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Tổng quan
Kiểm soát chưa đồng đều: Được ví như con rắn nhiều đầu Hydra trong thần thoại Hy Lạp,
COVID-19 cho thấy nó khó có thể bị dập tắt, thậm chí sau một năm kể từ khi ca nhiễm đầu tiên
được xác định ở Vũ Hán. Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia đã cơ bản đẩy lui được dịch
bệnh, vẫn phải chứng kiến một vài đợt dịch bùng phát ở địa phương. Ma-lai-xi-a chứng kiến
dịch hồi phát ở quy mô lớn. Cam-pu-chia, Miến Điện, Mông Cổ và Thái Lan cũng phải đối mặt
nhiều đợt lây nhiễm mạnh, tuy ở quy mô hạn chế hơn. Trong số các quốc gia bị vi-rút càn quét
cách đây vài tháng, tình hình ở In-đô-nê-xia, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin đã được cải thiện, nhưng
số ca nhiễm vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể mới dễ lây nhiễm hơn đặt ra
những thách thức mới cho việc kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu.
Phục hồi ba tốc độ: Nhiều nền kinh tế trong khu vực đã bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm
2020 sau khi bị suy sụp lúc đầu. Tuy nhiên, trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, chỉ có
Trung Quốc và Việt Nam phục hồi theo lộ trình hình chữ V, với sản lượng tăng trưởng vượt mức
trước COVID-19 ngay trong năm 2020 Hình O1). Còn hầu hết các quốc gia khác chưa được coi
là phục hồi đầy đủ, xét đến sản lượng hay tốc độ tăng trưởng. Đến cuối năm 2020, sản lượng
của bốn nền kinh tế lớn còn lại đã phục hồi nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5% so với các mức
trước đại dịch, trong đó In-đô-nê-xi-a giảm nhẹ nhất (2,2%) và giảm nặng nhất là Phi-líp-pin
(8,4%). Suy giảm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài ở một số ở các nền kinh tế quốc đảo
nhỏ, vẫn thấp hơn từ 10% trở lên so với trước đại dịch ở Fi-ji, Pa-lau và Va-nu-a-tu. Do khó khăn
kinh tế, tỷ lệ nghèo trong khu vực lần đầu tiên ngừng giảm sau 20 năm, đồng thời 32 triệu
người mất đi cơ hội thoát nghèo.
Hình O.1. Trung Quốc và Việt Nam dẫn đầu phục hồi kinh tế trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương
A. Tăng trưởng GDP, Thế giới

B. Tăng trưởng GDP, một số nền kinh tế

Nguồn: Haver Analytics; Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Đường gạch chấm minh họa Q4-2019 = đường chỉ số 100.
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Yếu tố quyết định kết quả tăng trưởng: Kết quả kinh tế ở các quốc gia tiếp tục phụ thuộc
chủ yếu vào (i) hiệu suất kiểm soát vi-rút; (ii) khả năng tận dụng sự phục hồi của thương mại
hàng hóa quốc tế; và (iii) năng lực đưa ra các chính sách hỗ trợ tài khóa và tiền tệ của chính
phủ. Các quốc gia có kết quả kém nhất là nơi có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 gây ra
lớn nhất; nơi phải áp dụng hạn chế đi lại kéo dài thay vì chiến lược chống dịch hiệu quả dựa
trên xét nghiệm; nơi phụ thuộc vào nguồn thu từ du lịch nhiều hơn nguồn thu từ xuất khẩu
các mặt hàng chế biến, chế tạo, nhất là hàng điện tử; và nơi mà chính phủ còn dư địa tài khóa
hạn chế. Việc triển khai rộng vác-xin đến nay chưa có tác động đáng kể đến tăng trưởng trong
khu vực. Kết quả kinh tế còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc thù của từng quốc gia, bao gồm
thiên tai (Fi-ji, Tông-ga, Va-nu-a-ty, Thái Lan, Phi-líp-pin), và các đợt bùng phát bệnh dịch khác
(Sa-moa) cũng như bất định về chính trị (Ma-lai-xi-a, Miến Điện, Pa-pua Niu Ghi-nê, Thái Lan,
Đông Ti-mo).
Hình O.2. Sản lượng sẽ dần quay lại các mức trước COVID-19 ở một số nền kinh tế trong khu vực

Nguồn: Ước tính của cán bộ Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Đường vạch chấm màu đen chạy ngang là chỉ số Q4, 2019.

