Hồi phục ở Châu Á mới nổi đối diện thách thức lớn trong năm 2021

TOKYO, ngày 4 tháng 2 năm 2021 – Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung
Quốc và Ấn Độ năm 2021: Tái phân bổ nguồn lực cho số hóa được công bố hôm nay, Trung
tâm Phát triển OECD cho rằng đà giảm tốc về tốc độ tăng trưởng ở các nước Châu Á mới nổi
là rất lớn và quá trình hồi phục sẽ đối diện nhiều thử thách trong năm 2021.
GDP thực tế ở các nước Châu Á mới nổi – gồm ASEAN-10, Trung Quốc và Ấn Độ - được dự
báo sẽ giảm trung bình 1,7% vào năm 2020 trước khi tăng trở lại 7,4% vào năm 2021, từ mức
cơ sở thấp. Tại ASEAN, báo cáo dự báo GDP thực tế trung bình sẽ giảm 3,4% vào năm 2020
và tăng 5,1% vào năm 2021. Suy thoái kinh tế năm 2020 đặc biệt thấy rõ ở Ấn Độ (-9,9%) và
Philippines (-9,0%). Ở khía cạnh khác, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong khu
vực vào năm 2020, dự báo là 2,6%.
Sự phục hồi kỳ vọng trong ngắn hạn bắt nguồn từ cải thiện về điều kiện tài chính cũng như từ
các chính sách tài khóa và tiền tệ đáng chú ý mà các chính phủ đề ra. Tuy nhiên, một số yếu tố
được cho là sẽ làm hạn chế nguồn cầu và đầu tư. Đặc biệt, thị trường lao động tiếp tục yếu,
trong khi đóng góp của yếu tố bên ngoài cho hồi phục kinh tế bị đe dọa bởi tình hình kinh tế
toàn cầu bất ổn. Nợ công và nợ tư nhân dự kiến sẽ gia tăng. Hơn nữa, nếu chất lượng tài sản
trong hệ thống xấu đi, ngân hàng có thể không đủ khả năng đưa ra hỗ trợ kịp thời cho quá trình
phục hồi. Cuối cùng, áp lực lạm phát sẽ duy trì ở mức thấp do nền kinh tế tiếp tục suy thoái.
Chiến lược phòng chống đại dịch của mỗi quốc gia và khả năng duy trì hỗ trợ chính sách sẽ
định hình quá trình phục hồi trong năm 2021. Các quốc gia với năng lực quản trị tốt hơn, bao
gồm khả năng phân phối vắc xin COVID-19, sẽ phục hồi nhanh hơn. Khi lo ngại về virus giảm
bớt, việc tiếp tục hỗ trợ chính sách cho các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện đẩy
nhanh quá trình hồi phục. Với dư địa tài chính và tiền tệ thu hẹp, các nhà hoạch định chính
sách ở Châu Á mới nổi cần tập trung cải thiện khả năng truyền tải chính sách tiền tệ và tăng
hiệu quả của chính sách tài khóa.
Đại dịch COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo y tế số và giáo dục số. Trong
cả hai lĩnh vực, các nhà hoạch định chính sách cần vượt qua rào cản về cơ sở hạ tầng, quy định
và nhân lực hiện tại. Trong lĩnh vực y tế số, cần phải có những quy định rõ ràng để đảm bảo
chất lượng chăm sóc y tế và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia y
tế phải được đào tạo về các công cụ số để khuyến khích việc áp dụng rộng rãi hơn y tế số.
Trong giáo dục số, cần tập trung tăng cường kỹ năng số của giáo viên và duy trì chất lượng
giáo dục ở những vùng sâu vùng xa. Khi đại dịch làm gián đoạn nhiều lĩnh vực khác nhau của

nền kinh tế, giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) có thể giữ vai trò quan trọng
trong việc nâng cao kỹ năng và tái đào tạo người lao động. Thêm vào đó, lợi ích của y tế số và
giáo dục số cần được phân phối công bằng thông qua việc tiếp cận bình đẳng với các thiết bị
chất lượng tốt, giá cả phải chăng và dễ sử dụng.
Cuối cùng, đại dịch đã đẩy nhanh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Các công nghệ của
Công nghiệp 4.0 cho phép doanh nghiệp luôn thích ứng với nhu cầu thị trường. Một số quốc
gia ở Châu Á mới nổi đã mạnh dạn đưa ra chính sách hỗ trợ số hóa trong đại dịch, phổ biến
nhất là bằng các ưu đãi cho doanh nghiệp để khuyến khích phát triển thương mại điện tử và số
hóa các hoạt động thương mại cũng như các kênh thương mại. Mức độ sẵn sàng thay đổi và
cấu trúc kinh tế ảnh hưởng đến năng lực của từng quốc gia trong việc áp dụng các công nghệ
của Công nghiệp 4.0. Những điểm nghẽn thường được nhắc tới bao gồm thiếu cơ sở hạ tầng
và nhận thức đầy đủ, cũng như hạn chế về tài chính, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ.
Gia tăng hợp tác là cần thiết để ứng phó với các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tinh vi và
tăng cường khả năng chống chịu của không gian mạng tại Châu Á mới nổi.
Báo cáo nhận được hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, và Liên minh châu Âu.
Để biết thêm thông tin về ấn bản năm 2021 của Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung
Quốc và Ấn Độ, mời truy cập:
https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india/volume2021/issue-1_711629f8-en

Để biết thêm thông tin, 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); Bochra Kriout, Trung tâm Báo chí OECD (Bochra.Kriout@oecd.org; ĐT: +33 145 24 82
96), và Yumiko Yokokawa, Giám đốc Truyền thông và Xuất bản tại Trung tâm OECD Tokyo
(Yumiko.Yokokawa@oecd.org, ĐT: +81 3 55 32 00 21).

