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Θέμα:  “ Oικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 στη Βραζιλία:   
              πτώση του Α.Ε.Π. το πρώτο τρίμηνο του 2020” 

  
       Το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής (IBGE, 
www.ibge.gov.br) ανακοίνωσε χθες πως το Α.Ε.Π. της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 
2020 σημείωσε πτώση 1,5%, ένεκα ασφαλώς εν θέματι πανδημίας που έχει εδώ 
ραγδαίως εξαπλωθεί. Σε ετήσια δε βάση το Α.Ε.Π. της Βραζιλίας συρρικνώθηκε κατά 
0,3%. 
       Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχετική πτώση που είχε να εμφανιστεί από τις εδώ 
οικονομικές κρίσεις των ετών 2014 & 2016 και ασφαλώς προμηνύει ακόμη χειρότερα νέα 
για την επίδοση του Α.Ε.Π. το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όπου ακόμη και 
επιφανείς εδώ οικονομολόγοι προβλέπουν σχετική συρρίκνωση της τάξεως του 12,15%. 
       Με την αρχική υιοθέτηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που τέθηκαν 
σε ισχύ από την 16η Μαρτίου 2020 (εμπορικά κέντρα και εστιατόρια κλειστά/άδεια 
αεροδρόμια κλπ), η οικονομική δραστηριότητα έχει υποστεί ένα καίριο πλήγμα. 
Eιδικότερα, το εν θέματι τρίμηνο, ο τομέας των υπηρεσιών-που αντιπροσωπεύει και το 
74% του Α.Ε.Π.- μειώθηκε  κατά 1,6% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019,  
όπως και αυτός της βιομηχανίας κατά 1,4% αντιστοίχως. Απεναντίας, ο τομέας της 
γεωργίας σημείωσε άνοδο 0,6%, που ασφαλώς δεν στάθηκε ικανός να επηρεάσει 
αποφασιστικά την οικονομική δραστηριότητα. 
      Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση των οικογενειών, που παραδοσιακά 
συνδράμει σημαντικά στο Α.Ε.Π. της Βραζιλίας, συρρικνώθηκε κατά 2% -πρόκειται για 
την  μεγαλύτερη σχετική παρατηρηθείσα πτώση από το τρίτο τρίμηνο του 2001. 
Όπως αναμένετο, η κοινωνική αποστασιοποίηση εμπόδισε τους Βραζιλιάνους πολίτες 
από την συνήθειά τους να βγουν από την οικία τους και να καταναλώσουν προϊόντα. 
      Όσον αφορά την ανεργία, μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020 απωλέσθησαν  1,1 
εκ. επίσημες θέσεις εργασίας. Εάν δε συνυπολογισθεί και η ανεπίσημη ανεργία (informal 
job), τότε εκτιμάται πως συνολικά 5 εκ. άτομα παρέμειναν δίχως εργασία. 
      Εν τω μεταξύ, βάσει πρόσφατων στατιστικών στοιχείων του IBGE, η βιομηχανία της 
Βραζιλίας τον Απρίλιο 2020 σημείωσε ιστορική πτώση 18,8% σε σύγκριση με έναν 
μήνα νωρίτερα, ένεκα του γεγονότος πως τα περισσότερα βραζιλιάνικα εργοστάσια 
βρίσκονται σε κατάσταση υπολειτουργίας -ήδη από την έναρξη της πανδημίας του 
COVID-19. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η παραγωγή αυτοκινήτων σημείωσε την 
χειρότερη επίδοση: συρρίκνωση 88,5%.  
       Τέλος επισημαίνεται πως οι προοπτικές άμεσης οικονομικής ανάκαμψης το επόμενο 
χρονικό διάστημα φαντάζουν “νεφελώδεις”, δεδομένου ότι η ανάσχεση της εξέλιξης της 
πανδημίας Covid-19 στη χώρα δεν αναμένεται να καλυτερεύσει 
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