Triển vọng khác biệt: Âm hưởng từ cú sốc COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh tế trong
tương lai. Dịch bệnh được kiểm soát thành công ở một số quốc gia sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các
hoạt động kinh tế trong nước khôi phục, nhưng lây nhiễm kéo dài ở các quốc gia khác sẽ cản
trở tăng trưởng cho đến khi vắc-xin được triển khai rộng rãi hơn. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu,
một phần nhờ vào gói kích thích kinh tế lớn của Mỹ, sẽ hồi sinh thương mại hàng hóa và có thể
tạo thành yếu tố kinh tế đối ngoại thúc đẩy tăng trưởng, bình quân lên đến 1 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, du lịch toàn cầu dự kiến vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch cho đến năm 2023
và trì hoãn phục tế ở các nền kinh tế phụ thuộc vào ngành du lịch. Ngay cả khi môi trường tài
chính toàn cầu vẫn đang thuận lợi, bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp và ngân hàng
yếu đi, cùng với các yếu tố bất định kéo dài trên toàn cầu sẽ làm suy giảm đầu tư. Nợ công và
bội chi ngân sách tăng sẽ ràng buộc chi tiêu chính phủ trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó,
chỉ có Trung Quốc và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021, với tốc
độ lần lượt là 8,1% và 6,6%. Các quốc gia còn lại trong khu vực dự kiến chỉ tăng trưởng ở mức
4,4%. Sản lượng của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a dự kiến phục hồi về mức trước đại dịch trong
năm 2021 (Hình O2). Sản lượng của Thái Lan và Phi-líp-pin được dự báo vẫn thấp hơn so với
mức trước đại dịch cho đến gần hết năm 2022. Trong số các quốc gia nhỏ hơn, quá trình phục
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hồi dự kiến sẽ đặc biệt kéo dài ở các nền kinh tế quốc đảo phụ thuộc vào du lịch, trong đó
khoảng một nửa các quốc đảo phải chịu tăng trưởng âm, mặc dù các nước này cơ bản miễn
nhiễm với đại dịch. Nhờ tăng trưởng nhanh ở Trung Quốc, tăng trưởng toàn khu vực dự kiến sẽ
được gia tốc từ mức ước tính 1,3% năm 2020 lên đến 7,6% năm 2021.
Rủi ro: Rủi ro cân bằng hơn so với trước đây. Trên góc độ tích cực, các chiến dịch tiêm vắc-xin
thành công và sớm kiểm soát được đại dịch, kết hợp với những cải cách chính sách đáng kể và
sự lan tỏa của công nghệ mới có thể thúc đẩy tăng trưởng và đảo ngược một số thiệt hại do
COVID-19 gây ra. Gói kích thích kinh tế lớn của Mỹ cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng, thông qua
hiệu ứng số nhân trong nước và quốc tế, ở quy mô lớn hơn so với dự kiến trong ước tính ban
đầu của chúng tôi, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi sớm hơn đến một quý (tính bình
quân). Tuy nhiên, nhìn trên góc độ tiêu cực, chậm trễ phân phối vắc-xin có thể dẫn đến lây
nhiễm và hạn chế đi lại kéo dài, khiến cho tăng trưởng giảm khoảng 1 điểm phần trăm. Chậm
đẩy lùi bệnh dịch trên toàn cầu sẽ làm tăng rủi ro có thêm các biến thể mới, có khả năng lây
nhiễm nhanh hơn, có độc tố cao hơn, và chống chịu với những loại vác-xin hiện có tốt hơn,
đồng thời làm chậm trễ việc mở cửa biên giới, thậm chí ở các các quốc gia đã được tiêm vắc-xin
tốt. Tình trạng kinh tế khó khăn bị kéo dài có thể làm xấu đi bảng cân đối kế toán và có thể dẫn
đến một cuộc khủng hoảng tài chính ở một số quốc gia. Môi trường tài chính thuận lợi, chủ yếu
nhờ vào chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng toàn cầu chưa từng có đã giúp nhiều quốc gia
tránh bất ổn tài chính đến thời điểm này. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kết nối giữa thị trường tài
chính và các thị trường của nền kinh tế thực có thể không kéo dài. Tác động tích cực của gói
kích thích kinh tế của Mỹ có thể bị xói mòn bởi tác động tiêu cực của tình trạng thắt chặt tài
chính toàn cầu diễn ra sau đó, khiến cho các quốc gia không có khả năng tận dụng các cơ hội
thương mại sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn.
Hình O.3. Vết thương do COVID-19 gây ra có thể tiếp tục làm chậm tăng trưởng trong thập kỷ tới
A. Trung Quốc

