκε αύξηση φόρων σε αυτό το στάδιο, αν και ο Υπουργός Οικονομικών δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο για το μέλλον.  

Ακόμα κι αν τα μέτρα ψηφιστούν στο Κογκρέσο, αναμένεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα θα 
παραμείνει ελλειμματικό και το 2017, για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται 
σε 66 δισ. ρεάις, ενώ χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου, το έλλειμμα θα ξεπεράσει τα 100 δισ. και τον 
επόμενο χρόνο.  

 

Η αγορά φαίνεται πως είχε ήδη αποτιμήσει την αισιοδοξία της για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και 
από την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, τόσο το χρηματιστήριο όσο και το ρεάλ, κινούνται ελαφρά 
πτωτικά. Μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε μετά την παραίτηση δύο υπουργών, Προγραμματισμού 
και Διαφάνειας, μέσα σε 19 μόλις ημέρες από την ανάληψη της κυβέρνησης Temer, μετά από διαρροή 
συνομιλιών τους από τις οποίες προέκυπτε ότι υποστήριζαν μια πολιτική συμφωνία για να σταματήσουν 
οι έρευνες για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Petrobras. Η αγορά εξέλαβε τις αποκαλύψεις ως επιπλέον 
ενδείξεις της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να περιορίσει την ικανότητα της 
κυβέρνησης να περάσει τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάκαμψης που 
εξήγγειλε. Οι εξελίξεις διατήρησαν το χρηματιστηριακό δείκτη Ibovespa και το ρεάλ σε πτωτική πορεία, 
ενώ τα CDS των κρατικών πενταετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 13 μονάδες βάσης φτάνοντας στις 24 
Μαΐου τις 361 μονάδες. 

 

Περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση υπόσχεται η νέα κυβέρνηση 
Ο νέος Υπουργών Εξωτερικών Σχέσεων, José Serra, ανακοίνωσε αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της 
Βραζιλίας, μεταξύ των οποίων, η διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Σύμφωνα με 
τον Υπουργό, οι πρωτοβουλίες της Βραζιλίας δεν θα περιορίζονται πλέον από την «αποκλειστική και 
παραλυτική» προσχώρηση σε πολυμερείς προσπάθειες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο Υπουργός μίλησε ακόμα για την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη Mercosul, ώστε 
να παύσει η απαγόρευση σύναψης διμερών συμφωνιών των επιμέρους μελών της Ένωσης με τρίτες 
χώρες, ενώ υποστήριξε την ανάπτυξη δεσμών με τη Συμφωνία του Ειρηνικού (TPP), με τους 
παραδοσιακούς εταίρους της χώρας, ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία, Αργεντινή και Μεξικό, καθώς και με τα 
ασιατικά κράτη, κυρίως την Κίνα. 

Η Βραζιλία  ήταν ανέκαθεν προσανατολισμένη στις πολυμερείς συμφωνίες και στη συνεργασία Νότου – 
Νότου. Υπολόγιζε στις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα για τον περιορισμό των αγροτικών 
επιδοτήσεων των πλούσιων χωρών, που όπως υποστηρίζει, πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των 
βραζιλιανών εξαγωγών, οι οποίες ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Στο μεταξύ, ο υπόλοιπος κόσμος 
στράφηκε στη διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, με μια άνευ προηγουμένου 
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αύξησή τους μεταξύ 2005 και 2016: στις αρχές του 2005 βρίσκονταν σε ισχύ 260 σχετικές συμφωνίες, 
ενώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, 419. Στο ίδιο διάστημα η Mercosul σύναψε εμπορικές συμφωνίες μόνο 
με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή, και μάλιστα, για περιορισμένο αριθμό 
προϊόντων. Η βιομηχανία κατηγορούσε συχνά τις προηγούμενες κυβερνήσεις για περιθωριοποίηση της 
χώρας λόγω της αποχής από τη διαμόρφωση των όρων του παγκόσμιου εμπορίου στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών, ωστόσο μένει να αποδειχθεί αν πραγματικά είναι έτοιμη να χάσει τα προνόμια χρόνιων 
πολιτικών επιδοτήσεων και προστατευτισμού. 

