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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจบราซิลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

 

1. สถานการณ์และมาตรการของรัฐ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึง 14 เมษายน 2564 บราซิลมีผู้ติดเชื้อโควิด-
19 สะสมราว 13,746,681 คน รักษาหาย 12,236,295คน เสียชีวิต 365,444 คน โดยยอดผู้ติดเชื้อราย
ใหม่และผู้เสียชีวิตยังเพ่ิมข้ึน สถานพยาบาลอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤติ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เตียงผู้ป่วยหนักไป
แล้วกว่าร้อยละ 90 และหลายโรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย 

รัฐบาลกลางบราซิลกำหนด ดังนี้ 
• รัฐบาลบราซิลประกาศขยายระยะเวลาห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าบราซิลทางบกและทางน้ำ

อย่างไม่มีกำหนด ส่วนการเดินทางเข้าบราซิลทางเครื่องบินสามารถทำได้ โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศบราซิล
จะต้องมีใบรับรอง negative RT-PCR test and a Health Affidavit (DSV) ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมง  

• รัฐบาลท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงใช้มาตรการ Social distancing และ work from home   
รวมทั้งบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย   ทั้งนี้ จาการแพร่ระบาดในอัตรสูงขึ้น และการใช้ห้อง ICU 
สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่ใกล้เต็มความสามารถของโรงพยาบาลในหลายรัฐ ส่งผลให้รัฐต่างๆได้เพ่ิมมาตรการ 
เช่น การจำกัดเวลาการประกอบธุรกิจ  โดยเฉพาะรัฐเซาเปาโลได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติม โดย 1) ให้
ปิดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทุกประเภท ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เกต ร้านจำหน่ายเครื่องปรุงอาหาร และร้านยา  โดย
ร้านอาหารให้สามารถจำหน่ายได้โดยการจัดส่งเพียงอย่างเดียว  2) ให้สำนักงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนทุก
แห่งทำงานที่บ้านเท่านั้น   3) ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต ่20.00 – 05.00 น.   4) ให้
ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน  5) นอกจากนี้ ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆที่จำเป็นสับหลีก
เวลาการเดินทางเพ่ือลดความแออัดการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 11 
เมษายน 2564   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  รัฐเซาเปาโล ได้ประกาศลดความเข้มข้นของ
มาตรการลง ดังนี้ ให้สามารถเปิดกิจกรรมด้านการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า และโบสถ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 
เมษายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564  เปิดภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร สถานเสริมความ
งาม โรงยิม และอ่ืนๆ ได้ โดย ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. แต่สามารถให้ลูกค้าเข้าใช้บริการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของการให้บริการตามปกติ โดยยังคงมาตรการตาม 2 – 5 เช่นเดิม ทั้งนี้ รัฐเซาเปาโล
จะพิจารณาทบทวนสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
1.1 ดัชนี PMI สำหรับภาคการผลิตเดือน มีนาคม 2564 ลดลงเหลือ 52.8 จากระดับ 

58.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวที่อ่อนแอลงในภาคการผลิต นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันในห่วงโซ่
อุปทานอย่างรุนแรงเนื่องจากระยะเวลาในการขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางวิกฤตการขนส่งและการขาด
แคลนวัตถุดิบ  
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1.2 การค้าปลีกในบราซิลในเดือนมกราคม 2564 หดตัว 6.1% เมื่อเทียบกับเดือน

ธันวาคมปี 2563 หลังจากท่ีลดลง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดย ของใช้ส่วนตัวและในบ้านลดลง   
(-13.8%) เสื้อผ้าและรองเท้า (-13.3%) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารและวัสดุ (-6.8%); เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน (-3.7%) หนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารและเครื่องเขียน (-2.7%); น้ำหอมและ
เครื่องสำอาง (-1.6%)  เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (-1.5%) และอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ (-0.3%)  

1.3 อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคประจำปีของบราซิลเพ่ิมขึ้นเป็น 6.1% ในเดือนมีนาคม 
2564 ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาท่ามกลาง
ค่าเงินท่ีอ่อนค่าการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มสูงขึ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในเดือนมีนาคมแรงกดดันที่เพ่ิมขึ้น
หลักมาจากอาหารและเครื่องดื่ม (13.87%) เครื่องเรือน (9.7%) การขนส่ง (8.58%) ที่อยู่อาศัย (5.1%) 
และการสื่อสาร (2.86%)  

1.4 การค้าระหว่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2564 บราซิลส่งออก 24.50 พันล้าน
เหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึน 27.8% จากปีก่อนหน้า สินค้าท่ีส่งออกเพ่ิม ได้แก่ แร่และผลิตภัณฑ์สูงขึ้นร้อยละ72.6  
สินค้าเกษตรร้อยละ 34.5 โดยตลาดส่งออกไปยังจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ46.1  สหภาพยุโรปรอ้ยละ 22.1 และ
สหรัฐอเมริการ้อยละ 18.0   ในขณะเดียวกันมีการนำเข้า 23.02 พันล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.7
สินค้าที่นำเข้าเพ่ิม ได้แก่ ปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 52.5 เปอร์เซ็นต ์ แร่และผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
28.3  และสินค้าเกษตรร้อยละ 9.7 เปอร์เซ็นต ์ โดยนำเข้าเพ่ิมข้ึนจากจีนร้อยละ 54.4 สหภาพยุโรปร้อยละ 
11.7 เปอร์เซ็นต ์และสหรัฐอเมริการ้อยละ 21.9 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2564 ที่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และรัฐบาลท้องถิ่นในหลายรัฐกลับมาใช้
มาตรการปิดภาคธุรกิจอีกครั้งคาดว่าจะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าในช่วงต่อไปชะลอตัวลง 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเซาเปาโล ขอเรียนว่า ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 
2563  เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมของบราซิลมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มมี
กลับมาสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิตเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ต่อเนื่องมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
โดยสินค้าไทยที่มีความต้องการเพิ่มมากข้ึน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพาราและผลิตภัณฑ ์
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น    

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในบราซิลกลับรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต รัฐต่างๆจึงเริ่มกลับมาใช้
มาตรการการจำกัดการเปิดภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน ประกอบกับธนาคารกลางบราซิลปรับอัตราอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
พ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 2 เป็น 2.75  เพ่ือลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งการที่
ค่าเงินท้องถิ่นของบราซิลยังไม่มีเสถียรภาพ จึงอาจส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้า
ของบราซิลกลับมาชะลอตัวลงได้ 

------------------------ 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเซาเปาโล 

16  เมษายน 2564 
 