B. Đông Á không tính Trung Quốc

Nguồn: Bảng biểu của Penn World; Ước tính của cán bộ Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Bình quân tăng trưởng tiềm năng dựa trên hàm sản xuất theo trọng số với GDP. TFP là năng suất
các nhân tố tổng hợp.
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Tăng trưởng dài hạn chậm lại: Như đã cảnh báo ở Báo cáo cập nhật trước đó, COVID-19 có
thể gây tác động lâu dài đến tăng trưởng bao trùm trong dài hạn. Nợ nần tăng cao kết hợp với
bất định nhiều hơn có thể cản trở cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, đồng thời dẫn đến rủi ro
đối với ổn định kinh tế. Bệnh tật, mất an ninh lương thực, mất việc làm, trường học bị đóng cửa
có thể khiến cho vốn nhân lực bị xói mòn và giảm thu nhập trọn đời. Học sinh trong khu vực
dự kiến sẽ mất 0,8 năm đi học được điều chỉnh theo định mức học tập (LAYS) từ tháng 1/2020
đến tháng 12/2021. Chậm trễ trong điều chuyển nguồn lực ra khỏi các doanh nghiệp và các
ngành có tiềm năng hạn chế trong thời hậu COVID-19, kết hợp với giảm đầu tư cho nghiên cứu
và phát triển có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng năng suất. Trừ khi các vấn đề trên được
khắc phục, tăng trưởng của khu vực (không bao gồm Trung Quốc) trong thập kỷ tới có thể thấp
hơn đến 1,8 điểm phần trăm so với dự báo trước COVID-19 (Hình O3), kể cả sau khi tính đến
tác động tích cực của việc lan toả công nghệ mới (Hình O4).
Hình O.4. COVID-19 đã đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ ở các doanh nghiệp

Nguồn: DeStefano và Timmis (sắp ban hành) sử dụng dữ liệu cùng tạo lập vào tháng 1/2021, tương thích
với cơ sở dữ liệu Aberdeen Ci Technology 2019 (CiTDB)
Ghi chú: Biểu đồ nghiên cứu các sự kiện trong đó trục x mô tả thời điểm diễn ra sự kiến theo tuần - tương
quan với các ca nhiễm COVID đầy tiên. Số ca nhiễm COVID lấy từ trang Theo dõi ứng phó của Chính phủ
với Covid-19 của Oxford. Bình quân không tính trọng số bao gồm tác động cố định của quốc gia và sai số
chuẩn được gộp ở cấp độ quốc gia. Các cột phản ánh khoảng tin cậy 95%. Các hệ số được chuẩn hóa tương
quan với nội dung bỏ qua ở tuần t-1, tuần trước khi có ca nhiễm COVID đầu tiên. Phân tích dữ liệu bao
gồm cả các hàm tiên tiến, như kiểm thử A/B, và các hàm cơ bản hơn, như theo dõi lượt khách, mẫu phản
hồi và theo dõi sai số. Kiểm thử A/B phản ánh công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến, trong đó các doanh
nghiệp cho khách thăm xem ngẫu nghiên trang web của họ theo các phên bản khác nhau và theo dõi
hành vi phản hồi của khách (như quyết định mua) nhằm tối ưu hóa thiết kế trang web của họ.
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Bất bình đẳng tăng lên: Bệnh dịch, cách ly do bệnh dịch, kết hợp với cơ hội tiếp cận chính
sách hỗ trợ xã hội và công nghệ số không đồng đều, đều có khả năng đã làm tăng bất bình
đẳng. Chính xác bằng bao nhiêu thì khó xác định do những khảo sát chưa nắm bắt hết thông
tin của nhóm ở phần đỉnh và nhóm ở phần đáy trong phân bố thu nhập và tiêu dùng. Nhưng
có các bằng chứng gián tiếp cho thấy tình trạng bất bình đẳng đang trở nên xấu đi trên ít nhất
ba khía cạnh. Một là vốn vật chất và vốn nhân lực suy giảm tồi tệ hơn ở nhóm nghèo vì họ phải
chịu cảnh mất an ninh lương thực và mất cơ hội đi học nhiều hơn. Ở một số quốc gia, trẻ em ở
các hộ gia đình trong nhóm hai phần năm đáy phân bố thu nhập có cơ hội đi học thấp hơn 20
điểm phần trăm so với trẻ em ở nhóm một phần năm đỉnh phân bố (Hình O5). Khi phải đối
mặt với mất thu nhập, các hộ nghèo thường phải cắt giảm tiêu dùng cho bữa ăn, phải cho trẻ
em nghỉ học, phải đi vay nợ và bán tài sản. Tất cả những điều trên đều làm suy giảm khả năng
phục hồi sau khủng hoảng của họ. Hai là nữ giới bị thiệt thòi nhiều hơn so với nam giới: 25%
người trả lời phỏng vấn ở CHDCND Lào và 83% ở In-đô-nê-xi-a cho biết bạo lực gia đình với
người phối ngẫu đã trở nên tồi tệ hơn do COVID-19. Mất an ninh lương thực khiến cho nữ giới
dễ bị tổn thương với bạo lực hơn và ít được trao quyền kinh tế hơn. Ba là các doanh nghiệp vi
mô, vừa và nhỏ gánh chịu tỷ lệ giảm doanh số nhiều hơn so với các doanh nghiệp lớn, kể cả
sau khi đã kiểm soát sự khác biệt về năng suất lao động, độ tuổi của doanh nghiệp và địa bàn.
Doanh số của các doanh nghiệp vi mô bị thu hẹp đến một phần ba trong khi các doanh nghiệp
lớn chỉ giảm một phần tư. Các doanh nghiệp nhỏ cũng ít có khả năng tận dụng các cơ hội mới
do công nghệ số đem lại.
Hình O.5. Bất bình đẳng đang tăng lên ở nhiều khía cạnh
A. Học sinh nhà nghèo
dễ bị thất học hơn

