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ILO: Dự báo phục hồi không chăć chăń và không đồng đêù sau
khủng hoảng thị trường lao động chưa từng có tiền lệ

Phân tích mới nhất của ILO về tác động của COVID-�� đối với thị trường lao động cho thấy đại

dịch đã gây nên thiệt hại khổng lồ về thời giờ làm việc và thu nhập. Nếu thiếu các chính sách

phục hồi lấy con người làm trung tâm giúp sớm cải thiện tình hình, thì triển vọng phục hồi

trong năm 2021 sẽ chậm, không đồng đều và không chắc chắn.

© Fahad Abdullah Kaizer / UN Women

GENEVA – Theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu

phục hồi trên thị trường lao động sau những gián đoạn chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-�� gây ra trong

năm 2020. 

Số liệu cả năm ước tính đưa ra tại Báo cáo nhanh số 7 của ILO: COVID-�� và thế giới việc làm một lần nữa khẳng

định những tác động nghiêm trọng mà thị trường lao động phải gánh chịu trong năm 2020. Số liệu mới nhất cho

thấy thời giờ làm việc toàn cầu đã sụt giảm 8,8% trong năm vừa qua (so với quý 4 năm 2019), tương đương với
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255 triệu việc làm toàn thời gian . Con số này cao gấp khoảng bốn lần mức độ tổn thất về thời giờ làm việc trong

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. 

Mức độ sụt giảm về thời giờ làm việc này bao gồm cả số giờ làm việc bị giảm của những người vẫn có việc làm và

những trường hợp bị mất việc. Riêng mức độ mất việc làm đã ở mức “chưa từng có tiền lệ”, với 114 triệu

người . Đáng lưu ý là, 71% số việc làm bị mất này (tương đương 81 triệu người) là người lao động không còn

tham gia hoạt động kinh tế, thay vì thất nghiệp. Điều này có nghĩa là người lao động rời bỏ thị trường lao động

do họ không thể làm việc, có thể là do các biện pháp kiểm soát đại dịch hay chỉ đơn giản là ngừng tìm việc. Vì

vậy, nếu chỉ xét đến chỉ số mức độ thất nghiệp thì chúng ta không thể đánh giá đầy đủ được tác động khủng

khiếp mà COVID-�� gây nên đối với thị trường lao động.  

Những thiệt hại vô cùng lớn này khiến thu nhập từ lao động trên toàn cầu giảm 8,3% (trước khi có các biện pháp

hỗ trợ), tương đương với 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ hay 4,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. 

Tác động tới các nhóm dân sô ́và ngành nghề

Những gián đoạn thị trường lao động do đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề hơn tới phụ nữ so với nam giới. Tỷ lệ mất

việc làm của phụ nữ trên toàn cầu là 5% trong khi con số này ở nam giới là 3,9%. Đặc biệt là so với nam giới, phụ

nữ dễ rời bỏ thị trường lao động và rơi vào tình trạng không còn hoạt động kinh tế hơn.  

Lao động trẻ cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, hoặc mất việc, rời bỏ lực lượng lao động hay trì hoãn

tham gia lực lượng lao động. Tỷ lệ mất việc của thanh niên (những người trong độ tuổi từ 15-24) là 8,7%, trong

khi tỷ lệ mất việc của người trưởng thành là 3,7%. Báo cáo nhận định, tình trạng này “nêu bật nguy cơ hiện hữu

của việc mất đi một thế hệ”.  

Báo cáo cho thấy tác động không đồng đều của đại dịch đến các lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý và các lĩnh vực

khác nhau trên thị trường lao động. Báo cáo cũng nêu lên quan ngại về một “công cuộc phục hồi hình chữ K”,

theo đó những lĩnh vực và người lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể bị bỏ lại phía sau trong công cuộc

phục hồi này, gây gia tăng bất bình đẳng nếu không triển khai các biện pháp khắc phục.  

