Tác động của COVID-19 đối với
doanh nghiệp tại Việt Nam
Khảo sát nhanh về doanh nghiệp và COVID-19
Báo cáo số 1 – tháng 9/2020

Khối Tăng trưởng công bằng, Tài chính và Định chế, Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đối mới sang tạo
Khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Việt Nam trong “trạng thái bình thường mới”
• Việt Nam đã phản ứng nhanh nhạy với COVID-19. Việc kết hợp các biện pháp
sớm – như xét nghiệm và theo dõi có mục tiêu, cũng như các chiến dịch thông
tin sáng tạo - đã phát huy hiệu quả cao
• Các hoạt động trong nước bắt đầu suy giảm từ T1/2020 do tăng cường giãn
cách xã hội và hạn chế đi lại
• Toàn quốc bước vào thời kỳ phong tỏa (cách ly toàn xã hội) từ 1/4/2020, giai
đoạn đầu là 15 ngày, sau đó kéo dài đến 21 ngày tại 12 tỉnh thành có rủi ro cao
• Đến tháng 5, các quy định hạn chế đi lại đã được nới lỏng đáng kể, song di
chuyển qua biên giới vào Việt Nam chủ yếu vẫn bị giới hạn.
• Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Chính phủ đã áp dụng các biện
pháp hoãn thuế VAT và thuế TNDN, giảm thuế suất thuế TNDN cho doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoãn nộp tiền đóng quỹ lương hưu (BHXH), và trợ
cấp tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng.
• GDP dự kiến sẽ phục hồi vào nửa sau năm 2020, và nền kinh tế sẽ tăng trưởng
khoảng 2.8% trong cả năm.
Tham khảo: Ngân hàng Thế giới (2020), Điểm lại: “Đâu sẽ là trạng thái bình thường mới cho Việt Nam? Tác động kinh tế
của COVID-19”.

2

COVID-19 đang ảnh hưởng tới doanh nghiệp như
thế nào
Cú sốc COVID-19 ảnh hưởng qua
nhiều khía cạnh, song mức độ ảnh
hưởng và đối tượng ảnh hưởng
nặng nề nhất thật khó đoán định
Khảo sát nhanh về doanh nghiệp
và COVID (BPS) đo lường tác động
của các cú sốc đối với doanh số và
việc làm, hoạt động, các kỳ vọng và
cơ chế điều chỉnh của doanh nghiệp
và khả năng tiếp cận hỗ trợ của
Chính phủ.

Cú sốc về cung

Tác động của phong tỏa

Sụt giảm về lao động và đầu vào trung
gian, đứt gãy chuỗi cung toàn cầu

Các giải pháp về y tế công cộng đòi hỏi
phải đóng cửa các ngành kinh doanh
không thiết yếu
Những cú sốc tạm thời nhắm đến các ngành không
thiết yếu, chủ yếu là bán lẻ, khách sạn/ nhà hàng
(du lịch) và dịch vụ cá nhân

Ví dụ các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu
bị ảnh hưởng

Cú sốc tài chính
Các cơ hội tài trợ vốn ngày càng hạn
hẹp

Cú sốc về cầu
Sự trì trệ kinh tế làm sụt giảm cầu
trong nước và quốc tế
Cú sốc trên phạm vi rộng. Sẽ đặc biệt tác động đến
các doanh nghiệp sản xuất hàng lâu bền, dệt/may và
doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu (sản xuất
chế tạo và dịch vụ - VD như du lịch)

Ứng phó của doanh
nghiệp và chính phủ

Giải pháp về việc làm
Doanh nghiệp có thể điều chỉnh
bằng cách thắt chặt số lượng lao
động và tiền công

Công nghệ số
Doanh nghiệp có thể điều chỉnh bằng
cách áp dụng công nghệ số và mô hình
kinh doanh mới

Giảm sự sẵn có của tín dụng trong khi cầu tăng sẽ
ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tài chính

Tính bất định
Sự bất định dẫn đến sụt giảm đầu tư
và đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ của Chính phủ
Chính phủ có thể hỗ trợ tài khóa
(thuế)cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng
3
tiêu cực