B. Nữ giới dễ phải
chịu bạo lực hơn

C. Các doanh nghiệp nhỏ
dễ bị mất doanh số hơn

Nguồn: Kháo sát hộ gia đình tần suất cao qua điện thoại của Ngân hàng Thế giới; khảo sát tần suất cao
qua điện thoại EAPGIL; Các khảo sát nhịp đập doanh nghiệp.
Ghi chú: A. Tỷ lệ hộ gia đình có con em đi học tham gia các hoạt động học tập trực tuyến, qua điện thoại di
động hoặc trực tiếp trên lớp. B. Tỷ lệ người trả lời cho biết tình trạng xấu đi. Dữ liệu lấy qua nhiều vòng
khảo sát. Các cột trình bày tỷ lệ phần trăm trên tổng số. Các doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ, doanh
nghiệp lớn được định nghĩa lần lượt là các doanh nghiệp có 5, 5-100 và 100+ lao động.
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Lưỡng nan chính sách: Khủng hoảng COVID khiến cho các nhà hoạch định chính sách ở các
quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với hàng loạt những quyết định khó
khăn. Chính phủ phải đương đầu với lựa chọn giữa cứu sống nhân mạng hay cứu sống sinh kế
(Hộp O1). Các cơ quan y tế phải phân bổ nguồn lực khan hiếm cho cả điều trị và dự phòng.
Trong thời gian tới, tối thiểu có ba vấn đề chính cần được xử lý thận trọng. Đối với mỗi vấn đề,
hợp tác quốc tế có ý nghĩa hơn sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn đáng kể cho tất cả các nước so với
hành động đơn phương.
Hộp O.1. Các vấn đề chính sách liên quan đến COVID đã được xem xét trong các Báo cáo
cập nhật tình hình kinh tế gần đây
Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế ĐÁ-TBD mùa xuân năm 2021 đã đề cập đến ba khía
cạnh chính sách: Tiêm vắc-xin để ngăn chặn COVID-19; chính sách tài khóa nhằm cứu
trợ, phục hồi và tăng trưởng; và chính sách khí hậu để tái thiết tốt hơn. Báo cáo cập nhật
mùa xuân và mùa thu năm 2020 tập trung vào nhiều vấn đề chính sách khác, bao gồm:
(i) Kiểm soát thông minh COVID-19, đặc biệt thông qua can thiệp phi dược phẩm như xét
nhiệm, truy vết và cách ly; (ii) trường học thông minh nhằm ngăn ngừa tổn thất vốn con
người trong dài hạn, đặc biệt là người nghèo; (iii) đảm bảo xã hội để giúp các hộ gia đình
bình ổn tiêu dùng và người lao động tái hòa nhập khi các quốc gia phục hồi; (iv) hỗ trợ
doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa phá sát và thất nghiệp, sao cho không hạn chế việc phân
bổ lại các nguồn lực và lao động một cách hiệu quả; (iv) các chính sách ở khu vực tài
chính nhằm hỗ trợ việc cứu trợ và phục hồi mà không ảnh hưởng đến ổn định tài chính;
và (vi) cải cách thương mại, đặc biệt là các ngành dịch vụ vẫn được bảo hộ - tài chính, vận
tải, truyền thông - nhằm nâng cao năng suất doanh nghiệp, cởi bỏ áp lực để phòng vệ
cho các ngành khác, và trang bị cho người dân để tận dụng các cơ hội công nghệ số nổi
lên khi đại dịch đang lan nhanh.