 

Συνέχιση των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης στις αγροτικές 
εξωτερικές σχέσεις 
Ο νέος Υπουργός Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων, Blairo Maggi, δήλωσε ότι θα διατηρήσει 
πολιτικές της προκατόχου του στον εξωτερικό τομέα, επιχειρώντας να εντατικοποιήσει τις 
διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη των εξωτερικών αγορών για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας. 
Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στάσης ως προς την αντιμετώπιση των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων. 

 

Η Fitch υποβάθμισε εκ νέου τη Βραζιλία  
Τον περασμένο Δεκέμβριο η Fitch κατέταξε το μακροπρόθεσμο χρέος της Βραζιλίας κάτω από την 
επενδυτική βαθμίδα. Παραμονή της ψηφοφορίας στη Γερουσία για την αποπομπή της Προέδρου 
Rousseff, η εταιρία υποβάθμισε εκ νέου τη χώρα από ΒΒ+ σε ΒΒ με αρνητική προοπτική, επίπεδο που 
κατείχε το 2006.  

Η Fitch υποστήριξε ότι η όποια κυβερνητική αλλαγή στο πλαίσιο της διαδικασίας αποπομπής συνιστά μεν 
ευκαιρία για την προώθηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ωστόσο ο κίνδυνος 
αδυναμίας εφαρμογής του παραμένει. Σύμφωνα με την εταιρία, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση σε 
συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και την αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης 
συνεργασίας Temer, ιδίως όσον αφορά την ψήφιση μεταρρυθμίσεων, συνιστούν σημαντικές προκλήσεις. 
Παράλληλα, η συνέχιση της έρευνας για το σκάνδαλο διαφθοράς της Petrobras μπορεί να οδηγήσει σε 
απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις, εκτιμά η εταιρία, για να καταλήξει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η νέα 
κυβέρνηση θα χρειαστεί ισχυρή βούληση και πολιτική υποστήριξη για να εφαρμόσει μέτρα 
δημοσιονομικού περιορισμού σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

 

Συνεχίζεται η αύξηση της ανεργίας 
Σε 11,2% ανήλθε η ανεργία το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου , το χειρότερο επίπεδο από την αρχή της 
χρονολογικής σειράς το 2012. Το συγκεκριμένο διάστημα ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 11,4 εκ., 
αύξηση 42,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Ο αριθμός των απασχολούμενων εκτιμάται σε 
90,6 εκ., μείωση 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι. 

Το πραγματικό μέσο μηνιαίο εισόδημα εκτιμάται σε 1.962 ρεάις, μειωμένο κατά 3,3% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 (2.030 ρεάις). 

 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

4   

 
 

Συνεχίζεται η αύξηση του δημόσιου χρέους 
Σε 4 τρισ. ρεάις, ή 67,3% του ΑΕΠ, εκτιμά η Κεντρική Τράπεζα το  ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης 
στο τέλος Μαρτίου, από 66,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2015 και 57,2% το 2014. Εκτιμάται ότι αν η 
κυβέρνηση δεν επανέλθει σε δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, το χρέος θα εξακολουθήσει να 
αυξάνεται ξεπερνώντας το 70% του ΑΕΠ. 

 

Αύξηση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών 
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Βραζιλίας – CNI, ο δείκτης εμπιστοσύνης των 
επιχειρηματιών της βιομηχανίας αυξήθηκε 4,5 μονάδες μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, η μεγαλύτερη 
αύξηση από το 2010, που αποδίδεται στην προοπτική βελτίωσης της πολιτικής κατάστασης της χώρας. 
Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο του δείκτη (41,3 στα 100) καταδεικνύει ότι επικρατεί ακόμα απαισιοδοξία και 
έλλειμμα εμπιστοσύνης.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα αμέσως πριν την ψήφιση από τη Γερουσία της προσωρινής 
απομάκρυνσης της Προέδρου Rousseff, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποπομπής της.  Η CNI υποστηρίζει 
ότι οι επιχειρηματίες περιμένουν να πεισθούν ότι η νέα κυβέρνηση θα καταβάλει προσπάθεια για να 
πετύχει τη δημοσιονομική προσαρμογή και να επαναφέρει την οικονομική ανάπτυξη.  