Khảo sát nhanh về doanh nghiệp Việt Nam
• Ngân hàng Thế giới (NHTG) đã phối hợp với Tổng Cục Thống kê tiến
hành vòng đầu tiên của Khảo sát nhanh về doanh nghiệp (BPS) trong
tháng 6/2020
• BPS COVID-19 là khảo sát nhanh được thiết kế để đo lường các khía
cạnh tác động khác nhau của COVID-19 đối với doanh nghiệp, các biện
pháp điều chỉnh của doanh nghiệp và phản hồi chính sách công.
• Doanh nghiệp được chọn mẫu ngẫu nhiên từ Khảo sát lựa chọn công
nghệ, được tiến hành vào tháng 2/2020
• Thu thập phản hồi từ 500 doanh nghiệp trên 15 tỉnh thành thông qua
phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn cá nhân.
• Cỡ mẫu có tính đại diện cho ba loại quy mô doanh nghiệp khác nhau và
bốn ngành chính, bao gồm nông nghiệp, sản xuất chế tạo, thương mại
(bán buôn – bán lẻ) và các dịch vụ khác.
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Đặc tính mẫu
Theo ngành

Địa bàn

Quy mô doanh nghiệp

Nông nghiệp,
0.6%
Lớn, 5.4%
Dịch vụ khác,
32.0%

Sản xuất chế
tạo, 25.5%

Nơi khác
28.4%

Trung bình,
16.2%

Hà Nội, 43.1%

Thương mại, 41.9%

Nhỏ, 78.4%

TP Hồ Chí Minh
28.5%

Ghi chú: Quy mô doanh nghiệp được phân loại theo số lao động, cụ thể như sau: doanh nghiệp nhỏ (5-19 lao động), doanh nghiệp vừa (20-99 lao động) và
doanh nghiệp lớn (>100). Ngành thương mại bao gồm thương mại bán buôn và bán lẻ; và ngành dịch vụ khác bao gồm tất cả các dịch vụ trừ thương mại bán
buôn và bán lẻ.
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Việc kiểm soát dịch ở Việt Nam dẫn đến chi phí
cao về hạn chế đi lại
Số lượng du khách đã thay đổi như thế nào kể từ đầu dịch?
Trường hợp của Việt Nam

COVID-19: Chỉ số mức độ nghiêm ngặt trong chính sách của Chính
phủ, ngày 15/4/2020
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Kết quả nổi bật (1)
• Giai đoạn phong tỏa đã có ảnh hưởng tạm thời đối với tình hình hoạt
động của doanh nghiệp. Một phần lớn doanh nghiệp (khoảng ½) phải đóng
cửa trong tháng 4 do chỉ đạo của Chính phủ hoặc do quyết định của chính
doanh nghiệp. Hơn 80% doanh nghiệp đã mở cửa trong tháng 6 song khoảng
20% số doanh nghiệp chỉ hoạt động một phần hoặc vẫn phải đóng cửa
• Mặc dù các quy định giãn cách xã hội đã nới lỏng, cầu vẫn ở mức thấp,
81% doanh nghiệp vẫn bị giảm doanh số trong tháng 6/2020 so với cùng
kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng chồng chất bởi nhiều khía cạnh
khác nhau. Hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát bị tác động bởi
sụt giảm đầu vào. Cùng với việc giảm cầu, các doanh nghiệp phải hứng chịu
tình trạng sụt giảm dòng tiền
• Dù phải gánh chịu những cú sốc tiêu cực như vậy, khối doanh nghiệp đã
lựa chọn duy trì nhân viên/ người lao động thông qua các biện pháp
điều chỉnh tạm thời. Rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn giảm giờ làm và tiền
công, trong khi một số khác cho phép người lao động nghỉ phép có hoặc
không có lương. 15% số doanh nghiệp cho biết đã sa thải người lao động,
song 10% số doanh nghiệp cũng đã tuyển dụng thêm lao động.
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Kết quả nổi bật (2)
• Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các nền tảng số hóa để thích ứng
với các cú sốc tiêu cực, trong đó một số ít đầu tư vào các giải pháp số
hóa hoặc làm mới/nâng cấp danh mục sản phẩm của mình. Các doanh
nghiệp lớn, doanh nghiệp trong ngành dịch vụ và doanh nghiệp tại địa
bàn Hà Nội có tỷ lệ áp dụng nền tảng số cao hơn.
• Bình quân, các doanh nghiệp dự kiến có tỷ lệ tăng trưởng âm
doanh số bán là -27% và tăng việc làm -20%. Tốc độ tăng trưởng
doanh số và việc làm cũng có nhiều bất định, và điều này có thể làm
giảm mạnh đầu tư, việc làm và tăng trưởng trong tương lai. Dự báo tăng
trưởng âm cho thấy các hoạt động kinh doanh có thể đã đình trệ trong
thời gian dài.
• Khoảng 20-30% doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp lớn đã
tiếp cận được với hỗ trợ của Chính phủ. Có hai nguyên nhân chính
cản trở doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ này, một là họ
không đủ điều kiện (45% số doanh nghiệp) và hai là họ không biết về
chính sách hỗ trợ (34% số doanh nghiệp).
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Tác động đối với doanh
nghiệp
Phong tỏa và trì trệ kinh tế có thể làm giảm cầu nội địa và nước ngoài, gây đứt
gãy nguồn cung ứng đầu vào, và giảm tính thanh khoản
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Giai đoạn phong tỏa và hoạt động: phong tỏa vào tháng 4 dẫn
đến tình trạng đóng cửa hàng loạt song chỉ mang tính tạm thời
50% số doanh nghiệp đã phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch. Nhiều doanh nghiệp hiện đã hoạt
động trở lại. Tỷ lệ doanh nghiệp chỉ mở cửa một phần hoặc đóng cửa trong T6/2020 khá nhỏ, song
rất quan trọng.
Tình hình hoạt động trong thời kỳ phong tỏa
(T4/20)
Tỷ lệ % DN