Cuộc đua giữa tình trạng lây nhiễm và chiến dịch tiêm vắc-xin
Chỉ riêng vác-xin COVID-19 sẽ không làm đại dịch sớm kết thúc vì hai lý do. Kể cả khi vác-xin
được sản xuất đủ cho toàn bộ người trưởng thành trên thế giới vào cuối năm 2021, bất bình
đẳng trong phân bối và hiệu quả sử dụng vác-xin hàm ý rằng hầu hết các quốc gia sẽ không có
khả năng đạt được mức miễn dịch cộng đồng. Các ước tính cho thấy đến cuối năm 2021, theo
kịch bản khả quan nhất, tỷ lệ bao phủ có điều chỉnh theo hiệu quả sử dụng ở các quốc gia thu
nhập cao là 81% còn ở các quốc gia đang phát triển là 55% (Hình O6). Đồng thời, các biến thể
mới có khả năng kháng miễn dịch và lây nhiễm cao hơn (VOC) có thể khiến cho kết quả đó xấu
hơn do làm giảm hiệu quả của vác-xin và tăng mức độ bao phủ cần thiết để đạt mức miễn dịch
cộng đồng. Vậy chênh lệch về tiếp cận vác-xin và sự xuất hiện của biến thế mới có những hàm
ý chính sách gì?
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Thứ nhất, các quốc gia chưa kiểm soát được COVID-19, như In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin, sẽ
phải tiêm vác-xin nhanh chóng để giảm tử vong và giảm áp lực cho hệ thống y tế đang gặp
khó khăn. Thách thức với các quốc gia đó là cần phải mua và phân phối đầy đủ vắc-xin, đồn
thời còn xử lý tình trạng lưỡng lự tiêm vắc-xin của người dân (nếu có) thông qua các chiến
dịch truyền thông hiệu quả. Các quốc gia đang triển khai các biện pháp đẩy lùi COVID-19
hiệu quả như Trung Quốc và Việt Nam sẽ có nhiều dư địa hơn để xây dựng chiến lược tiêm
vác-xin phù hợp hơn cho dân số đông đảo của họ (tham khảo Bảng O1A-B và đoạn cuối
của phần Tổng quan). Ví dụ, ngay cả khi họ phải nhanh chóng tiêm vác-xin cho những
người dễ bị tổn thương hơn, họ vẫn có thể chọn phương án triển khai tiêm chủng diện
rộng từng bước, khi có thêm bằng chứng tốt hơn về chất lượng và hiệu quả của vác-xin với
biến thể mới có khả năng kháng miễn dịch và lây nhiễm nhanh hơn.
Thứ hai, do triển khai tiêm vác-xin vẫn chưa đủ để ngay lập tức triệt tiêu hoàn toàn tình
trạng vi-rút lây lan ở hầu hết các quốc gia, chính phủ cần nâng cao các biện pháp can thiệp
phi dược phẩm khác, đặc biệt là xét nghiệm - truy vết - cách ly, qua đó khuếch đại tác động
và hiệu quả kinh tế của việc sử dụng vác-xin.
Thứ ba, nguy cơ do chủng vi-rút mới có khả năng kháng miễn dịch và lây nhiễm cao hơn sẽ
tạo nên mối quan tâm toàn cầu ở cả góc độ y tế và kinh tế vào việc dập dịch ở khắp mọi
nơi. Nỗ lực dập dịch cũng có thể tạo thuận lợi hơn để quản lý kết quả trong dài hạn khi virút cô-rô-na mới trở thành dịch tương tự dịch cúm.
Hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm y tế liên quan đến COVID-19 sẽ tạo ra sự bất
cân đối giữa khả năng tiếp cận và nhu cầu, làm tăng khó khăn trong việc ngăn chặn
dịch. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì thương mại mở dọc theo chuỗi giá trị vácxin và các sản phẩm y tế khác.
Nguy cơ VOC cũng làm tăng động lực cho các quốc gia đã kiểm soát được lây nhiễm
trong nước như Trung Quốc tiên phân bổ vác-xin cho các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao,
dễ dẫn đến khả năng xuất hiện chủng vi-rút mới có khả năng kháng miễn dịch và lây
nhiễm cao hơn. Mặc dù Trung Quốc đã xuất khẩu vắc-xin cho 22 quốc gia, họ có thể mở
rộng quy mô và xuất khẩu thêm vắc-xin nếu đẩy nhanh các nỗ lực để được quốc tế công
nhận và cân đối được tốt hơn giữa yếu tố an toàn đại chúng và yếu tố hiệu quả sản xuất
vắc-xin, để tạo thuận lợi sản xuất các vác-xin nhiều liều, ít nhất phục vụ xuất khẩu.
Để tăng cường chiều sâu hợp tác quốc tế được tin tưởng ở các quốc gia, công cuộc triệt
tiêu đại dịch trên toàn cầu phải đáng tin cậy - điều đó đòi hỏi phải cung ứng đầy đủ vácxin trên toàn cầu và các vật tư tiêu hao sử dụng cho can thiệp phi dược phẩm. Vì vậy,
Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ, Nga và Mỹ cùng các quốc gia khác cần phối hợp chặt chẽ
hơn để đẩy mạnh cung ứng vác-xin hiệu quả và vật tư tiêu hao dùng cho can thiệp phi
dược phẩm.
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Hình O.6. Cơ hội tiếp cận vác-xin được phân bố chưa bình đẳng giữa các quốc gia, chưa đáp ứng được nhu
cầu dập dịch
A. Cam kết và mua sắm vắc-xin điều chỉnh
theo mức độ hiệu quả - cuối năm 2021

