ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА СРЕЩУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ НА
КОРОНА ВИРУСА

Какви са мерки предприемат в Латинска Америка срещу икономическия
ефект на Корона вируса?
По последни проучвания най-тежко засегнатите от Корона вируса страни от Латинска Америка са
Чили, Перу и Бразилия. Тяхната икономика ще бъдат най-тежко засегнати от спадащото търсене на
Китай по време на избухването на корнавирус, докато прогнозите за растеж намаляват.
Към 01.04.2020 г. има над 14 000 регистрирани случая на коронавирус в Латинска Америка.

Чили:
Заразени: 2 738 (към дата: 01.04.2020)
Смъртни случаи: 12
Президентът Пинера въведе бонуси за семействата и икономически помощи за бизнеса: „Ние
помагаме на всички уязвими хора, засегнати от кризата“.
Президентът Себастиан Пинера прие закон за установяване на изплащането на еднократен бонус
на семействата, както и обезщетения за микро, малки и средни предприятия, за да защити 60% найуязвимите хора и да стимулира икономиката в разгара на здравната криза, причинена от
коронавируса. „Това означава подкрепа и облекчение за уязвимите семейства и МСП в нашата
страна“, заявява президентът на церемония в двореца Ла Монеда.
Мярката ще позволи да се извърши средно плащане от 100 000 чилийски песос (около 120 щатски
долара) на семейство и ще вземе предвид всички бенефициенти на единната фамилна субсидия и
програмата за социална сигурност. Помощта ще бъде предоставена на 60% уязвими хора в Чили.
Това води до влагане на 167 милиона щатски долара за чилийски семейства, които ще могат да
получат достъп до бонуса от април чрез своите дебитни сметки или банков запис.
Законът включва също така подкрепа за МСП, които имат достъп до заеми, под формата на спиране
на събирането на данъци, за период от шест месеца и включва нова капитализация на Banco Estado
в размер на 500 милиона долара, за да повиши капацитета си за предоставяне на заеми по време
на спешната ситуация. Мерките са част от плана на правителството за защита на работните места и
стимулиране на икономиката и водят до безпрецедентна инжекция на финансови ресурси на обща
стойност 11,75 милиарда щатски долара.
 „Чили и мед“
Чилийският президент Себастиан Пинера заяви, че епидемията от коронавирус ще има голямо
кономическо въздействие поради по-ниските глобални цени на мед, основният износ на страната половината от която е за Китай. Bank of America намали очакванията си за растеж за Чили от 1,3%
до 0,9% тази година, поради допълнителните проблеми, причинени от коронавирус и по-малко
инвестиции в страната след социални конфликти миналата година. Чилийската комисия за медта
(Cochilco) заяви, че през тази година износът на мед ще намалее не само в стойността, но и в
количествата. Пратките за Китай вече бяха разсрочени.

Аржентина:
Заразени: 1 133 (към дата: 01.04.2020)
Смъртни случаи: 32
Президентът Алберто Фернандес подписа Указ по необходимост и неотложност (ДНУ), който
забранява уволненията „без основание или поради липса или намаляване на работата“ за 60 дни.

Мярката предвижда също, че прекратяването на съществуващи трудови право-отношения няма да
бъде признат в този период. Правителството също така нареди прехвърлянето на 30 000 милиона
песос на Аржентинския гаранционен фонд (Fogar), за да се предоставят гаранции за улесняване на
достъпа до заеми за микро, малки и средни компании, регистрирани в регистърът PYMEs на
Министерството на производственото развитие, ръководено от Матиас Кулфас.
Решението за засилване на Fogar има за цел да предостави на банките гаранции, така че МСП да
имат достъп до заемите и по този начин да осигурят погасяване на задължения по оборотен
капитал. Гаранциите могат да покрият до 100% от заема. Все още без определение остава дали ще
има сегментиране според размера на компанията. Според проект на друг ДНУ, който беше
разпространен от различни официални служби, правителството ще създаде Програма за спешна
помощ за компании, засегнати от икономическата ситуация, причинена от наложената карантината.
 „Аржентина: говеждо месо и соя“
По-ниските цени и по-малкото износ на стоки представляват голям удар за Аржентина. Очаква се
БВП да се свие с 2%, а прогнозираните преди кризата беше 1,5%.
Основният пряк ефект на коронавируса се проявява върху износа на стоки, като соя и най-вече
месото. Китай е вторият пазар на Аржентина. Икономическите консултанти оценяват 5% спад на
износа през тази година поради коронавирусната епидемия. Това означава 3,4 милиарда долара
по-малко приходи. През януари износът на говеждо месо е спаднал с 32.8% в сравнение с
последното тримесечие на 2019 г. Китай представлява 75% от износа на говеждо месо на Аржентина
и по-малко доставки там основно обясняват спада, според аржентинската търговска камара на
CICCRA.