Mở cửa hoặc
mở cửa 1
phần (theo
quy định

Tạm đóng
cửa (theo
quy định

Tạm đóng
cửa (tự quyết
định

Đóng cửa
vĩnh viễn

Tình hình hoạt động trong T6/20
Tỷ lệ % DN

Mở cửa

mở cửa 1
phần (theo
quy định

mở cửa 1
phần (tự
quyết định)

Tạm đóng
cửa (theo
quy định

Tạm đóng
cửa (tự quyết
định)

Đóng cửa
vĩnh viễn

Ghi chú: Các doanh nghiệp đóng cửa, bao gồm “đóng cửa vĩnh viễn” là dựa trên ý kiến phản hồi của đáp viên, và không tính đến các trường hợp
có khả năng đóng cửa của những doanh nghiệp không phản hồi. Do vậy, đây là ước tính thấp nhất, đặc biệt đối với các trường hợp đóng cửa
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vĩnh viễn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và ngành dịch vụ
chịu ảnh hưởng nhiều hơn
• 50% số doanh nghiệp nhỏ và hơn 40% doanh nghiệp vừa phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh
viễn. Ngược lại, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp lớn phải đóng cửa trong tháng cách ly
toàn xã hội.
• Các DN dịch vụ bị đóng cửa nhiều hơn trong khi hầu hết DN nông nghiệp vẫn mở cửa, cho
thấy đã có các quy định cho phép các DN này hoạt động trong thời điểm phong tỏa
Tình hình hoạt động trong thời kỳ phong tỏa (T4/20)
Tỷ lệ % DN

Tình hình hoạt động trong T6/20
Tỷ lệ % DN
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Doanh số của hơn 4/5 số doanh nghiệp bị sụt giảm trong giai
đoạn phong tỏa (T4/2020) so với cùng kỳ năm ngoái

13%

81% số DN
bị sụt giảm doanh
số

có doanh số
không đổi

6% DN tăng
doanh số
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COVID-19 vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh
số trong T6/2020
Thay đổi về doanh số so với cùng kỳ năm ngoái

Xác suất

T6/20

Khi phong tỏa
(T4/20)

• Tính bình quân, doanh số
giảm 52% trong tháng 4
• Mặc dù doanh số đã phục
hồi nhẹ trong tháng 6, đại
đa số DN vẫn phải gánh
chịu tăng trưởng âm về
doanh số (-43%) so với
cùng kỳ năm ngoái
• Bình quân, doanh thu giảm
gần 50% trong tháng 4 và
trên 40% trong tháng 6 so
với cùng kỳ năm ngoái
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DN vẫn tiếp tục đối mặt với những cú sốc đồng biến, mà
quan trọng nhất là sụt giảm cầu và suy giảm dòng tiền
• Khoảng 2/3 số DN cho biết
bị ảnh hưởng bởi sự sụt
giảm cầu và giảm dòng
tiền
• Trên 50% DN phản ánh
rằng nguồn cung các đầu
vào trung gian đã giảm
• Tác động của những cú sốc
này dường như tương tự
nhau đối với DN ở tất cả
các quy mô và lĩnh vực
khác nhau, trừ trường hợp
ngành nông nghiệp ít bị
ảnh hưởng bởi cầu hơn.