Dịch vụ lưu trú và ăn uống là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng việc làm giảm trung bình hơn

20%, tiếp đến là lĩnh vực bán lẻ và sản xuất. Ngược lại, việc làm trong lĩnh vực thông tin truyền thông, tài chính

và bảo hiểm lại tăng trong quý II và quý III năm 2020. Việc làm trong các lĩnh vực khai thác mỏ, khai khoáng và

dịch vụ tiện ích cũng tăng nhẹ.  

Hướng tới tương lai

Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn, những số liệu dự báo năm 2021 mới nhất cho thấy hầu hết các nước sẽ phục hồi

tương đối mạnh trong nửa cuối năm khi các chương trình tiêm phòng vắc xin bắt đầu được triển khai. 

Báo cáo cũng đặt ra ba kịch bản phục hồi: cơ sở, tiêu cực và lạc quan. Kịch bản cơ sở (được xây dựng dựa trên dự

báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế từ tháng 10 năm 2020) ước tính mức sụt giảm thời giờ làm việc trên toàn cầu năm

2021 là 3% (so với quý IV năm 2019), tương đương vơi 90 triệu việc làm toàn thời gian.  

Kịch bản tiêu cực giả định tiến độ triển khai vắc xin chậm, do vậy, thời giờ làm việc sẽ giảm 4,6%, trong khi đó

kịch bản lạc quan dự báo mức sụt giảm thời giờ làm việc chỉ là 1,3%. Điều này phụ thuộc vào việc đại dịch sẽ
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“
Những dấu hiệu phục hồi này là rất

đáng mừng nhưng cũng mong manh

và rất không chắc chắn. Chúng ta

phải nhớ rằng không một nước nào hay

một nhóm đơn lẻ nào có thể đơn

phương hồi phục sau đại dịch."

Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO

được kiểm soát và mức độ tín nhiệm, lòng tin của

người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên. 

Dù là kịch bản nào thì mức sụt giảm về thời giờ làm

việc ở châu Mỹ, châu Âu và Trung Á sẽ luôn cao

khoảng gấp đôi so với các khu vực khác. 

Báo cáo cũng đưa ra một số những khuyến nghị

chính sách cho công cuộc phục hồi như sau:

Tiếp tục duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô trong

năm 2021 và các năm tiếp theo, bao gồm các chính

sách kích thích tài khóa, khi phù hợp và các biện pháp hỗ trợ thu nhập và thúc đẩy đầu tư.

Các biện pháp có tính mục tiêu hướng đến phụ nữ, thanh niên và người lao động có tay nghề thấp và được

trả lương thấp và các nhóm dân số khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Hỗ trợ quốc tế cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, là các nước có nguồn tài chính hạn hẹp hơn để

triển khai vắc xin và thúc đẩy phục hồi kinh tế và việc làm.

Chú trọng hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đồng thời tạo việc làm trong các lĩnh vực đang phát

triển mạnh.

Đối thoại xã hội nhằm triển khai các chiến lược phục hồi cần thiết để tạo nên những nền kinh tế bao trùm,

công bằng và bền vững hơn.

“Những dấu hiệu phục hồi này là rất đáng mừng nhưng cũng mong manh và rất không chắc chắn. Chúng ta

phải nhớ rằng không một nước nào hay một nhóm đơn lẻ nào có thể đơn phương hồi phục sau đại dịch,” ông

Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, nhận định. 

“Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường. Một con đường dẫn đến sự phục hồi không đồng đều, không bền

vững với bất bình đẳng và bất ổn gia tăng và một viễn cảnh phải chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng hơn nữa.

Con đường kia lại chú trọng đến công cuộc phục hồi lấy con người làm trung tâm để trở lại tốt hơn, ưu tiên việc

làm, thu nhập và an sinh xã hội, quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Nếu chúng ta muốn phục hồi lâu

dài, bền vững và bao trùm, đây chính là con đường mà các nhà hoạch định chính sách phải cam kết đi theo.” 

Để phỏng vấn, vui lòng liên hệ: newsroom@ilo.org   

 Giả định lao động làm việc 48 giờ một tuần 

 So với số liệu trung bình của năm 2019 
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