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 Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η 
Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil, BCB, www.bcb.gov.br ), 
για την πορεία της οικονομίας αλλά και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις 
συγκρατούνται τα ακόλουθα: 

Α. Επιβράδυνση ΑΕΠ. Η Κεντρική Τράπεζα, αναθεωρεί επί τα χείρω, την 
αύξηση του βραζιλιανού Α.Ε.Π. για το τρέχον έτος, από  4,1%, σε χαμηλότερο 
ποσοστό. Το βραζιλιανό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατα 0,1% το 3ο  τρίμηνο 2021, 
συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του έτους. Το 2022, συμφωνα με τα τελευταία δελτία 
οικονομικής συγκυρίας, εκτιμά αυξηση μόλις 0,5%. Εν λόγω αυξηση οδηγεί την 
βραζιλιανή οικονομία σε στασιμότητα, το επόμενο έτος, χρονιά που θα διενεργηθούν οι 
επόμενες προεδρικές εκλογές.   

Β. Αύξηση πληθωριστικών πιέσεων. Ο πληθωρισμός, για τον τρέχοντα 
μήνα, ανήλθε σε  10,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2003 και  έναντι 3,5% που 
ήταν τον Οκτώβριο 2020. Η αύξηση οφείλεται στις ανατίμησεις των βασικών αγαθών, 
προϊοντων και υπηρεσιων  και ιδιαιτέρα εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των διεθνών 
τιμών των καυσίμων. Επίσης η διαρκής ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ρεαλ 
τροφοδοτεί, περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. 

       Γ. Αύξηση επιτοκίων δανεισμού από την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική 
Τράπεζα, στις 8 τ.μ,  προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού, κατα 
1,75 μονάδες, σε 9,25%  από 7,5%, αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό  από τα τέλη 
του 2017. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2020 το βασικό επιτόκιο δανεισμού 
κυμαινόταν  μόλις στο 2%. Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της 
να αυξήσει περαιτέρω το βασικό επιτόκιο, τους επόμενους μήνες,  προκειμένου αυτό 
να υπερβεί το 10%.  Η αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού από την Κεντρική 
Τράπεζα (έβδομη συνεχόμενη από τον προηγούμενο Μάρτιο) εντάσσεται στην πολιτική 
αντιμετώπισης των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της αύξησης των διεθνων 
τιμών πετρελαίου, του μεταφορικού κόστους, και της ενεργειας αλλα και να ενισχυθεί η 
ισοτιμία του βραζιλιανού νομίσματος 

Δ. Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Η κυβέρνηση, τους προηγουμενους 
μήνες ανακοίνωσε την υλοποίηση νέου προγράμματος στήριξης χαμηλότερων 
εισοδημάτων «Auxilio Brasil»  με το οποίο χορηγείται βοήθημα ύψους 400 ρεάις/μήνα 
ανά δικαιούχο.  Το πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών 
από την πανδημία με την στήριξη όσον δεν διαθέτουν πόρους ή διαθέτουν ελάχιστο 
εισόδημα, αναμένεται να βαρύνει συνολικά τον προυπολογισμό με 55 δις ρεάις, για το 
επόμενο έτος.  Σημειώνεται ότι υφίσταται αυστηρός δημοσιονομικός κανόνας, με 
συνταγματική κατοχύρωση που τεθηκε σε ισχύ το 2016, που αποτρέπει αυξηση 
δημοσίων δαπανών, πέραν ενός ποσοστού που δικαιολογείται από την ετήσια αύξηση 
του πληθωρισμού. Η υλοποίηση του εν λόγω προγραμματος υπερβαίνει τις 
συνταγματικες δεσμεύσεις συγκράτησης των δημοσίων δαπανών και χρήζει 
νομοθετικής τροποποίησης. Έγκυροι οικονομικοΙ αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται το 
ανωτέρω πρόγραμμα να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά το 2022. 

http://www.bcb.gov.br/


       Τέλος, οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν, ότι η ακολουθούμενη πολιτική της Κεντρικής 
Τράπεζας με την αύξηση των βασικών επιτοκίων δανεισμού θα έχει περιορισμένη 
επίδραση, καθως ούτε να ελεγξει τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις επιτυγχάνει, ούτε 
στην οικονομική ανάπτυξη συμβαλλει, αφού περιορίζει την πιστωτική επέκταση της 
οικονομίας. 
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