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Nội dung chia sẻ
1. Các tác động của COVID-19 lên nền kinh
tế toàn cầu và Việt Nam
a. Dự báo GDP của nền kinh tế toàn cầu và
Việt Nam
b. Tác động của COVID-19 lên xã hội, doanh
nghiệp và các lĩnh vực chính

1. Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt
Nam thích ứng với “bình thường mới”?
a. Những xu hướng thay đổi trong doanh
nghiệp hậu COVID-19
b. Mô hình để doanh nghiệp tái tạo tương lai
c. Lực lượng lao động sẽ là nguồn động lực
chính cho tăng trưởng dài hạn
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Các tác động của
COVID-19 lên nền
kinh tế toàn cầu và
Việt Nam
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COVID-19 đang làm giảm Thu nhập toàn cầu
Dự báo tăng trưởng GDP thực tế năm 2020

Hầu hết các nền kinh tế dự báo
sẽ suy thoái trong năm 2020
Tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo:

-4,4%

Nguồn: Phân tích PwC UK, Cơ quan thống kê quốc gia, Eikon từ Refinitiv, IMF, Consensus Economics - tháng 10, 2020
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Nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng so với đa số các nước
trong khu vực và thế giới
Dự báo tăng trưởng 2,9% vào
năm 2020
●

Tăng trưởng chi tiêu trong
nước và tiêu dùng cá nhân
dẫn đến tăng trưởng tốt
hơn sau khi COVID-19
được kiểm soát

●

Mức xuất khẩu cũng duy trì
mạnh mẽ trong giai đoạn
này vì nhu cầu ổn định từ
Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nguồn: Economist Intelligence Unit - tháng 10, 2020
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COVID-19 tác động sâu sắc đến xã hội và doanh nghiệp
Xã hội

Doanh nghiệp

Gánh nặng nợ

Bảng cân đối kế toán suy yếu

Cuộc khủng hoảng nợ công

Bối cảnh chính trị nhiều bất ổn

GDP tăng trưởng âm

Doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại nặng nề nhất

Tỷ lệ thất nghiệp cao

Phụ thuộc vào cứu trợ của chính phủ

Suy sụp của một số ngành nếu không có hỗ trợ từ chính
phủ

Phá sản

Và đây là trải nghiệm cả thế giới phải đối mặt.
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Mặt khác, COVID-19 cũng đang thay đổi thế giới

COVID-19
THAY ĐỔI

HÀNH VI NGƯỜI
TIÊU DÙNG

LỰC LƯỢNG
LAO ĐỘNG

Y TẾ

TÀI CHÍNH

SỐ HÓA

CAN THIỆP CỦA
CHÍNH PHỦ

CHUỖI CUNG
ỨNG
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Các lĩnh vực này đang được tái định hình và cần phải hành
động ngay...
Lĩnh vực

Tác động tức thì

Tác động về cơ cấu

Hành vi của người tiêu dùng

• Đề cao giá trị tiêu dùng
• Tập trung vào các thương hiệu an toàn và tin cậy

• Chuyển sang các nền tảng trực tuyến
• Tập trung vào chương trình khách hàng thân
thiết

Lực lượng lao động

• Mô hình hoạt động mới dựa trên lực lượng lao
động thu gọn và từ xa

• Tập trung vào công nghệ và tự động hóa
• Giảm tài sản bất động sản

Y tế

• Thúc đẩy sàng lọc cộng đồng
• Truy xuất nguồn gốc

• Quản lý bộ phận dân số có nguy cơ cao
• Đầu tư vào công nghệ

Tài chính

• Thiếu vốn lưu động và các nguy cơ vỡ nợ
• Thay đổi về mức độ tín dụng

• Tập trung vào phân tích và ra quyết định dựa
trên dữ liệu thời gian thực.

Số hóa

• Chuyển sang các kênh kỹ thuật số và tự động hóa
• Đầu tư vào dịch vụ điện toán đám mây

• Nâng cao tương tác trực tuyến
• Tập trung vào lưu trữ đám mây và an ninh mạng

Can thiệp của Chính phủ

• Các gói kích thích và hỗ trợ
• Thay đổi chính sách thương mại

• Dịch vụ mới
• Tập trung vào nội địa

Chuỗi cung ứng

• Tìm nguồn cung ứng địa phương
• Hạn chế năng lực sản xuất

• Định vị lại năng lực
• Sửa đổi thiết kế sản phẩm
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Làm thế nào để các
doanh nghiệp Việt
Nam thích ứng với
“bình thường mới”?
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Tất cả tổ chức trên toàn cầu đang phải chịu áp lực
Những xu hướng thay đổi trong doanh nghiệp hậu COVID-19

78%

76%

61%

54%

CEOs cho thấy xu
hướng làm việc từ
xa

CEOs tin rằng các
doanh nghiệp sẽ đẩy
nhanh tự động hóa

CEOs tin rằng doanh
nghiệp sẽ bố trí nơi
làm việc quản cách
hơn

CEOs tin rằng Nền
kinh tế Gig* sẽ trở
thành phổ biến hơn

*(tiếng Anh: Gig Economy) là nền kinh tế
mà trong đó mọi người thường làm việc
bán thời gian hoặc tạm thời, còn các
công ty có xu hướng thuê những người
làm việc độc lập và tự do thay vì nhân
viên toàn thời gian.
Nguồn: PwC CEO Panel Survey Summer 2020, với 699 CEO trực tuyến tại 67 quốc gia / khu vực vào tháng 6 và tháng 7 năm 2020.
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Doanh nghiệp Việt
Nam cần hoạt động
một cách bền vững
hơn để tái tạo
tương lai
Khởi
động
lại

Thúc đẩy

Thích ứng

Nhu cầu cao hơn về thông tin và
giám sát

Khi điều kiện kinh tế xấu đi
Toàn cầu phải đối mặt

Khôi phục

Cân nhắc

Đảm bảo khả năng chịu
đựng và tồn tại

Hình dung tương lai
để hoạt động hôm
nay

Hoặc suy sụp/ phá sản

Báo cáo
Tuân thủ với
các yêu cầu
kiểm toán mở
rộng

Tái thiết
Thiết kế lại toàn diện
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Việc tái thiết sẽ là cần thiết cho mọi doanh nghiệp đang trên
đà suy thoái
Tình huống của doanh nghiệp

Khôi phục

Cân nhắc

Tái thiết

TỐI ĐA HÓA DÒNG TIỀN ĐỂ
DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG

SẴN SÀNG BẬT DẬY

AN TOÀN DÀI HẠN
CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG
Vững Vàng

Giá trị kinh doanh
Sống sót

Từ bỏ
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Lực lượng lao động sẽ là động lực chính cho tăng trưởng dài
hạn của doanh nghiệp và quốc gia
Tối ưu hóa
chi phí
Đổi mới
Lực lượng lao
động già hóa

Nhân tài

Kỹ
năng

Năng suất

sáng tạo

Làm việc
linh hoạt

Tự động hóa

Tạo việc
làm

Lương

Tất cả các vấn đề đều dẫn đến lực lượng lao động
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Cám ơn quý vị
đã lắng nghe!
pwc.com/vn
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