 

Εκτίμηση της Moody's για την επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
οικονομία 
Με ανακοίνωσή της, η Moody's υποστηρίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Rio de Janeiro θα βελτιώσουν 
τις υποδομές μεταφορών και αστικής κινητικότητας της πόλης, ενώ οι εκτιμώμενοι 350.000 επισκέπτες 
θα συμβάλουν στην προσωρινή αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων από φόρους. Ωστόσο, όταν η 
διοργάνωση ολοκληρωθεί, η χώρα θα επιστρέψει στην ύφεση. 

Σύμφωνα με την εταιρία, στη μητροπολιτική περιοχή του Ρίο πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις υποδομών 
ύψους 25 δισ. ρεάις, που αντιστοιχεί στο σύνολο σχεδόν του ποσού που επενδύθηκε στις 12 πόλεις του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2014. 

 

Η πολιτεία Rio de Janeiro καθυστερεί την αποπληρωμή χρεών της  
Αντιμετωπίζοντας ζήτημα ακόμα και με την πληρωμή συντάξεων των υπαλλήλων της, η πολιτεία Rio de 
Janeiro δεν πλήρωσε τη δόση Απριλίου του χρέους της με την Ομοσπονδία, ενώ έχει πλέον και 
ληξιπρόθεσμη δόση εξωτερικού χρέους, που σύμφωνα με την εφημερίδα Valor, ανέρχεται στο ποσό των 8 
εκ. ρεάις και αφορά δάνειο από τη Γαλλική Αναπτυξιακή Υπηρεσία (AFD). 

Η πολιτεία Rio de Janeiro δεν είναι η μόνη που μπορεί να ανατρέψει τον οικονομικό προγραμματισμό της 
Ομοσπονδίας. Και άλλες πολιτείες μπορεί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, με πλέον επίφοβη αυτή του 
Rio Grande do Sul. Το ποσό που δαπανήθηκε το 2015 για την αποπληρωμή εξωτερικού χρέους των 
πολιτειών ανήλθε σε 5,3 δισ. ρεάις. 
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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρήσεις 

Σε δημόσια διαβούλευση η δημοπράτηση παραχώρησης τεσσάρων 
αεροδρομίων 
Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 20 Ιουνίου τέθηκαν οι προκηρύξεις των συμβάσεων παραχώρησης 
τεσσάρων αεροδρομίων της Βραζιλίας, των: Salgado Filho (SBPA) στην πόλη Porto Alegre (RS),  
Deputado Luís Eduardo Magalhães (SBSV) στο Salvador (BA),  Hercílio Luz (SBFL) στη Florianópolis 
(SC) και Pinto Martins (SBFZ) στη Fortaleza (CE). Στα τέσσερα αεροδρόμια αναλογεί το 11,6% της 
κίνησης επιβατών, το 12,6% της μεταφοράς φορτίων και το 8,6% της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας. 

Η τιμή εκκίνησης για το μίσθωμα του αεροδρομίου της Florianópolis ορίσθηκε στα 329 εκ. ρεάις, του 
Porto Alegre στα 729 εκ., του Salvador στα 1,49 δισ., για στης Fortaleza στα 1,563 δισ. Οι επενδύσεις στη 
διάρκεια της παραχώρησης των αεροδρομίων εκτιμώνται σε 6 δισ. ρεάις. 

