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Số hoá là chìa khoá duy trì tăng trưởng ở các nước Châu Á mới nổi, theo Báo cáo mới 

Manila, ngày 14 tháng 11 năm 2017 - Số hoá có thể giúp duy trì tăng trưởng liên tục ở các nước Châu 
Á mới nổi (10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ) 
trong trung hạn, theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2018 công 
bố bởi Trung tâm Phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). 

Tăng trưởng GDP ở khu vực Châu Á mới nổi được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong trung hạn nhờ vào 
nhu cầu nội địa và đầu tư ổn định, trong khi thương mại đang dần phục hồi. Tiếp tục xu hướng trong 
năm 2016, tăng trưởng hàng năm ở khu vực này, đặc biệt là các nước ASEAN, được kỳ vọng sẽ đạt 
tốc độ ổn định trong năm 2017. Tăng trưởng ở Trung Quốc và ASEAN dự kiến sẽ tăng nhờ quá trình 
hồi phục mạnh mẽ của thương mại cùng với tiêu dùng nội địa ổn định, trong khi tăng trưởng GDP 
của Ấn Độ dự kiến giảm do chương trình cải cách thuế và tiền tệ. Nếu thương mại giữ được đà phục 
hồi, các cải cách nội địa được thực thi, và chính phủ tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển cơ 
sở hạ tầng, các nước châu Á mới nổi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bình quân ở mức 6,3% trong giai 
đoạn 2018 - 2022. Tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á cũng có khả năng duy trì ở mức 5,2% trong 
cùng thời kỳ. 

Theo Báo cáo, những rủi ro chính cho tăng trưởng ở khu vực bao gồm khả năng chính sách tiền tệ 
thắt chặt hơn ở các nền kinh tế phát triển; việc mở rộng các rào cản thương mại trên toàn cầu, sự trì 
trệ của các hiệp định thương mại khu vực; cùng với việc nợ ở khu vực tư nhân gia tăng nhanh chóng. 

“Khu vực Châu Á mới nổi không thể bỏ lỡ cơ hội từ sức mạnh chuyển đổi của quá trình số hóa”, ông 
Mario Pezzini, Giám đốc Trung tâm Phát triển OECD, đồng thời là Cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký 
OECD về phát triển, cho biết trong buổi công bố báo cáo tại Hội nghị Thương mại và Đầu tư ASEAN 
2017. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm 50 năm thành lập của ASEAN. 

Chương đặc biệt trong Báo cáo Triển vọng đánh giá ảnh hưởng của số hóa đến khu vực Châu Á mới 
nổi, bao gồm việc mở rộng các ngành công nghiệp hiện có và sự xuất hiện của các ngành mới như 
sản xuất thiết bị điện tử, phát triển phần mềm và ICT (Công nghệ Thông tin và Truyền thông) ở Việt 
Nam; ngành dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực phân tích và kinh doanh ở Philippines; và thanh toán 
di động ở Trung Quốc. Các dịch vụ ICT gắn liền với sản xuất và dịch vụ chiếm phần đáng kể trong giá 
trị xuất khẩu của một số nước - lên đến 14,9% tổng xuất khẩu dịch vụ ở Ấn Độ. Điều thú vị là phần 
lớn giá trị gia tăng số hoá trong xuất khẩu dịch vụ của các nước này có nguồn gốc nội địa: trung bình 
85,3% dịch vụ máy tính và viễn thông gắn với xuất khẩu dịch vụ ở các nước Châu Á mới nổi có nguồn 
gốc trong nước. 
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Mặc dù có những tiến bộ kể trên, tiếp cận với nền kinh tế kỹ thuật số là không đồng đều trong từng 
nước và giữa các nước Châu Á mới nổi. Ví dụ, tỷ lệ sử dụng Internet, điều kiện tiên quyết để tham 
gia vào hầu hết các khía cạnh của nền kinh tế kỹ thuật số, đạt mức 81% dân số ở Singapore nhưng 
chỉ dừng ở mức 22% ở Lào. 

Báo cáo triển vọng ghi nhận rằng hội nhập khu vực đã được đẩy mạnh trong những năm qua trên 
phương diện thương mại, lao động và tài chính. Các chương trình thúc đẩy hội nhập sâu hơn sẽ đóng 
vai trò quan trọng để duy trì tăng trưởng ổn định trong khu vực, và nhằm đạt được tầm nhìn về một 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN thống nhất và đồng bộ hoá. 

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ với Kensuke Tanaka, Trưởng phòng châu Á, Trung tâm phát 
triển OECD (Kensuke.Tanaka@oecd.org Điện thoại: (06) 27 19 05 19) và Bochra Kriout, Văn phòng 
báo chí, OECD (Bochra.Kriout@oecd.org, Điện thoại: +33 145 24 82 96). 

Để biết thêm thông tin về Báo cáo Triển vọng Kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2018 
và thông tin chi tiết của từng quốc gia, mời truy cập: http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------- 

Về báo cáo 

Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2018 do Trung tâm Phát triển 
OECD phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP) 
và Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) thực hiện. Báo cáo Triển vọng năm 2018 cũng 
bao gồm các phân tích về những diễn tiến gần đây của hội nhập khu vực trong các lĩnh vực chính 
sách chủ chốt, và các đánh giá quốc gia nhằm giải quyết những thách thức về tái cấu trúc kinh tế nội 
địa ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ. 

Báo cáo Triển vọng đóng góp vào Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD, nhằm thúc đẩy việc 
học hỏi lẫn nhau và trao đổi các thông lệ tốt giữa các nhà hoạch định chính sách ở Đông Nam Á và 
các nước thành viên OECD. 
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