B. Tỷ lệ lây nhiễm cộng dồn - cuối năm 2020

Nguồn: A. Trung tâm Đối mới Sáng Tạo Y tế Toàn cầu Duke; COVAX; Thông tin công bố của các cơ quan
chính thức, các nhà sản xuất và báo chí vào ngày 19/02/2021. B. Ước tính của cán bộ Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: A. Khối lượng vác-xin cung ứng dựa trên sản lượng báo cáo cuối năm 2021, với sản lượng ước tính
cho năm 2021 trong trường hợp các nguồn thông tin không được bóc tách theo năm. Phân bổ dựa trên
thông tin về khối lượng lên kế hoạch, phân bổ và mua lấy từ nguồn báo chí, B. Biểu đồ trình bày ước tính tỷ
lệ lây nhiễm COVID-19 cộng dồn vào cuối năm 2020, dựa trên ước tính tỷ lệ lây nhiễm cộng dồn điều chỉnh
theo số liệu tử vong cho số tử vong được báo cáo thấp, sử dụng ước tính về số người dương tính theo báo
cáo.

Thực hiện các biện pháp tài khóa hỗ trợ mà không gây ảnh hưởng đến ổn định
Chính sách tài khóa hiện nay dự kiến đóng ba vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động cứu
trợ, phục hồi và tăng trưởng. Cứu trợ là cần thiết để giúp các hộ gia đình bình ổn tiêu dùng và
giúp các doanh nghiệp tránh bị phá sản hoặc giảm quy mô đến mức gây thiệt hại. Phục hồi đòi
hỏi phải có kích thích tài khóa vì cú sốc COVID-19 đe dọa khiến cho nền kinh tế bị rơi vào trạng
thái cân bằng thiếu khiếm dụng lao động. Tăng trưởng đòi hỏi phải đầu tư công cho cả hạ tầng
cứng và mềm. Theo các bằng chứng đến thời điểm này ở các quốc gia Đông Á và Thái Bình
Dương, cứu trợ đang thấp hơn tổn thất về thu nhập, các gói kích cầu chưa khắc phục được nhu
cầu suy giảm, còn đầu tư công chưa đóng vai trò lớn trong các nỗ lực phục hồi (Hình O7).
Lựa chọn chính sách của chính phủ phản ánh mức độ ràng buộc về vay nợ và chi tiêu (tham
khảo Bảng O2 và đoạn cuối của phần Tổng quan). Khi chính phủ các quốc gia cam kết gói hỗ
trợ tài khóa lên đến gần 10% GDP vào năm 2020, nợ công bình quân tăng trên 7% GDP. Thực
chất, việc lãi suất thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng ở các quốc gia Đông Á và Thái Bình
Dương cho thấy kể cả bội chi cơ bản cao chưa thể đe dọa đến bền vững nợ. Tuy nhiên, chính
phủ các nước, vì những lý do phù hợp, không cho rằng khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng và
lãi suất cho phép họ vay nợ không giới hạn. Độ chênh đó thực sự không ổn định và dễ đảo
abcd
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chiều vì: lãi suất không phải ngoại sinh, mà nhạy cảm với bội chi ngân sách và nợ cao; thị
trường có thể bị hoảng loại bởi các yếu tố dễ gây tổn thương như nợ bằng ngoại tệ; tỷ giá được
định giá quá cao, những yếu kém trong hệ thống tài chính và sự phụ thuộc vào thương phẩm
thô; nghĩ vụ trả nợ cao và năng lực thu ngân sách thấp ở các quốc gia Đông Á và Thái Bình
Dương có thể làm suy giảm đầu tư công, gây ảnh hưởng đến phục hồi và tăng trưởng.
Hình O.7. Tại nhiều quốc gia ĐÁ-TBD, cứu trợ chưa bù đắp được tổn thất về thu nhập, kích cầu chưa bù
đắp được suy giảm sản lượng, còn đầu tư công chưa được đẩy mạnh
A. Tổn thất thu nhập và
hỗ trợ cho các hộ gia đình

