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Nội dung
• Ảnh hưởng của COVID tới SMEs tại Nhật Bản
• Hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho SMEs
• Xu thế ngành chăm sóc sức khỏe hậu COVID
• Cơ hội cho Việt Nam

Phần 1. Ảnh hưởng của COVID tới SMEs tại Nhật
• Tại sao là SMEs
• Ảnh hưởng của COVID tới SMEs
• Một số vấn đề trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe

Tỷ lệ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID
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Lây nhiễm lan rộng

DNDNquy
quy
lớn
mômô
lớn

Giảm mạnh lượng tiêu thụ từ Trung
quốc, kinh tế đình trệ
Hủy Olympic, Paralympic
Tokyo

DN vừa
và nhỏ

SMEs

Chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng

Đã bị ảnh hưởng tại thời điểm hiện tại
Chưa bị ảnh hưởng nhưng có khả năng trong thời gian tới
Không bị ảnh hưởng

Thủ tục xuất nhập cảnh sẽ phức tạp

Không lo lắng gì

Hoạt động bị ảnh hưởng bởi COVID (SMEs)
Do không đủ khẩu trang, cồn sát khuẩn, đồ dùng vệ sinh
Giảm doanh thu (giảm lượng khách)
Hoãn, hủy các sự kiện, triển lãm
Hoãn, hủy hẹn gặp khách hàng
Khó khăn trong nhập hàng từ nhà cung cấp
Cắt giảm số ngày làm việc (ca làm việc)
Hoãn, hủy công tác nước ngoài (bao gồm Trung quốc)
Giảm lượng giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước
Đối tác ngừng hoạt động, phá sản
Nhân viên biệt phái (bao gồm Trung quốc) phải về nước
Nhân viên bị lây nhiễm, hoặc lây cho người tiếp xúc

Điều tra của Công ty thương mại và công nghiệp TSRvề
tác động của COVID (N=12.717 công ty)
Thời gian: 2/3-8/3/2020

Ảnh hưởng tới ngành chăm sóc sức khỏe
• Cung: Phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài (Trung quốc)
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Phần 2. Hỗ trợ của chính
phủ Nhật đối với SMEs
Phản ứng chính sách
của các quốc gia

Hỗ trợ của chính phủ Nhật đối với SMEs
• 13/2: Gói vay khẩn cấp và bảo lãnh tín dụng trị giá 500 tỷ Yên dành cho
SMEs, đặc biệt trong ngành dịch vụ du lịch
• 29/2: Gói hỗ trợ 270 tỷ Yên tăng cường chống dịch
• 10/3: Gói 430 tỷ Yên trực tiếp dành cho SMEs (cho vay không lãi suất, hỗ
trợ telework, hỗ trợ DN giảm 15% doanh thu trở lên)
• 26/3: trợ cấp nghỉ phép có lương lên tới 80% cho SMEs, và 90% nếu không
sa thải nhân viên
• 6/4: 86.4 nghìn tỷ Yên (16.4% GDP) (bao gồm trợ cấp cá nhân)

Phần 3. Xu thế ngành chăm sóc sức khỏe hậu COVID
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Tương lai
1. Khám chữa bệnh tại nhà (telehealth,
telemedicine)

1. Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế

2. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người trẻ
3. Tăng cường sản xuất mặt hàng “thời chiến

2. Thiếu nguồn sản phẩm bảo hộ y tế
3. Thiếu nguồn nhân lực y tế

đại dịch”: test kit, vắc-xin, máy thở, khẩu
trang
4. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực

Cơ hội nào ngành sản xuất y tế Việt Nam
• Xuất khẩu trang thiết bị y tế
• Thu hút đầu tư nước ngoài sản xuất trang thiết bị y tế
• Phát triển dịch vụ Telehealth, telemedicine

Trân trọng cám ơn!

