(Anh minh hoa: DUY LINH)
Trng i hc Kinh t quc dân (HKTQD) va công b Báo cáo "ánh giá tác ng ca dch Covid-19 n nn kinh t
và các khuyn ngh chính sách” (sau ây gi tt là Báo cáo) ngay 3-4. ây là nghiên cu chuyên sâu ca 50
nhà khoa hc xut sc c Trng HKTQD quy t, gi n Chính ph, góp sc cho cuc chin chng dch bnh Covid19.
Hn 90% doanh nghip chu tác ng tiêu cc
S liu c công b ti Báo cáo cho thy, tính n cui tháng 3-2020, ã có hn 15% s doanh nghip (DN) phi ct
gim quy mô sn xut.
Nu c tính lao ng bình quân mt DN khong 25 ngi thì ã có khong 400 nghìn lao ng b nh hng do các
DN tm ngng kinh doanh; khong 440 nghìn - 880 nghìn lao ng b gim gi làm hoc mt vic làm. Nu dch
bùng phát, s lao ng b gim gi làm hoc b mt vic làm có th tng lên 1,32 triu ngi.
ã có 93,9% DN ánh giá dch Covid-19 tác ng tiêu cc n hot ng sn xut, kinh doanh.

c tính ca DN v gim sút doanh thu do tác ng ca dch Covid-19. (Nguôn: HKTQD)

i phó vi nhng khó khn do tác ng ca dch bnh Covid-19, các DN ã có các gii pháp ng phó. C th,
65,5% DN thc hin ct gim chi phí hot ng thng xuyên; 35,3% DN phi ct gim lao ng; 34,0% phi ct gim
lng nhân công lao ng; 44,7% DN ct gim quy mô sn xut kinh doanh; 34,7% các DN la chn tm ngng
hot ng sn xut kinh doanh ch qua thi k khó khn; 15,1% DN thc hin chuyn i hình thc sn xut kinh
doanh cho phù hp vi bi cnh mi.
Thông qua cac mô hinh inh lng va khao sat, nhom chuyên gia cua trng HKTQD d bao, nu i dch
kéo dài s nh hng rt nghim trng n nn kinh t.
C thê, nu dch bnh din ra n ht tháng 4, khong 49,2% DN vn duy trì c hot ng; 31,9% DN ct gim quy
mô sn xut; 18,1% DN tm dng hot ng; 0,8% DN có kh nng phá sn. Nu dch bnh kéo dài n ht tháng 6,
tháng 9 hoc ht nm 2020, t l DN phá sn ln lt là 6,1%, 19,3% và 39,3%.

Phn ng ca các DN vi các kch bn ca dch Covid-19. (Nguôn: Trng HKTQD)
Nhóm chuyên gia ca Trng HKTQD khuyn cáo, cn phi có nhng phn ng chính sách rt c thù vi mc tiêu
an toàn ca con ngi là trên ht và phi chun b nhiu kch bn khác nhau có các gii pháp nhanh chóng, k
c nhng kch bn xu nht.
Do ó, theo nhom chuyên gia cua Trng HKTQD, vic tp trung duy nht vào mt chính sách tin t hoc tài
khóa là cha . Ni lng tin t không th thc hin trong thi gian dài, và ni lng tài khóa cng cn thn trng do liên
quan ti n công.
Nu bnh dch trong nc có th kim soát ngay trong tháng 4 hoc n ht quý 2-2020, phn ng chính sách
nên mang tính “h tr”. Nu bnh dch kéo dài hn (n quý 3-2020 hoc ht nm 2020), Chính ph cn tính ti
các bin pháp thip mnh m hn mang tính “gii cu”.
Cac nhom chinh sach khuyên nghi
thc hin tt mc tiêu phòng, chng dch bnh và chun b sn sàng các iu kin phc hi kinh t, Báo cáo xut
Chính ph cn u tiên hàng u cho vic bo m an ninh lng thc và phòng chng s lây lan ca bnh dch.
Trong mi trng hp, phi bo m an ninh lng thc, thc phm và các hàng hóa thit yu cho ngi dân. Mc dù ây
là nhng ngành ít chu nh hng nht nhng các DN cung ng các hàng hóa này cn phi c giám sát cht ch
và có bin pháp h tr cn thit nu cn tránh không xy ra t gãy trong sn xut và cung ng. ây cn c coi là gii
pháp cp bách ti thi im này.
Cùng vi ó, cn có các chính sách nhm vào vic ci thin kh nng thanh khon, kéo dài kh nng chng ca

DN và m bo an sinh xã hi. c bit quan tâm n nhng khu vc d b tn thng nh ngi lao ng, các DN nh và va
trong ngn hn (c bit ti nhng ngành chu nh hng nng n nht) nhng ng thi cng cn tránh s v ca các DN ln,
u tu t ó lan sang các khu vc khác.
Trin khai các chính sách kích thích tng cu ch yu thông qua tng u t ca nhà nc vào c s h tng, tránh
vic lm dng chính sách tin t gây ra các bt n kinh t v mô trong dài hn. Hình thành rõ các gói chính
sách h tr trong ngn hn và các gói chính sách gii cu nn kinh t trong dài hn.
Báo cáo cng khuyn ngh, i vi các DN chu nh hng, phi ni lng các iu kin tín dng, hoãn chi tr n, min lãi,
gim lãi, cho phép tái c cu li n ci thin tính thanh khon và kh nng chu ng ca DN cho ti khi qua c khó
khn.
Nhng chính sách gii cu tp trung không ch vào kh nng thanh khon mà còn là kh nng thanh toán (tn
ti hay phá sn) ca các DN. Ngân hàng Nhà nc cn sn sàng bm thêm thanh khon cho h thng ngân
hàng vi lãi sut có th ct gim thêm 1-2 im phn trm.
V chính sách tài khoá, cn min, gim mt s loi thu cho doanh nghip: gim 50% thu thu nhp DN nm
2020 cho DN va và nh; gim 50% thu sut thu giá tr gia tng cho các hàng hóa dch v gp khó khn, giãn
np thu giá tr gia tng trong 6 tháng; y mnh xúc tin trin khai dch v thu in t (eTax)… H tr doanh nghip
và ngi lao ng các c ch v BHXH.
V phía các DN cng phi có gii pháp tái c cu DN theo hng gim u mi, tng hiu qu, cp nht công ngh, c cu
và ào to li nhân lc; phát trin các ngun nguyên vt liu trong nc, tìm và thay th các ngun nhp khu, phát
trin các ngun nguyên liu và liên kt sâu vi các nhà cung ng ni a…
Khi cu chi tiêu t khu vc DN và ngi dân gim mnh, Nhà nc cn óng vai trò là i tng chi tiêu chính. Do vy,
u t công óng vai trò quan trng hn bao gi ht. u t công phi úng mc ích, tp trung vào lnh vc c s h tng ã
c phê duyt và cn úng thi im mà nn kinh t cn. Cn có s giám sát cht ch ca Quc hi tránh xy ra nhng h
ly tiêu cc.
“Bt k bnh dch kéo dài bao lâu, nhiu DN có th s phá sn, Vit Nam cn bo m s n nh kinh t v mô. Cn gi
lm phát và lãi sut mc thp, t giá n nh, u t công c thc hin úng mc ích và giám sát tt, môi trng u t c ci
thin, sau dch bnh, nn kinh t s hi phc nhanh chóng”, Báo cáo nêu rõ.
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