Trên 11 triệu người Mỹ Latinh rơi vào cảnh thất nghiệp do dịch COVID-19
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 09:05

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc
(ECLAC) cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 21/5, cuộc khủng hoảng
kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến 11,5 triệu người tại Mỹ
Latinh rơi vào cảnh thất nghiệp.

Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại bến xe buýt
ở Santiago, Chile. Ảnh: THX/TTXVN

Số người thất nghiệp tại Mỹ Latinh hiện đã tăng lên 37,7 triệu người. Báo cáo dự báo tăng
trưởng kinh tế Mỹ Latinh sẽ giảm ở mức 5,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1930, dẫn tới
những tác động tiêu cực về tình trạng thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực được dự báo
sẽ tăng từ 8,1% trong năm 2019 lên 11,5% trong năm nay.

Báo cáo cho rằng chất lượng việc làm cũng sẽ giảm mạnh, ảnh hưởng đến nhóm người dễ bị
tổn thương nhất trong khu vực, khi có một nửa lực lao động tại Mỹ Latinh đang làm việc trong
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khu vực phi chính thức. ILO cho rằng số giờ làm sẽ giảm 10,3%, ảnh hưởng tới 32 triệu người.
Tỷ lệ nghèo đói và nghèo đói cùng cực của Mỹ Latinh sẽ tăng lần lượt ở mức 4,4% và 2,6% so
với năm 2019.

Điều này đồng nghĩa rằng khoảng 34,7% dân số Mỹ Latinh (tương đương 215 triệu người) sẽ
sống trong nghèo đói, trong khi nhóm người nghèo đói cùng cực chiếm tới 13% dân số (80 triệu
người). Cả ECLAC và ILO đều cho rằng thị trường lao động sẽ phục hồi chậm, cần tới nhiều
nguồn lực để thúc đẩy hoạt động đào tạo và giáo dục.

Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, Mỹ Latinh hiện đã ghi nhận 600.000 ca nhiễm và 33.000
ca tử vong do COVID-19. Theo trang thống kê worldometers.info, Brazil đang là điểm nóng
dịch bệnh của khu vực với 310.921 ca nhiễm và 20.082 ca tử vong, xếp thứ ba thế giới sau Mỹ
và Nga.

Theo báo Tin tức.
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