Báo cáo mới cho thấy đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế châu Á mới nổi
Paris, 31 tháng Bảy, 2020 – Quy mô các nền kinh tế châu Á mới nổi sẽ giảm trung bình 2,9% trong năm
2020 do tác động của đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, bao
gồm ASEAN-10, Trung Quốc và Ấn Độ đang ở mức thấp lịch sử.

Ở ASEAN, tăng trưởng được dự báo sẽ giảm trung bình 2,8%, theo Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Nam
Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2020 - Cập nhật: đối diện thách thức từ COVID-19, của OECD phát hành hôm
nay. Lạm phát toàn phần trong khu vực vẫn ở mức trung bình, trong khi cán cân vãng lai dự báo sẽ suy
yếu trong các quý tới.
Các nước Châu Á mới nổi kịp thời ngăn chặn được đại dịch đang bắt đầu phục hồi, trong khi Ấn Độ,
Indonesia và Philippines vẫn phải đối mặt với số ca nhiễm tăng nhanh và gặp nhiều khó khăn để khôi phục
nền kinh tế. Lệnh phong tỏa và hạn chế di chuyển nhằm đối phó với đại dịch gây ra thiệt hại lớn đến các
hoạt động kinh tế. Thị trường tài chính và ngành ngân hàng bị ảnh hưởng xấu, các ngành nghề kinh doanh
đối diện với thu nhập giảm sút và nợ gia tăng, trong khi hộ gia đình đối mặt với rủi ro ngày càng lớn từ
mất việc làm và triển vọng thị trường lao động ảm đạm. Cuộc khủng hoảng đã phá vỡ các chuỗi giá trị
toàn cầu theo cách chưa từng thấy, gây ra tác động trầm trọng, đặc biệt là với các quốc gia phụ thuộc
nhiều vào nhập khẩu.
Quy mô của các phản ứng tài khóa là đặc biệt lớn, với các chính sách hỗ trợ kinh tế nhằm tạo bệ đỡ cho
tăng trưởng. Lãi suất điều hành chính sách tiền tệ giảm từ 30 đến 300 điểm cơ bản từ cuối năm 2019,
trong khi một số quốc gia cũng giảm bớt yêu cầu dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng. Hỗ trợ tài khóa chủ
yếu được thực hiện thông qua giảm thuế hoặc trợ cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình chịu
ảnh hưởng nặng nề nhất. Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan công bố nhiều gói kích thích tài
khóa. Nỗ lực ngân sách liên quan đến COVID-19 đòi hỏi sự thận trọng để thực hiện chính sách tài khóa
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một cách bền vững, đặc biệt là tại những quốc gia nơi nền tảng tài khóa vốn đã ở mức thấp trước khủng
hoảng.
Với sự mở rộng kỷ lục của làm việc từ xa (telework), hội nghị trực tuyến và giảng dạy qua nền tảng số khi
các biện pháp phong tỏa được thực hiện trên quy mô toàn cầu, đại dịch cho thấy tầm quan trọng của quá
trình số hóa. Để hưởng lợi từ xu hướng này, các nước Châu Á mới nổi cần cải thiện khả năng truy cập các
dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm Internet, và tăng cường hiểu biết về công nghệ số. Thanh toán điện tử cần
được thúc đẩy để hỗ trợ thương mại điện tử.
Khủng hoảng đã tàn phá ngành du lịch và lữ hành quan trọng của khu vực. Ngoài các gói hỗ trợ khẩn cấp,
những ngành này cần một kế hoạch tổng thể để khuyến khích du lịch nội địa, chuẩn bị cho sự trở lại của
du khách quốc tế và mở ra lựa chọn đào tạo nghề nghiệp phù hợp cho những lao động mà việc làm có thể
mất đi vĩnh viễn. Tương tự, ngành y tế cần xây dựng chính sách để đối phó với các đại dịch tiềm ẩn trong
tương lai. Hợp tác khu vực là yếu tố then chốt đảm bảo thành công.

Trung tâm Phát triển OECD nhận hỗ trợ về mặt tài chính bởi các chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ,
và Liên minh Châu Âu.
Để có thêm thông tin về bản Cập nhật Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ, mời
truy cập: www.oecd.org/dev/asia-pacific.
Xin mời các nhà báo liên hệ với ông Kensuke Tanaka, Trưởng bộ phận Châu Á, Trung tâm Phát triển OECD
(Kensuke.Tanaka@oecd.org ; ĐT: +33 (0) 6 27 19 05 19) và Bochra Kriout (Bochra.Kriout@oecd.org ; ĐT:
+33 145 24 82 96).
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