Đề dẫn hội thảo

Hiện nay nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trải qua cuộc đại suy
thoái toàn cầu. Hậu quả của nó vượt qua những gì người ta tưởng tượng được. Việc chính phủ
các nước thực hiện các chính sách kích cầu, bỏ ra hàng ngàn tỷ USD để cứu nguy nền kinh tế
đã cho thấy hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Việt Nam và TP.HCM đã chịu ảnh
hưởng sâu sắc của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có thể thấy qua các chỉ tiêu kinh tế quý I
năm 2009 đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.
Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế
– xã hội trên địa bàn TP.HCM. So với cùng kỳ năm 2008, quý I/2009, tốc độ tăng GDP trên
địa bàn TP.HCM chỉ đạt 4%. So với 10 năm qua, đây là tốc độ tăng thấp nhất. Các chỉ tiêu
kinh tế khác nói chung đều giảm; trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 11%, số dự án đầu tư
trực tiếp nước ngoài giảm 31,6% và số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 73,1%.
Bức tranh kinh tế trở nên ảm đạm khi mà trong những tháng đầu năm 2009 đã có 195 doanh
nghiệp phải, ngừng sản xuất, giải thể; trong đó có 71 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài.
Trong quý I năm 2009, nhiều doanh nghiệp đã thông báo về việc cắt giảm lao động, thậm chí
các doanh nghiệp lớn, tiềm lực mạnh như Sony Việt Nam, Công ty TNHH Castrol Bp Petco
cũng phải thực hiện việc cắt giảm này. Tổng số lao động cắt giảm ở mỗi doanh nghiệp trung
bình lên đến 1000 lao động. Theo tổng hợp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Tp.HCM, số lao động giảm do mất việc chiếm tới 67,75% trong tổng số lao động giảm, đồng
thời sức mua ở thị trường nội địa cũng tăng trưởng chậm lại.
Đối phó với việc suy giảm kinh tế, Chính phủ áp dụng hai công cụ chủ yếu là chính sách tiền
tệ và chính sách tài khóa, như bù lãi suất và giảm lãi suất, tăng cường đầu tư công, giãn, giảm
và miễn thuế, tăng lương và tài trợ đối tượng chính sách. Chính quyền TP.HCM đã ban hành
Chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng từ nay đến 2010. Các nỗ lực chống suy giảm kinh
tế trong nước của Chính phủ và UBND TP.HCM cùng với những nỗ lực toàn cầu đã từng
bước phát huy tác dụng, kinh tế TP.HCM cũng như cả nước đang có dấu hiệu phục hồi.
Để có cái nhìn toàn diện về tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với TP.HCM và cả
nước, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính khả thi nhằm chống suy giảm kinh tế,
Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM phối hợp với Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức hội thảo “
Kinh tế, tài chính năm 2009 – những thách thức và giải pháp phát triển đối với Việt Nam”.
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