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Thông cáo báo chí 

 

 

Tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh mẽ nhưng cần mô hình tăng trưởng 

mới để giải phóng tiềm năng của khu vực ASEAN+3 

 

Hà Nội, Việt Nam, 25/5/2018 – Khu vực ASEAN+3 hiện đang tăng trưởng mạnh 

mẽ, tuy nhiên các nền kinh tế trong khu vực cần tăng cường kết nối, phát triển khu 

vực dịch vụ, xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng để đáp ứng với một thế giới đang 

biến chuyển. Đây là những điểm chính được các diễn giả nhấn mạnh tại buổi hội thảo 

do Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô các nước ASEAN+3 

(AMRO) tổ chức tại Hà Nội.  

 

Với chủ đề “Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3: Tăng trưởng bền vững trong một 

thế giới đang biến chuyển”, hội thảo đã trình bày những kết quả chính của Báo cáo 

Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 (AREO) 2018 vừa được công bố gần đây. Các 

kết quả này cũng là chủ đề chính cho phiên thảo luận tại hội thảo. Tham dự hội thảo 

có đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và khu 

vực doanh nghiệp. Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính 

đã khai mạc hội thảo.     

 

Trong phiên trình bày của mình, Chuyên gia Kinh tế trưởng của AMRO - ông Hoe Ee 

Khor - nhấn mạnh do tổng cầu bên ngoài cải thiện, tăng trưởng của khu vực ASEAN+3 

–  gồm 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông), Nhật Bản 

và Hàn Quốc, dự báo sẽ duy trì ở mức 5,4% năm 2018 and 5,2% vào năm 2019.  Đối 

với Việt Nam, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2017, và triển vọng tăng trưởng 

ngắn hạn ở mức tích cực với tăng trưởng GDP tăng mạnh ở mức 7,4% vào quý I năm 

2018. 

 

Khu vực ASEAN+3 hiện đối mặt với hai rủi ro ngắn hạn: một là, điều kiện tài chính 

toàn cầu có thể bị thắt chặt nhanh hơn dự báo và leo thang căng thẳng thương mại toàn 

cầu. Các rủi ro này nếu hiện thực hóa sẽ gây ra tác động bất lợi đối với khu vực dưới 

dạng các luồng vốn bị rút khỏi khu vực, chi phí vay vốn tăng lên, và hoạt động đầu tư 

và thương mại trong khu vực suy giảm. 
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Để tăng cường ổn định trong bối cảnh điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt trong thời 

gian tới, các nhà hoạch định chính sách trong khu vực cần tiếp tục củng cố không gian 

chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ. Chính sách tài khóa có thể đóng vai trò quan 

trọng hơn trong việc hỗ trợ tăng trưởng, trong khi đó, chính sách an toàn vĩ mô có thể 

giúp duy trì ổn định thị trường tài chính. 

 

Phiên thảo luận do ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính 

- điều hành với sự tham gia của các diễn giả là ông Hoe Ee Khor – Chuyên gia Kinh tế 

trưởng của AMRO; ông Sebastian Eckardt – Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng 

Thế giới tại Việt Nam; ông Ngô Văn Đức, Phó trưởng phòng, Vụ Thanh toán, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh 

tế và Chính sách (VEPR), và ông Tomaso Andreatta, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). 

 

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đề cập đến sự thành công của khu vực khi áp dụng 

chiến lược “sản xuất nhằm xuất khẩu”, cụ thể là, các nền kinh tế được hưởng lợi từ hoạt 

động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến xuất khẩu để phát triển năng lực sản 

xuất. Cùng với Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác ở ASEAN, Việt Nam đã rất 

thành công trong việc thu hút vốn FDI để xây dựng khu vực sản xuất cạnh tranh, giúp 

tạo công ăn việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. 

 

Mặc dù chiến lược “sản xuất nhằm xuất khẩu” đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

tạo việc làm, tăng năng suất lao động và tiền lương trong vài thập kỷ qua, chiến lược 

này đứng trước thách thức của bảo hộ thương mại, thay đổi trong mạng lưới thương 

mại, sản xuất và công nghệ. Công nghệ vừa đặt ra thách thức nhưng cũng tạo ra cơ hội 

mới cho hoạt động sản xuất. Công nghệ làm cho các hoạt động sản xuất ngày càng sử 

dụng nhiều vốn và kỹ năng hơn nhân công lao động và hệ quả là khu vực sản xuất 

không còn là khu vực tạo ra nhiều cơ hội việc làm như trước. Các thay đổi cơ cấu trong 

chuỗi giá trị toàn cầu cho phép các quốc gia sản xuất nguyên liệu đầu vào ngay tại thị 

trường sở tại, thay vì phải nhập khẩu các nguyên liệu này. Bên cạnh đó, công nghệ cũng 

giúp thúc đẩy sự trỗi dậy của khu vực dịch vụ với vai trò cỗ máy tiềm năng thúc đẩy 

tăng trưởng và tạo việc làm trong tương lai.  

 

Để đối phó với các thách thức nói trên, các diễn giả cho rằng các nền kinh tế khu vực 

phải tăng cường kết nối và hội nhập khu vực, qua đó hưởng lợi từ tăng trưởng cầu nội 

khối đối với hàng hóa, dịch vụ và củng cố tăng trưởng bền vững chống lại các cú sốc 

bên ngoài. 

 

Theo ông Khor,“Việt Nam đã rất thành công trong việc phát triển năng lực sản xuất 
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và thu hút vốn FDI trong vài thập kỷ vừa qua, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và 

mạng lưới sản xuất thương mại toàn cầu. Để thích ứng với một thế giới đang biến 

chuyển mạnh mẽ, Việt Nam và các nền kinh tế khác của khu vực Đông Á cần phát triển 

kinh tế bền vững thông qua đa dạng hóa các động lực tăng trưởng, trong đó có phát 

triển khu vực dịch vụ”. 

 

--- 

Giới thiệu chung về AMRO: 

Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô các nước ASEAN+3 (AMRO) là một tổ chức 

quốc tế được thành lập nhằm góp phần đảm bảo ổn định kinh tế và tài chính của 

khu vực ASEAN+3, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc (bao 

gồm Hồng Kông), Nhật Bản và Hàn Quốc. Chức năng của AMRO là tiến hành 

giám sát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến 

Chiềng Mai (CMIM), và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên.  

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Bà Vũ Lan Hương, Cán bộ Quan hệ công chúng, AMRO  

Email: vu.lanhuong@amro-asia.org, Di động: +65 88763598, +84 912449840 

Website: www.amro-asia.org  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amro-asia/ 
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