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας – ANAC: 
www.anac.gov.br/noticias/edital-de-concessao-de-aeroportos-entra-em-audiencia 

 

Με εμπόδια η δημοπράτηση λιμανιών 
Η δημοπράτηση των συμβάσεων παραχώρησης έξι λιμενικών εγκαταστάσεων στην πολιτεία Pará, 
προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου, μπορεί να αναβληθεί για τρίτη φορά, καθώς εκτιμάται ότι δεν θα 
υπάρξει ενδιαφέρον για όλα τα έργα. Αναμένεται ότι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα θα συναντηθούν 
με το νέο Υπουργό Μεταφορών, Λιμένων και Πολιτικής Αεροπορίας, Maurício Quintella Lessa, για να 
ζητήσουν αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού, τους οποίους θεωρούν υπέρμετρα μεροληπτικούς υπέρ 
του κράτους.  

Η δημοπράτηση των συμβάσεων παραχώρησης των λιμανιών του Pará, που αντιστοιχεί σε επενδύσεις της 
τάξης των 1,6 δισ. ρεάις, θα είναι η πρώτη της διακυβέρνησης Temer, η οποία έχει θέσει ως 
προτεραιότητα την προώθηση των έργων υποδομής, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. 

Την περασμένη εβδομάδα δημοπρατήθηκε ο προβλήτας επιβατών του λιμανιού της πόλης Salvador, που 
είχε κατασκευαστεί με κόστος 40,7 εκ. ρεάις για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εκμετάλλευσή του 
δημοπρατήθηκε προς 8,5 εκ. ρεάις. Στη διάρκεια των 25 χρόνων της σύμβασης η νικήτρια κοινοπραξία 
οφείλει να επενδύσει επιπλέον 7 εκ. και να πληρώσει συνολικά 34,5 εκ. για το δικαίωμα εκμετάλλευσης. 
Άλλοι τρεις επιβατικοί σταθμοί αναμένεται να ακολουθήσουν, αυτοί του Recife, στις 31 Αυγούστου, της 
Fortaleza και του Natal, χωρίς ημερομηνίες ακόμα. 

 

Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ηλεκτρονικών αγορών η Βραζιλία 
Σύμφωνα με την εφημερίδα Valor, ο αριθμός και ο τζίρος των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου της 
Βραζιλίας παρουσιάζει αυξητική τάση, παρόλο που η οικονομία βρίσκεται για δεύτερη χρονιά σε ύφεση. 
Το γεγονός κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ηλεκτρονικών αγορών του κόσμου. 

Έτσι, το 2015 54.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στον τομέα των marketplaces, αύξηση 20% σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ σύμφωνα με το Βραζιλιανό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(ABComm), φέτος αναμένεται να φτάσουν τις 65.000. Ο τζίρος τους το 2015 ανήλθε σε 48,2 δισ. ρεάις, 
αύξηση 22% σε σχέση με το 2014 και αντιστοιχεί σε 155,5 εκ. παραγγελίες μέσης αξίας 310 ρεάις. 
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Στοιχεία των Ebit/Buscapé καταδεικνύουν ότι η μέση αξία παραγγελίας το 2016 μπορεί να φτάσει τα 419 
ρεάις.  

 

Πρώτοι στη χρήση Android apps οι βραζιλιανοί 
Σύμφωνα με έρευνα της Cheetah Mobile, οι βραζιλιανοί είναι οι πρώτοι στον κόσμο στη χρήση 
εφαρμογών για smartphones. Κάθε βραζιλιανός χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 29,23 apps το μήνα τα 
οποία ανοίγει μέχρι και 53,62 φορές, ξεπερνώντας το μέσο όρο των χωρών της έρευνας, που ήταν 27 και 
39, αντίστοιχα. 

Apps παραγωγικότητας, εξατομίκευσης, κοινωνικά δίκτυα και casual παιχνίδια αντιμετωπίζουν υψηλό 
ανταγωνισμό στη Βραζιλία. Αντίθετα, εκπαιδευτικά παιχνίδια (λόγω γλώσσας), παιχνίδια περιπέτειας και 
αγώνων, όπως και προσομοιωτές, δεν έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό, γεγονός που συνιστά ευκαιρία 
εισόδου στις συγκεκριμένες επιμέρους αγορές. 

