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Ảnh Hưởng Covid-19 Đến Tăng Trưởng Kinh Tế
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Tóm tắt: 

Dịch bệnh tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bằng phương 
pháp thống kê, mô tả và phân tích, tác giả làm rõ được tác động của dịch 
bệnh đối với nền kinh tế ở hai góc độ trực tiếp và gián tiếp. Tác động đó diễn 

ra trên nhiều lĩnh vực của hoạt động của nền kinh tế ở quy mô và mức độ khác nhau: y 
tế, nông nghiệp, du lịch, thương mại – dịch vụ và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, về mặt 
tổng thể dịch bệnh đã làm kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế ở mỗi quốc gia nói riêng và 
trên phạm vi toàn thế giới nói chung. Dựa trên cơ sở phân tích tác động đa ngành của 
dịch bệnh đến kinh tế với số liệu minh chứng cụ thể, tác giả đưa ra những gợi ý về mặt 
chính sách đối với VN nhằm đối phó hiệu quả đối với tình hình dịch bệnh đang diễn ra 
phực tạp hiện nay để đảm bảo ổn định và tăng trưởng kinh tế.
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Abstract:
Epidemic diseases affect every aspect of socio-economic life. By statistical, 

descriptions and analytical methods, the author clarifies the impact of the disease at two 
direct and indirect angles on the economy. That impact takes place in many areas of the 
economy’s activities at different scales and levels: health, agriculture, tourism, trade - 
services, and a number of other areas. However, the epidemic, in general, has hindered 
economic growth in each country in particular and in the world in general. Based on 
the analysis of the multidisciplinary impact of the epidemic on the economy with specific 
evidence data, the author makes policy implications for Vietnam to deal effectively with 
the epidemic situation to ensure stability and economic growth.
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