Các khía cạnh ảnh hưởng đến hoạt động so với cùng kỳ
năm ngoái
Tỷ lệ % DN

Giảm số giờ làm

Giảm nhu cầu

Giảm dòng tiền

Giảm nguồn
vốn sẵn có

Giảm đầu vào
sẵn có
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Khi cầu sụt giảm, sức ép về thanh khoản lại gia
tăng
• 50% DN có dưới 2 tháng dòng tiền trước khi rơi vào cảnh thiếu thanh khoản
• 16% DN đã phát sinh nợ đọng và 31% dự kiến sẽ phát sinh nợ đọng trong
vòng 6 tháng tới
Số ngày còn lại trước khi bị thiếu dòng
tiền

Rủi ro nợ đọng trong 6 tháng tới

15

Các giải pháp về việc làm
DN có thể điều chỉnh bằng cách thắt chặt số lượng lao động và tiền lương
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Giải pháp ứng phó ban đầu về việc làm chủ yếu là
cắt giảm giờ làm và tiền lương
• Mặc dù doanh thu sụt giảm, chỉ
khoảng 1/5 số DN đã lựa chọn cắt
giảm giờ làm (23%) và/hoặc giảm
lương (20%).
• Các DN cho phép nhân viên/người
lao động nghỉ phép có trả lương
(14%) hoặc không trả lương
(12%)
• Trong khi 15% số DN phải sa thải
lao động, một bộ phận nhỏ nhưng
đáng kể DN (8%) cũng đã tuyển
dụng lao động mới.

Những điều chỉnh về lao động trong 30 ngày qua
(% DN)

Tuyển
lao động

Sa thải
lao động

Cho nghỉ
phép

Nghỉ
phép có
trả
lương

Giảm
lương

Giảm
giờ làm
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Tuy vậy, tác động tổng gộp về việc làm vẫn sâu
rộng
Tổng thay đổi về lao động giữa T1 và T4/20
(tổng việc làm tăng/giảm trong DN +/_ tuyển dụng/sa thải

Số việc
làm
(nghìn)

• Thời kỳ phong tỏa đã khiến nhiều
DN phải đóng cửa tạm thời và
giảm thiểu lao động.
• Dựa trên thông tin về tổng số việc
làm được báo cáo từ ngày 5/1
đến 15/4/2020, ước tính chỉ
riêng với các doanh nghiệp đang
hoạt động thì số việc làm đã giảm
đi 1 triệu. Con số việc làm mất đi
trên thực tế còn nhiều hơn nếu
tính đến các trường hợp đóng
cửa và mất việc làm của doanh
nghiệp siêu nhỏ và phi chính thức
(không bao gồm tại khảo sát này)
• Một số trường hợp mất việc có
thể chỉ mang tính tạm thời và sẽ
được khôi phục khi các DN quay
lại trạng thái hoạt động bình
thường.
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Các giải pháp về việc làm tập trung ở các DN lớn
• Tổng cộng 70% số trường hợp mất việc làm ròng trong tháng 4 là do thay đổi về lao
động ở các DN lớn
• Tính đến T6/2020, các DN lớn đã có nhiều điều chỉnh về lao động hơn so với DN
SME, thông qua việc cho người lao động nghỉ phép hoặc giảm lương và giảm giờ làm
Tổng thay đổi về lao động giữa T1 và T4/20
(tổng việc làm tăng/giảm trong DN +/_ tuyển dụng/sa thải

Điều chỉnh về lao động trong 30 ngày (% DN)
Tuyển lao động
Sa thải lao động
Cho nghỉ phép
Nghỉ phép có trả lương
Giảm lương
Giảm giờ làm
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Ứng dụng công nghệ số
DN có thể điều chỉnh bằng cách ứng dụng công nghệ số và các mô hình kinh
doanh mới

20

Các DN đã hướng tới áp dụng các nền tảng số để
ứng phó với đại dịch COVID-19
Để ứng phó với đại dịch,

47% số
DN đã tăng
cường sử dụng
các nền tảng
số

7% số DN đầu tư
vào các giải pháp
số

5% DN nâng cấp/phát
triển danh mục sản
phẩm
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Các DN lớn và DN dịch vụ có xu hướng ứng dụng
nhiều hơn các nền tảng số
DN nhỏ