B. Khoảng cách sản lượng
sau hỗ trợ chính sách

C. Đầu tư công và
hỗ trợ thu nhập

Nguồn: Consensus Economics; Haver Analytics; Quỹ Tiền tệ Quốc tế; J.P. Morgan; tính toán của cán bộ
Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Tổn thất thu nhập được tính bằng số việc làm bị mất nhân với thay đổi về mức lương. Khoảng
cách sản lượng dựa trên ước tính từ mô hình lọc đa biến điều chỉnh của Ngân hàng Thế giới (2018). Dải sai
số phản ánh khoảng cách độ tin cậy 90%. "Chi tiêu hỗ trợ thu nhập" bao gồm hỗ trợ dưới hình thức chi hỗ
trợ trực tiếp và các biện pháp thu cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Số liệu của năm 2020

Chính vì vậy các quốc gia phải đối mặt với sự đánh đổi khi họ cố gắng cân bằng giữa nhu cầu
tiếp tục hỗ trợ kinh tế với rủi ro bất ổn trong tương lai. Sự đánh đổi đó có thể được làm mềm đi
như sau.
Thứ nhất, chính phủ các quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có thể làm nhiều
điều để nâng cao hiệu suất chi tiêu. Hiện nay trong quá trình phục hồi, các khoản hỗ trợ
cho hộ gia đình và doanh nghiệp nên được thực hiện theo hướng lựa chọn đối tượng tốt
hơn. Tại In-đô-nê-xia, Mông Cổ và Phi-líp-pin, các hộ gia đình không bị ảnh hưởng thu nhập
trong giai đoạn khủng hoảng hầu hết đều được nhận hỗ trợ tương đương với những hộ bị
mất thu nhập. Tương tự, tại Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia và Việt Nam, khả năng
nhận hỗ trợ của doanh nghiệp không liên quan nhiều đến mức độ bị ảnh hưởng do khủng
hoảng gây ra. Trong thời gian tới, chi đầu tư có thể được hợp lý hóa và phân bổ cho những
dự án đem lại hiệu quả cao nhất cho xã hội. Các quốc gia quản lý đầu tư công tốt có thể
đem lại hiệu quả cao hơn gấp bốn lần.
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Thứ hai, thay vì vội vàng cắt giảm hỗ trợ hoặc tăng thuế, chính phủ các quốc gia có thể cam
kết chắc chắn về những cải cách nhằm nâng cao hiệu suất và kỷ cương chi tiêu trong thời
gian tới. Một số quốc gia đã bắt đầu vạch ra kế hoạch củng cố tài khóa, bao gồm giảm chi
tiêu và/hoặc tăng thu theo lộ trình, trong đó quy tắc tài khóa sẽ được áp dụng lại. Các quốc
gia cũng có thể cam kết từng bước cắt giảm những nội dung chi lãng phí và có tính chất lũy
thoái. Ví dụ, trợ cấp xăng dầu chiếm tới 0,25% GDP ở Trung Quốc, 0,3% ở In-đô-nê-xia, 0,5%
ở Việt Nam và 1,3% ở Ma-lay-xia. Mặc dù tăng thu và giảm chi trong giai đoạn khủng hoảng
là điều khó làm, nhưng xây dựng pháp luật cho những cải cách trong tương lai sẽ thuận lợi
hơn về mặt chính trị, lý do là sự chống đối của các nhóm lợi ích có thể yếu hơn khi họ đang
được hưởng lợi qua việc chính phủ hỗ trợ và cứu giúp.
Thứ ba, thay vì chỉ dựa vào chính sách tài khóa, các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương có
tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ để chia sẻ gánh nặng hỗ trợ kinh tế vì lãi suất của họ
đang ở mức dương, dự trữ bắt buộc đang tương đối cao và lạm phát lại thấp.
Thứ tư, phối hợp quốc tế có thể khuếch đại tác động chung của chính sách tài khóa vì chính
