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Khu vực ASEAN+3 tiếp tục phát triển ổn định trước rủi ro căng thẳng 

thương mại toàn cầu leo thang và các bất ổn bên ngoài khác  

Khu vực nên tận dụng các nguồn vốn thay thế, nâng cao sử dụng công nghệ, và tăng cường 

chủ nghĩa đa phương cũng như hội nhập khu vực. 

FIJI, 01 tháng 5, 2019 – Theo báo cáo mới nhất được công bố ngày hôm nay bởi Văn phòng 

nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), trong bối cảnh rủi ro toàn cầu tăng cao, khu vực 

ASEAN + 3 dự kiến tăng trưởng chững lại, nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định trong giai đoạn 

2019-2020. 

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 (AREO) 2019 đưa ra đánh giá về triển vọng 

kinh tế cho cả khu vực, cũng như các rủi ro và thách thức mà các nền kinh tế khu vực đang 

phải đối mặt. Ấn bản năm nay còn bao gồm một nghiên cứu tiêu đề “Tăng cường kết nối và 

năng lực cho nền kinh tế mới”. 

Chuyên gia kinh tế trưởng AMRO, Tiến sỹ Hoe Ee Khor cho biết: “Mặc dù tăng trưởng khu vực 

dự báo giảm nhẹ từ 5.3% vào năm ngoái xuống 5.1% vào năm 2019 và 5.0% vào năm 2020, 

nền tảng kinh tế dài hạn không bị ảnh hưởng. Các nhà hoạch định chính sách trong khu vực 

nên sẵn sàng sử dụng khoảng không chính sách sẵn có để nới lỏng chính sách tiền tệ và tài 

khóa, qua đó hạn chế rủi ro và hỗ trợ nền kinh tế nếu diễn biến bên ngoài trở nên bất lợi.” 

Rủi ro mà khu vực phải đối mặt bắt nguồn chủ yếu từ môi trường bên ngoài, xuất phát từ leo 

thang căng thẳng thương mại, tăng trưởng toàn cầu suy giảm và các cú sốc tài chính. Mặc dù 

triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn có giảm nhẹ, các yếu tố cơ bản dài hạn của khu vực vẫn 

ổn định, hỗ trợ bởi tiêu dùng mạnh mẽ và thương mại nội khối phát triển nhanh trong bối cảnh 

tầng lớp trung lưu đang gia tăng, đô thị hóa nhanh chóng và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. 

Tuy nhiên, khi các rủi ro bất lợi trở nên rõ rệt hơn, các nhà hoạch định chính sách cần phải cẩn 

trọng và linh hoạt hơn. Với quan điểm chính sách tài chính vĩ mô hiện tại nhìn chung là phù 

hợp, các nhà chức trách trong khu vực nên sẵn sàng điều chỉnh chính sách để bảo đảm tăng 

trưởng đồng thời duy trì ổn định tài chính. Điều này có thể bao gồm việc nới lỏng chính sách 

tiền tệ khi phù hợp; duy trì chính sách tài khóa hỗ trợ, đồng thời kết hợp các biện pháp tài khóa 

có mục tiêu với cải cách cơ cấu; và duy trì chính sách cẩn trọng vĩ mô chặt chẽ để giảm thiểu 

rủi ro tài chính. 

Để hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của khu vực và tăng cường khả năng phục hồi, các nước 

ASEAN + 3 cần ưu tiên thực thi các chính sách dài hạn, đặc biệt là các chính sách tập trung 

vào tăng cường năng lực và kết nối để thúc đẩy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và duy trì 

tăng trưởng trong nền kinh tế mới. Báo cáo AREO 2019 bao gồm một nghiên cứu chuyên đề về 

phương thức triển khai các chính sách nêu trên, sau hơn hai thập kỷ thịnh vượng với chiến 

lược sản xuất hướng tới xuất khẩu. 



Ba động lực chính sẽ định hình các ưu tiên về năng lực và kết nối trong khu vực trong trung và 

dài hạn. Đó là: những nhu cầu mới phát sinh từ quá trình chuyển đổi toàn cầu sang Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư hay rộng hơn là nền kinh tế mới, dân số trưởng thành, ngày càng giàu 

có của khu vực Đông Á cùng tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, áp lực giữa gia tăng nhu 

cầu nội khối và rủi ro bắt nguồn từ xu hướng bảo hộ trong thương mại và công nghệ. 

Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực tiếp tục đối mặt với ba thách 

thức chính đối với tăng trưởng: nguồn vốn, ngoại hối và chênh lệch phát triển. Nhu cầu tài trợ 

cho thấy sự thiếu hụt giữa tiết kiệm thấp trong nước và nhu cầu đầu tư lớn của các nền kinh tế 

có thu nhập thấp, trong khi chênh lệch ngoại hổi xảy ra khi các nền kinh tế mới nổi có nhu cầu 

tích lũy dự trữ ngoại hối để giảm thiểu rủi ro liên quan khi nguồn vốn đột ngột bị rút khỏi nền 

kinh tế. Thách thức thứ ba liên quan đến các hạn chế phi tài chính, bao gồm nhu cầu phát triển 

nguồn nhân lực, chuyên môn, năng lực công nghệ và thể chế. 

Để vượt qua những thách thức nêu trên, các nền kinh tế ASEAN + 3 cần tận dụng đầu tư và tiết 

kiệm nội khối; củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực, bao gồm Đa phương hóa Sáng kiến 

Chiang Mai (CMIM); và phát triển năng lực công nghệ, chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau 

và tăng cường thể chế. 

Tiến sĩ Khor cho rằng: “Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khu vực ASEAN + 3 sẽ tạo ra nhu 

cầu phát triển cơ sở hạ tầng mới, đòi hỏi các nước phải tập trung giải quyết vấn đề thiếu hụt đầu 

tư”. “Chuyển đổi sang nền kinh tế mới tập trung vào công nghệ và dịch vụ có thể làm gia tăng 

nhu cầu về vốn đối với khu vực, và điều bắt buộc là các nền kinh tế đang phát triển đầu tư vào 

nguồn nhân lực và tận dụng các nguồn vốn bổ sung trong khu vực. Do đó, điều quan trọng hơn 

bao giờ hết đối với khu vực ASEAN + 3 là nắm bắt công nghệ, tăng cường hội nhập và chủ nghĩa 

đa phương, và củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực. 

--- 

Thông tin về AMRO: 

Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO) là tổ chức quốc tế được 

thành lập nhằm đảm bảo an toàn kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính trong khu vực 

ASEAN+3, bao gồm 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 

Trung Quốc, Hong Kong – Trung Quốc; Nhật Bản; và Hàn Quốc. Nhiệm vụ của AMRO là 

giám sát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thực hiện thỏa thuận tài chính khu vực – Đa phương hóa 

Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên.  

 

Để biết them thông tin, xin liên hệ: 

Bà Vũ Lan Hương,  
Chuyên viên Quan hệ Công chúng,  
Email: vu.lanhuong@amro-asia.org 
Mobile: +65 88763598 
Website: www.amro-asia.org 
LinkedIn | Flickr | YouTube: AMRO Asia 

Lời cáo bạch : Bản [Tiếng Việt] được 

biên dịch từ nguyên bản Tiếng Anh. 

Trong trường hợp có sự khác biệt, bản 

Tiếng Anh sẽ có giá trị pháp lý cao hơn.  
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