Tăng ứng
dụng nền
tảng số

DN vừa

Đầu tư vào
giải pháp
số

DN lớn

Nâng cấp/
phát triển
danh mục
sản phẩm

Nông nghiệp

Sx chế tạo

Tăng ứng
dụng nền
tảng số

thương mại

Đầu tư vào
giải pháp
số

Dịch vụ khác

Nâng cấp/
phát triển
danh mục
sản phẩm
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Những điều chỉnh về số hóa chủ yếu là ở các tính
năng đầu – cuối
Hiện tại, hầu hết ứng dụng nền tảng số tập trung vào các tính năng đầu-cuối
như doanh số và phương thức thanh toán, ít phức tạp hơn và có chi phí thấp
hơn so với những thay đổi về tính năng nghiệp vụ khác
Sử dụng nền tảng số theo chức năng kinh doanh
(tỷ lệ giữa các DN bắt đầu hoặc tăng cường ứng dụng nền tảng số
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Tính bất định và các kỳ vọng
kinh doanh
Đại dịch đã gây ra tính bất định, và điều này có thể làm suy giảm đầu tư
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Hầu hết các DN dự kiến tăng trưởng doanh số âm
trong 6 tháng tới
Bình quân dự kiến tăng trưởng doanh số dao động từ
-55% đến -4%, tùy thuộc vào việc DN tin tưởng vào
kịch bản lạc quan hay kịch bản bi quan.

Dựa trên đánh giá của DN về xác suất của các kịch
bản này, ước tính tổng doanh số trong 6 tháng tới
sẽ thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái
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Các dự báo về việc làm cũng cho thấy mức tăng trưởng, tuy
nhiên không trầm trọng như với dự báo về doanh số
Bình quân dự kiến tăng trưởng lao động sẽ trong
khoảng -46% đến -4%, tùy thuộc vào việc DN tin
tưởng vào kịch bản lạc quan hay kịch bản bi quan

Dựa trên đánh giá của DN về xác suất của các kịch
bản này, ước tính tổng số việc làm trong 6 tháng tới
sẽ thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái
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Hỗ trợ của Chính phủ
Chính phủ có thể cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các cú
sốc tiêu cực
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Những chính sách được trông đợi nhất bao gồm...
Các chính sách hỗ trợ được mong
đợi nhất
Miễn, giảm thuế
Hoãn thuế

Cho vay lãi suất ưu đãi
Hoãn tiền thuê hoặc thế
chấp
Chuyển tiền
Hoãn trả nợ
Trợ cấp trả lương
Tiếp cận tín dụng mới

• 3 chính sách được DN
mong chờ nhất bao gồm:
miễn thuế (73% số DN
lựa chọn), hoãn thuế
(47%) và cho vay với lãi
suất ưu đãi (40%).
• DN ít quan tâm hơn đến
việc tiếp cận hạn mức
tín dụng mới hoặc trợ
cấp chi trả lương
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Một bộ phận nhỏ DN đã tiếp cận được với hỗ trợ
của Chính phủ
• 20-30% DN nhỏ, vừa và
lớn đã tiếp cận được với
chính sách hỗ trợ
• Các DN lớn có khả năng
nhận hỗ trợ cao hơn bởi họ
chấp nhận được gánh nặng
về hành chính

Tiếp cận với hỗ trợ của CP
(% DN)
DN nhỏ

DN vừa

DN lớn
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Thiếu thông tin và thủ tục khó khăn vẫn là những rào
cản chính đối với việc tiếp cận hỗ trợ của Chính phủ
• Có hai nguyên nhân chính ngăn trở
DN tiếp cận hỗ trợ, đó là họ không đủ
điều kiện hoặc không biết đến chính
sách hỗ trợ
• Gần ¼ số DN SME cũng phản ánh một
nguyên nhân khác là quy trình thủ tục
khó khăn
• Trên 30% số DN, bất kể quy mô,
không biết về các chính sách hỗ trợ
• Tiêu chí điều kiện đối với hai chương
trình hỗ trợ của Chính phủ có lẽ quá
hẹp để có thể đem lại lợi ích cho DN*

Vì sao DN không hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ
(%DN)
DN nhỏ