Парагвай:
Заразени: 64 (към дата: 30.03.2020)
Смъртни случаи: 3
В понеделник на пресконференция финансовият министър Бениньо Лопес и вицепрезидентът Уго
Веласкес на Парагвай заявиха намаляване на заплатите и други предимства на служителите в
публичния сектор, за най-малко три месеца, като част от мерките за смекчаване на въздействието
от новия коронавирус. Правителството ще ограничи месечните заплати в публичния сектор на 37
милиона парагвайски гуарани (около $ 5 700), което съответства на размера на заплатата на
президента. Също така прилага намаляване на заплатите с 10% и 20% за служителите, чиито заплати
надвишават 5 и 10 пъти минималната заплата, като всичко това ще спести общо около 52 милиона
долара. Съобщението идва в момент, когато парагвайците изискват намаляване на заплатите за
политическата класа, като начин за облекчаване на държавните и социалните разходи. Веласкес
въведе други дългосрочни мерки за реформа на държавата, които ще бъдат предприети, за да се
постигне бързо икономическо възстановяване, след като кризата приключи. Мерките са насочени
към свиване на разходите на обществения апарат и отпускане на повече средства в системата на
общественото здравеопазване с цел борба с вируса.
След появата на коронавируса в Парагвай, правителството обяви мерки за социална изолация, като
движението е ограничено до 12 април.

Уругвай:
Заразени: 64 (към дата: 30.03.2020)
Смъртни случаи: 3
Съкращава публичните заплати за финансиране на кризата от корона вируса. Правителството прие
20 % намаление на заплатите на президента, министрите, законодателите и директорите.
Президентът на Уругвай Луис Лакале в четвъртък обяви съкращения на съкращенията на

публичните служители и пенсиите за финансиране на "Коронавирусния фонд", който е
предназначен да плаща за лечението на пациенти на Covid-19 и медицински консумативи. Това
решение предполага намаляване на 20 процента от заплатите на президента и неговите министри.
Възнаграждението на законодателите и директорите на публични институции ще бъде намалено в
еднакъв размер. Освен това през следващите два месеца заплатите и пенсиите на държавните
служители, които печелят повече от 1780 щатски долара на месец, ще бъдат намалени в суми, които
могат да варират между 5 и 10 процента. Точната величина на отстъпката обаче не беше обявена.
Уругвайският президент призна, че населението преминава през трудна ситуация поради
намаляването на икономическата активност, безработицата и липсата на доходи. В този смисъл той
обяви и доставката на кошници с храна за най-нуждаещите се семейства.
 „Уругвай: говеждо месо и соя“
Уругвай също очаква големи загуби поради коронавируса, тъй като почти 80% от соята му отива в
Китай, както и 60% от говеждото му месо. Уругвайската агенцията за насърчаване на инвестиции и
насърчаване на износа на страната, заяви в последния си месечен доклад, че коронавирусът „удря
спирачките на международната търговия досега“, твърдейки, че износът на храни е най-засегнат
досега. Като цяло уругвайският износ е спаднал с 18,7% през февруари в сравнение със същия месец
на миналата година. Това се дължи главно на по-ниските продажби на говеждо месо, млечни
продукти, дървесина и целулоза за Китай, показват данните на правителството. Въпреки това,
уругвайският експерт по търговията Маркос Сото заяви, че по-голямата част от въздействието ще се
наблюдава през първите няколко месеца на годината, като твърди, че има надежда износът да се
възстанови по-късно, тъй като Китай започва да изисква повече хранителни продукти.

