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Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 - 2017 

Thông điệp chính 

Triển vọng và Thách thức Kinh tế Vĩ mô 

1. Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 được cải thiện cùng với tiến trình hồi phục thương 
mại và đầu tư toàn cầu. Tăng trưởng GDP năm 2017 của khu vực được dự báo ở mức 
5.2% với lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh toàn cầu còn bất ổn.  

2. Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, sẽ tiếp tục tăng trưởng 
ổn định và năng động. Tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi trong khu vực, bao gồm 
Hàn Quốc, ASEAN-5 (In-đô-nê-sia, Ma-lay-sia, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, và Thái Lan) và 
Việt Nam, vẫn giữ vững cho dù thị trường tài chính vẫn diễn ra nhiều biến động. Các nền 
kinh tế đang phát triển trong ASEAN, bao gồm Cam-pu-chia, Lào, và My-an-ma, sẽ tiếp 
tục tăng trưởng và gặt hái lợi ích từ hợp tác khu vực. 

3. Cầu nội địa sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, trong khi xuất khẩu hồi phục gần đây cũng sẽ 
góp phần hỗ trợ tăng trưởng trong thời gian tới. Các nền kinh tế khu vực sẽ tiếp tục hưởng 
lợi từ hợp tác khu vực về thương mại và đầu tư. 

4. Gia tăng bảo hộ thương mại, thắt chặt điều kiện tài chính toàn cầu, lạm phát quay trở lại, 
và biến động tài chính là các yếu tố rủi ro có thể gây bất lợi đến bức tranh kinh tế toàn 
cầu, bao gồm cả khu vực ASEAN+3, trong thời gian tới. 

5. AMRO khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách khu vực cần ưu tiên duy trì ổn định tài 
chính, trong tương quan với tăng trưởng kinh tế. Tuy dự trữ ngoại hối của khu vực hiện 
vẫn được duy trì ở mức hợp lý, không gian chính sách đã thu hẹp, và môi trường chính 
sách toàn cầu có thêm nhiều bất ổn.  

Nghiên cứu Chuyên đề: Khu vực ASEAN+3 20 năm sau Khủng hoảng Tài chính Châu 
Á (AFC)  

6. Cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á là một sự kiện bước ngoặt của khu vực, định hình 
phương hướng xử lý và giải quyết khủng hoảng của các nhà hoạch định chính sách khu 
vực trong giai đoạn tiếp theo và dẫn tới sự thành lập của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế 
Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) và thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM). 

7. Các bài học rút ra từ cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á vẫn còn giá trị đến ngày hôm 
nay bao gồm: chính cách cần chú trọng vào các yếu tố rủi ro tiềm ẩn từ thị trường tài chính 
và hiện tượng rút vốn; tốc độ và ảnh hưởng tương tác giữa các nền kinh tế trong khủng 
hoảng; và sự cần thiết phải thiết lập một khung khổ chính sách linh hoạt và ứng phó kịp 
thời với các cú sốc bên ngoài. 

8. Trong vòng một thập kỷ đầu sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á (1997-2006), các 
nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng đã gây dựng lại nền tảng tăng trưởng kinh tế 
thông qua một loạt điều chỉnh chính sách căn bản và quan trọng, bao gồm áp dụng kỷ luật 
khuôn khổ chính sách tiền tệ cùng với một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn, củng cố vị thế tài 
khóa, và cải cách khu vực doanh nghiệp và tài chính. Dự trữ ngoại hối của các nền kinh 
tế khu vực cũng tăng lên trong giai đoạn này. 

9. Nền tảng kinh tế vững chắc và quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả hơn đã giúp khu vực 
ASEAN+3 vượt qua cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC) tương đối dễ dàng. Trong 
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vòng một thập kỷ tiếp theo từ năm 2007 đến nay, khu vực đã hưởng lợi từ tiến trình tăng 
cường hội nhập thương mại và đầu tư nội khối, đồng thời thiết lập các khuôn khổ chính 
sách hiệu quả hơn để ứng phó với các tác động bất lợi từ việc tiếp nhận một lượng lớn 
vốn đổ vào khu vực trong thời gian vừa qua.  

10. Cùng với củng cố khuôn khổ chính sách và các bộ đệm trong nước, việc tăng cường hợp 
tác tài chính khu vực cũng sẽ giúp nâng cao khả năng ứng phó của các nước thành viên 
ASEAN+3 trước các cú sốc và hỗ trợ các nền kinh tế này duy trì mức tăng trưởng cao 
trong thời gian tới. 

 

 

 

 