Η έρευνα περιέλαβε 52 εκ. χρήστες του λειτουργικού συστήματος Android μόνο, σε εννέα χώρες: 
Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, ΗΠΑ, Ινδία, Καναδάς, Μεξικό και Ρωσία.  

 

Μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού 
Σε 4,05 δισ. δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών το πρώτο 
τετράμηνο του έτους, μείωση 41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η τελευταία πορεία 
ανατίμησης του ρεάλ μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού, αν και η 
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις. 

 

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

Τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Εμπορικών Προτιμήσεων MERCOSUL-SACU 
Τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Εμπορικών Προτιμήσεων μεταξύ MERCOSUL και SACU (Νοτιοαφρικανική 
Τελωνειακή Ένωση), που είχε υπογραφεί το 2008. Η Συμφωνία προβλέπει επίπεδα προτίμησης 10%, 
25%, 50% και 100% για 1.050 κωδικούς κάθε πλευράς.  

Από τους χαμηλότερους δασμούς αναμένεται να ωφεληθούν κυρίως οι τομείς χημικών, 
κλωστοϋφαντουργίας, σιδηρουργίας, πλαστικών, αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών της Mercosul. 

Το 2015 οι βραζιλιανές εξαγωγές στη Sacu ανήλθαν σε 1,36 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ η χώρα κατέγραψε 
πλεόνασμα ύψους 720 εκ. Τα βιομηχανικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 65% των εν 
λόγω εξαγωγών. 

Η Mercosul περιλαμβάνει τις Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη και 
η Sacu τις Λεσότο, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη.  

 

Πηγές: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O Globo, VentureBeat, Comex do Brasil 
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Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Βραζιλίας  

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Βραζιλία (ευρώ) 

 
ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2016 
ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2015 Δ16/15 

(27) ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 9.791.441 17.949 54451,5% 
(84) ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1.338.353 1.358.942 -1,5% 

(25) ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 962.100 2.231.045 -56,9% 

(39) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 655.707 396.051 65,6% 
(15) ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

628.737 434.585 44,7% 

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

585.695 428.790 36,6% 

(68) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 537.393 1.151.977 -53,4% 

(76) ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 488.555 288.224 69,5% 
(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 

431.059 573.658 -24,9% 

(73) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 403.624 50.473 699,7% 
(49) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

166.062 116.967 42,0% 

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

127.366 9.018 1312,4% 

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

93.281 81.601 14,3% 

(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 

35.352 256 13709,4% 

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

25.703 4.011 540,8% 

(20) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 20.670 262.356 -92,1% 

(22) ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 15.368 0  
(30) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.270 25.035 -51,0% 
(62) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 12.119 22.112 -45,2% 

(38) ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 8.703 11.564 -24,7% 
(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 0  
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ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2016 
ΙΑΝ – ΜΑΡ 

2015 Δ16/15 

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

6.412 6.243 2,7% 

(64) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ  3.713 5.606 -33,8% 

(61) ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  2.098 3.463 -39,4% 
(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 0  

(70) ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1.413 9.700 -85,4% 
(48) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 938 0  

(74) ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 900 0  
(54) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

870 486 79,0% 

(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% 
(95) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 127 0  
(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 18.652 -100,0% 

(99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 0 6.123 -100,0% 
(33) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

0 5.261 -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 4.305 -100,0% 

(97) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 2.000 -100,0% 
(96) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 1.862 -100,0% 
(17) ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 0 1.320 -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% 
(13) ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ 0 700 -100,0% 

(44) ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0 150 -100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 16.380.142 7.776.351 110,6% 

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 – ΜΑΡ 2016 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2015 Δ16/15 
6.588.701 7.758.402 -15,1% 
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Εισαγωγές Βραζιλιανών προϊόντων στην Ελλάδα (ευρώ)  
 

ΙΑΝ – ΜΑΡ 2016 ΙΑΝ – ΜΑΡ 2015 Δ16/15 
29.968.419 31.044.481 -3,5% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου  


