Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế cho Khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ
năm 2016, củng cố mối quan hệ khu vực là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng của
các nước Châu Á Mới nổi

Kuala Lumpur, 20/11/2015 – Trong khi triển vọng cho nhiều quốc gia thuộc OECD vẫn ảm
đạm đáng lo ngại thì các quốc gia Châu Á Mới nổi (Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ) lại
tăng trưởng vững mạnh hơn – mặc dù thấp hơn so với những năm gần đây – về trung hạn,
theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế cho Khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ từ Trung
tâm Phát triển OECD mới nhất. Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương của Liên
Hợp Quốc và Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á cùng phối hợp lập báo cáo này.
Dự báo tốc độ tăng trưởng thực tế ở các quốc gia Châu Á Mới nổi đạt mức trung bình 6,5%
trong năm 2015 và 6,2% hàng năm trong thời kỳ 2016-20. Tăng trưởng sẽ tiếp tục chậm lại
ở Trung Quốc trong khi vẫn mạnh tại Ấn Độ với một trong những mức cao nhất của khu
vực. Tăng trưởng tại khu vực Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được dự báo
đạt mức trung bình 4,6% trong năm 2015 và 5,2% trong thời kỳ 2016-20, quốc gia tăng
trưởng đứng đầu là Philippines và Việt Nam trong các quốc gia ASEAN-5 và CLM
(Campuchia, CHDCND Lào và Myanmar). Tiêu dùng tư nhân là nhân tố đóng góp lớn vào
tăng trưởng tổng thể.
Theo Báo cáo Triển vọng, để duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ này, khu vực sẽ cần vượt qua
sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng tăng
trưởng của cả khu vực, tác động của việc bình thường hóa tiền tệ ở Hoa Kỳ và tăng trưởng
năng suất đang chậm lại.
Trong một chương đặc biệt về chủ đề này, báo cáo cho biết việc củng cố mối quan hệ khu
vực có thể đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì đà tăng trưởng.

"Khu vực này vẫn phải đối mặt với các rủi ro trong và ngoài nước. Để duy trì đà tăng trưởng,
bắt buộc phải củng cố mối quan hệ khu vực. Năng lực giám sát tăng cường thông qua các
chỉ số tốt hơn và học hỏi lẫn nhau có thể khiến chương trình nghị sự khu vực hiệu quả hơn
và giúp hướng tới hội nhập ASEAN toàn cầu,” Phó Tổng Thư ký OECD Rintaro Tamaki cho
biết khi công bố Báo cáo Triển vọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN
tại Malaysia.
Cần tối đa hóa quy mô và phạm vi hợp tác giữa các quốc gia, các khu vực và tiểu vùng.
Điều quan trọng không kém là hợp nhất các mối quan hệ này ở cấp độ ASEAN toàn cầu,
trong đó bao gồm tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lân cận. Theo Báo cáo Triển
vọng, một mạng lưới quan hệ vững chắc ở các cấp độ khác nhau là điều cần thiết cho tăng
trưởng bền vững, bao gồm thực hiện các bước tích cực để thực hiện một thị trường kinh tế
duy nhất.
Giảm sự chênh lệch đang cản trở tăng trưởng bền vững và toàn diện là điều cốt yếu: đói
nghèo dai dẳng và tình trạng phát triển cơ sở hạ tầng không đồng đều trong khu vực có tác
động tới sự phát triển. Các quốc gia cần ưu tiên hành động bao gồm Campuchia, CHDCND
Lào và Myanmar.
"Tăng trưởng xanh cũng như khu vực tư nhân với vai trò động lực tăng trưởng được hưởng
lợi rất nhiều từ chương trình hội nhập," Giám đốc Trung tâm Phát triển OECD cho biết.

Dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi kinh tế có thể thúc đẩy hội nhập và tạo điều kiện cho giao
dịch thương mại theo nhu cầu cấp thiết về năng lượng tái tạo. Ví dụ thủy điện từ sông
Mekong vẫn là nguồn điện đầy hứa hẹn trong tương lai có thể xuất khẩu trong toàn khu vực.
Tương tự, với sự hội nhập kinh tế mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp địa phương có cơ hội rõ
ràng để mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới quốc gia và chuyển đổi thành doanh nghiệp
trong khu vực hay doanh nghiệp ASEAN, Báo cáo Triển vọng cho biết.
Theo ghi chú chính sách cơ cấu của từng quốc gia cụ thể của Báo cáo Triển vọng, xây
dựng chiến lược phát triển mới cho khu vực sẽ đòi hỏi áp dụng gói cải cách toàn diện cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính, cơ sở hạ tầng, thị trường lao động và chính sách
môi trường cũng như trong khu vực nông nghiệp, giáo dục, an sinh xã hội và du lịch.
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(Kensuke.Tanaka@oecd.org; Điện thoại: +336 27 19 05 19) hoặc Bochra Kriout, Cán bộ
Truyền thông (Bochra.Kriout@oecd.org; Điện thoại: +336 26 74 04 03)
Để biết thêm thông tin về Báo Triển vọng Kinh tế cho Khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và
Ấn Độ năm 2016, với trọng tâm về chính sách quốc gia cụ thể, hãy truy cập:
http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/.
Báo cáo Triển vọng đóng góp vào Chương trình Khu vực Đông Nam Á OECD, được công
bố tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2014. Chương trình này hướng tới thúc đẩy
trao đổi các thông lệ tốt và học hỏi lẫn nhau giữa các nhà làm chính sách của các quốc gia
OECD và ASEAN.