Tôi
không
biết

DN vừa

Quá
khó để
nộp
đơn

DN lớn

Tôi
không
đủ điều
kiện

Đã nộp đơn
nhưng chưa
nhận được hỗ
trợ

*Ghi chú: Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho phép DN được hoãn thuế VAT và TNDN đối với DN đang hoạt động tại một số ngành,
sản xuất các đầu vào chính, hoặc là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ. Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, DN được cấp khoản vay không lãi suất để ch
trả lương nếu đã trả ít nhất 50% tiền lương/công cho người lao động bị ngưng việc trong giai đoạn T4-T6/2020
30

Kết luận và các bước tiếp
theo
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Hỗ trợ DN điều chỉnh cho phù hợp với “trạng thái
bình thường mới” (1)
• Trong dài hạn, cần tập trung nỗ lực để giúp doanh nghiệp thích ứng và
phục hồi với “trạng thái bình thường mới” thông qua (i) ứng dụng công
nghệ và mô hình kinh doanh mới và (ii) tăng hiệu quả của các hỗ trợ của
Chính phủ
• Giai đoạn phong tỏa đã làm tăng chi phí tạm thời của DN, và tình trạng
này kéo dài 2 tháng trước khi DN mở cửa lại. Trong khi nhiều DN đã hoạt
động trở lại, có 81% số DN vẫn bị giảm doanh số trong T6/2020 so với cùng
kỳ năm ngoái. Hơn một nửa số DN được khảo sát bị ảnh hưởng bởi việc giảm
mức độ sẵn có của đầu vào sản xuất kinh doanh và đang bị tổn hại bởi tình
trạng suy giảm dòng tiền.
• DN đã tránh sa thải lao động thông qua áp dụng các biện pháp như giảm
giờ làm và/hoặc tiền công, và áp dụng các nền tảng số nhằm ứng phó với
những cú sốc kinh tế tiêu cực. Tuy nhiên, những điều chỉnh trong ngắn hạn
này có thể chưa đầy đủ bởi đại dịch vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh
tế toàn cầu.
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Hỗ trợ DN điều chỉnh cho phù hợp với “trạng thái
bình thường mới” (2)
• Để hỗ trợ việc nâng cấp công nghệ và tìm kiếm phương thức mới về thu hút khách
hàng, cần có thêm các hỗ trợ như dịch vụ phát triển kinh doanh, đào tạo người lao động và
nhà quản lý, và các chương trình viện trợ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa - vốn ít có khả năng điều chỉnh để thích ứng với thay đổi.
• Đồng thời, trong khi Chính phủ áp dụng các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp (chẳng hạn như
miễn thuế - chính sách ưu đãi mà doanh nghiệp thấy hữu ích nhất), việc tiếp cận hỗ trợ vẫn
còn hạn chế do họ không đủ điều kiện, thủ tục khó khăn và quan trọng hơn là do thiếu
thông tin. Những hỗ trợ trong tương lai của Chính phủ cần dựa trên thực tế rằng bản chất của
“trạng thái bình thường mới” này là tính bất định cao, khiến doanh nghiệp ít có nhu cầu vay
vốn và ngân hàng ngại cho vay.
• Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (như cho vay và viện trợ có đối ứng) sẽ cần cân nhắc
đến các cơ chế tăng cường tín dụng như chia sẻ rủi ro và bảo lãnh, để cung cấp cho DN nguồn
vốn cần thiết nhằm triển khai nâng cấp công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
• Sự tái diễn các ca nhiễm COVID-19 trong tháng 7 và khả năng tái áp dụng các hạn chế đi lại/di
chuyển xã hội có thể làm trầm trọng thêm sự hạn chế về thanh khoản, làm tăng tính bất định
và củng cố nhu cầu cần có sự hỗ trợ hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp để có thể trụ vững
trước những cú sốc kinh tế sắp đến
33

Kế hoạch triển khai các vòng 2 – 5 của khảo sát
BPS tại Việt Nam
• 4 vòng khảo sát BPS sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ T8/2020
đến T5/2021. Vòng khảo sát thứ 2 sẽ được triển khai đồng loạt
trong T8-T9/2020
• Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) sẽ tài trợ cho 4 vòng khảo
sát tiếp theo
• Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích bổ sung để tìm hiểu các tác động
của công nghệ trong giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19
• Báo cáo cuối cùng tóm tắt và phân tích kết quả 5 vòng khảo sát sẽ
được lập trong T5/2021
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Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Đang trao đổi

Thống nhất/Lên KH

Khảo sát BPS về Covid-19 trên toàn thế giới
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