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Triển vọng thị trường lao động toàn 
cầu năm 2023 và hàm ý chính sách 
cho Việt Nam

5th Viet Nam Economic Forum

17 December 2022 | Hanoi, Viet Nam

Các xu hướng chính trên toàn cầu và khu vực định hình 
triển vọng năm 2023

► Thị trường lao động toàn cầu và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19

► Sự phục hồi vẫn chưa đầy đủ và không đồng đều với những bất bình đẳng tăng
cao hơn giữa và trong các quốc gia

► Tác động không cân xứng đối với phụ nữ, thanh niên, lao động phi chính thức và 
doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

► Phục hồi phức tạp do các cuộc khủng hoảng gia tăng (kinh tế, chính trị và môi 
trường) làm gia tăng thâm hụt việc làm bền vững lâu dài
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Dự báo việc làm sẽ vẫn thấp hơn xu hướng trước khủng hoảng

Việc làm, ước tính 
thực tế so sánh với
kịch bản giả định
không có COVID-19 ở
ASEAN (triệu)

Ghi chú: 2023 là các dự báo
Nguồn: Các tính toán dựa trên ước 
tính theo mô hình của ILO, tháng 
11/2022.
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Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm

Việc làm, ước tính thực 
tế so sánh với kịch bản 
giả định không có 
COVID-19 ở ASEAN 
(triệu)

Note: 2023 are forecasts.
Source: Calculations based on ILO 
modelled estimates, November 2022.
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Số lượng lao động không hoạt động kinh tế dự đoán sẽ tăng
gần 177 triệu

Dân số không hoạt động kinh
tế, ASEAN (triệu)

Nguồn: Ước tính theo mô hình của ILO, tháng 
11/2022.
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Rất quan trọng để hỗ trợ người lao động nghèo trong thời 
kỳ lạm phát giá mạnh

Người lao động sống trong
tình trạng cực nghèo, 
ASEAN (hàng triệu)

Ghi chú: Người có việc làm sống dưới mức
1,9 đô la Mỹ theo mức giá tối thiểu.
Nguồn: Ước tính theo mô hình của ILO, 
tháng 11/2022.
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Phi chính thức lan rộng sẽ hạn chế các phản ứng chính sách

Tỷ lệ NLĐ có việc làm phi chính
thức trong tổng số việc làm, 
năm gần đây nhất (%)

Nguồn: ILO, ILOSTAT Database; ILO, Đổi mới 
công bằng xã hội vì sự phục hồi lấy con người 
làm trung tâm (2022).
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Tăng trưởng kinh tế có khả năng đáp ứng các cú sốc thông qua đầu tư vào 
các chính sách xã hội
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► Đầu tư vào các chính sách xã hội và bảo hiểm xã hội là điều cần thiết để duy trì 
tiêu dùng trong thời kỳ suy thoái, xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng. Đầu tư 
của Việt Nam vào an sinh xã hội = 4,3% GDP (khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương = 7,5%).

► Phân tích hệ số nhân tài khóa: Tăng 1 triệu đồng đầu tư vào chính sách xã hội và 
bảo hiểm xã hội = > tăng GDP 3,2 và 3,5 triệu đồng. 

► Trường hợp các gói hỗ trợ COVID-19: => GDP mở rộng từ 196 lên 294 tỷ đồng 
sau 5 quý. Góp phần quan trọng vào việc ổn định nền kinh tế trong và sau đại 
dịch. 
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Thúc đẩy quá trình
chuyển dịch sang 

kinh tế chính thức

Advancing social justice, promoting decent work

9

Mở rộng việc làm và an 
sinh xã hội

Hỗ trợ doanh nghiệp
bền vững

1 2 3

4 5

Hàm ý chính sách chính đối với Việt Nam

Tăng trưởng năng
suất và nâng cao kỹ

năng lao động

Tăng cường đối thoại xã hội và 
tiếng nói của người lao động và 

người sử dụng lao động

Xin cảm ơn | Thank you

ILO Country Office for Viet Nam
hanoi@ilo.org | www.ilo.org/hanoi