Бразилия:
Заразени: 6 931 (към дата: 01.04.2020)
Смъртни случаи: 244
Крайният десен президент на Бразилия Жаир Болсонаро в неделя осуети насоките на своето
правителство за социално дистанциране срещу разпространението на коронавирус, като се срещна
с привърженици по улиците на Бразилия и ги призова да поддържат икономиката. "Това, което
чувам от хората, е, че те искат да работят", заяви президентът в едно от няколко видеоклипа,
публикувани в профила му в Twitter. „Това, което казах от началото е, че „ще внимаваме, хората
над 65 години да остават вкъщи “, каза той. В друго видео президентът призовава за „връщане
към нормалността“, поставяйки под въпрос карантинните мерки, наложени от губернаторите и
някои специалисти в Южна Америка, като ефективна мярка за ограничаване на вируса. В четирите
видеоклипа, публикувани в акаунта му в Twitter, Болсонаро се вижда заобиколен от малки тълпи,
докато обикаля столицата. Болсонаро определи коронавируса като "грип" и се застъпи за
възобновяването на работата в училищата и магазините, като според него самоизолацията била
необходима единствено за хора над 60-те.
 „Бразилия: соя“
Бразилските служители тази седмица намалиха прогнозите за растеж за 2020 г. до 0,02% от 2,3% в
края на миналата година. Износът вече започна да търпи удара, намалявайки с 6.2% в сравнение с
миналата година. Износът на стоки падна с над 20%, най-вече в резултат на икономическата криза
в Китай, най-големият търговски партньор на Бразилия. Групите за лоби за индустрията заявиха, че
износът на соя няма да бъде засегнат от кризата и поддържат прогнозата си, че Бразилия ще
продаде около 73 милиона тона тази година. Секторът не вижда признаци, че търсенето на соя ще
намалее, тъй като 20% от следващата й реколта вече са продадени в бъдещи договори.
„Бразилците могат да бъдат спокойни, че ще запазим икономиката работеща, дори и с този
проблем с коронавирус“, каза Бартоломеу Браз Перейра, президент на Бразилската асоциация на

производителите на соя. На фондовия пазар картината е съвсем различна и бразилските компании
са натрупали загуби. BRF, една от основните хранителни компании в Бразилия, загуби 56,5% от
пазарната си стойност през тази година.

МЕРКОСУР:
Чрез виртуална среща, свикана от Парагвай, която в настоящият момент изпълнява ротационното
председателство на блока, четирите държави-пълноправни членове на МЕРКОСУР приеха Обща
декларация относно предприемането на серия от мерки, насочени към забавяне напредъка на
коронавируса и минимизиране на неговото разпространение.
Следва пълното изявление, съгласувано от президентите на четирите държави:


Улесняване на връщането на гражданите и жителите на страните-членки на МЕРКОСУР
в техните места на произход или пребиваване. Периодична размяна на списъци с хора,
които са изразили желание да се завърнат. Министерствата на външните работи и
отговорните за миграцията и транспорта ще изпълняват координационни задачи, за да
направят тази мярка ефективна. В случай на държави, които имат национални
авиокомпании в активност, съответните правителства ще управляват операциите по
връщането, според техните възможности.



2. Вземане предвид особеностите на общностите, пребиваващи в граничните райони, в
процес на проектиране и изпълнение са мерки, приложими за движението на стоки,
услуги и хора, за да се намали тяхното въздействие върху споменатите общности.



3. Уведомяване на другите страни-членки за мерките, които са приети или предстои да
бъдат приети на границите. Министерствата на външните работи могат да създадат
система за съставяне, организация и разпространение на тези мерки.



4. Определяне и насърчаване отстраняването на пречките, които възпрепятстват или
затрудняват движението на стоки и услуги и проучване на мерки, чието приемане води
до ускоряване на транзита и транспортирането на основни стоки и продукти,
включително тези, необходими за храна, хигиена и здравеопазване.


5. Оценка на възможността за намаляване на тарифите, прилагани за продукти и
консумативи, предназначени за профилактика на болести и здравеопазване, в контекста
на опасността за здравето, причинена от Covid-19.



6. Да се организират периодични виртуални срещи с министрите на външните работи,
здравеопазването, вътрешните работи, на които те ще споделят информация, добри
практики и координират действията в области от общ интерес.


7. Свикване на многостранните кредитни организации, по-специално BID, CAF и
FONPLATA, за да оценят съвместно насоките на действие, които допринасят за
ефективното справяне с предизвикателствата, произтичащи от борбата с
разпространението на коронавирус и неговите последици в държавите-членки на
МЕРКОСУР.

