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 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                
                  ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
        
                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  

   
  
  Ψηφίσθηκε στις 21.12.2021 ο νέος ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της 
Βραζιλίας για το 2022. Ο Προϋπολογισμός έχει συνολικό ύψος 4,82 τρις ρεάις (750,4 δις 
ευρώ) εκ των οποίων  1,88 τρις ρεάις προορίζονται για την αναχρηματοδότηση του 
δημοσίου χρέους της χώρας. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 2,94 τρις ρεάις θα κατευθυνθεί  
στην χρηματοδότηση των βασικών τομέων της οικονομίας εκ των οποίων  160,6 δις 
ρεάις για την χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, 137 δις ρεάις για την εκπαίδευση, 
18,2 δις ρεάις για τις υποδομές, 3,17 δις ρεάις για το περιβάλλον. 

Επίσης, έχει προβλεφθεί η διάθεση ποσού 4,9 δις ρεάις, υπό μορφή εκλογικών 
επιχορηγήσεων (Fundo Eleitroal) για την ενίσχυση των υποψηφίων στις επερχόμενες 
προεδρικές εκλογές (Οκτώβριος 2022). Το εν λόγω ποσό, το οποίο είναι 
σημαντικά  υψηλότερο από το αντιστοιχο ποσό (1,9 δις ρεάις) που διατέθηκε στις 
τελευταίες  προεδρικές εκλογές (2018), θεωρείται από εδώ οικονομικούς αναλυτές ότι 
αφαιρεί σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν στην χρηματοδοτηση 
άλλων τομέων και κλάδων της εθνικής οικονομίας. Τέλος, 16,5 δις ρεαις θα πιστωθούν,  
για τις ανάγκες των μελών του  Βραζιλιανού Κοινοβουλίου και Γερουσίας με σκοπό την 
υποστήριξη της πολιτικής τους δραστηριότητας, δαπάνες όμως οι οποίες εξαιρούνται 
από την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους.   
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Ο ομοσπονδιακός προυπολογισμός, έχει δεσμεύσει ποσό  ύψους  89,06 δις 
ρεάις για την χρηματοδότηση του νέου κοινωνικού προγράμματος «Auxilio Brasil», που 
θα στηρίξει  17,9 εκατομμύρια οικογένειες, το 2022, οι οποίες διαθέτουν ελάχιστο ή 
καθόλου εισόδημα και θα λάβουν 400 ρεάις/ μηνιαίως (βλ. έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ με 
ΑΠΦ 2230/126/10.12.2021). Στο πλαίσιο της μισθολογικής αναπροσαρμογής 
προβλέπεται, επίσης, η αύξηση του κατώτατου μισθού, την 1 Ιανουαρίου 2022, από 
1.100 ρεάις σε 1.211 ρεάις μηναίως. 

Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, πόσο ύψους 1,74 δις ρεάις θα διατεθεί 
στην  ενίσχυση των ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας προκειμένου να 
αναπροσαρμοσθούν οι αποδοχές των 45 χιλιάδων ομοσπονδιακών αστυνομικών. Ο 
τομέας της άμυνας θα χρηματοδοτηθεί με υψηλοτερους πόρους, συγκριτικά με 
προηγούμενα έτη, εκ των οποίων 1,2 δις ρεάις για την αγορα νέων πολεμικών 
αεροσκαφών. 

 Σημειώνεται η κριτική εδώ οικονομικών αναλυτών σχετικά με το περιορισμένο 
ύψος πόρων που θα διατεθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (44 δις ρεάις), το 
οποίο αποτελεί το χαμηλότερο από το 2010 και σημαντικά χαμηλότερο από το ποσό των 
201 δις ρεάις που ήταν το 2012. Στο πλαίσιο αυτό το κενό καλείται να καλύψει ο 
ιδιωτικός τομέας ο οποίος θα χρειασθεί να επενδύσει σημαντικά υψηλότερα ποσά 
προκειμενου να εκσυγχρονίσει την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. 

 Σύμφωνα με συνταγματική πρόβλεψη, το ύψος των δαπανών του 
προϋπολογισμού θα πρέπει να πληροί τον κανόνα της ετήσιας τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής, με βάση υπολογισμού την χρονική περιόδο Ιουλίου προηγούμενου 
έτους - Ιουνίου τρέχοντος έτους. Η ρύθμιση αυτή τεθηκε σε εφαρμογή το 2016 
προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών. Για το 
2022, ο υπολογισμός έγινε στη βάση του ημερολογιακού έτους Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 
2021, κατόπιν νομοθετικής τροποποίησης, η οποία επέτρεψε  την υψηλότερη αύξηση 
δαπανών, κατά 118 δις ρεάις,  λόγω των πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων 
μηνών (άνω του 10%).    

Πολλοί οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι, η αυξηση των δημοσίων δαπανών 
αλλά όχι αυτών που έχουν αναπτυξιακή διάσταση (επενδύσεις για βελτίωση υποδομών, 
εκπαίδευση, υγεία) δεν θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό της βραζιλιανής οικονομίας 
ούτε θα συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ. Αρκετοί δε, διαβλέπουν τον κίνδυνο, τα 
επόμενα έτη, η Βραζιλία να εισέλθει σε οικονομική στασιμότητα.  Η Κεντρική Τράπεζα, 
ήδη, τους τελευταίους μήνες, αναθεωρεί επί τα χείρω, τις προβλέψεις για την αύξηση του 
βραζιλιανού Α.Ε.Π., το 2022, σε μόλις 0,5%.   
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