phủ các quốc gia có xu hướng thực hiện các gói kích thíchthấp hơn so với mức tối ưu toàn
cầu do lo ngại thất thoát cầu từ nhập khẩu. Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong khu
vực Đông Á và Thái Bình Dương, lại có nhiều dư địa tài khóa và thặng dư tài ·khoản vãng lãi
nên có thể làm nhiều hơn để đẩy mạnh tiêu dùng. Cơ cấu và chất lượng gói hỗ trợ tài khóa
của Trung Quốc có thể được định hình bằng mục tiêu riêng của họ. Nếu để cho các chính
quyền địa phương đầu tư vào kết cấu hạ tầng truyền thống sẽ gây rủi ro làm trầm trọng
hơn các vấn đề tài khóa hiện hành của Trung Quốc, nhưng tăng chi tiêu xã hội và đầu tư
xanh sẽ góp phần tái cân đối theo hướng tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn.
Phát triển theo hướng xanh mà không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng hay làm
tổn thương người nghèo
Các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang ở tuyến đầu trong
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Khu vực này đóng góp lớn trong việc tăng phát
thải khí hiệu ứng nhà kính gây ra biến đổi khí hậu - với tỷ lệ xả thải tăng gấp ba lần kể từ năm
2000, hiện chiếm tới gần một phần ba lượng phát thải toàn cầu. Khu vực này cũng đang phải
đối mặt với hệ quả của biến đổi khí hậu, từ cách trận bão đến các bệnh nhiệt đới, băng tan
chảy và mực nước biển dâng cao. Chính vì vậy, hành động sớm về khí hậu trong khu vực vừa vì
lợi ích của khu vực vừa vì lợi ích của toàn cầu. Thực chất, nếu địa bàn này trên thế giới không
dịch chuyển chính sách và hành động kiên quyết, thì khó có thể hoàn thành được lộ trình giảm
phát thải toàn cầu nhằm đạt mục tiêu 2°C theo Thỏa thuận Pa-ri.
Tuy nhiên, tách tỷ lệ tăng trưởng sản lượng ra khỏi tỷ lệ phát thải đòi hỏi phải chuyển đổi xu
hướng sản xuất và tiêu dùng ở quy mô lớn. Chi phí ban đầu cao mức đáng kể do phải thực
hiện các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng, do tác động tiềm năng đến giá cả và độ tin cậy cung
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năng lượng, từ sự dịch chuyển về vốn và lao động do các ngành gây ô nhiễm buộc phải rút lui
khỏi thị trường. Điều đó gây ra những khó khăn thực tế cần phải vượt qua để khu vực có thể đi
theo lộ trình tiến nhanh tới một tương lai xả thải các-bon thấp. Những hạn chế nêu trên, cũng
như những căng thẳng kinh tế và quyền lực của nhóm lợi ích hiện nay có thể lý giải tại sao các
biện pháp "xanh" lại không theo kịp các hoạt động kinh tế "nâu" trong các gói kích cầu ở khắp
khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (Hình O8). Trong thời gian tới, phương án đánh đổi giữa
phát triển xanh và tăng trưởng bao trùm sẽ trở nên dễ xử lý hơn nhờ tiến bộ công nghệ và
điều đó có thể còn thay đổi cả yếu tố kinh tế chính trị của hành động vì khí hậu.
Hình O.8. Các biện pháp kinh tế ở khu vực ĐÁ-TBD có tính chất nâu nhiều hơn xanh

Nguồn: Cán bộ Ngân hàng Thế giới dựa trên Vivid Economics 2021.
Ghi chú: Số liệu trên đưa ra chỉ báo chung về xu hướng; có thể nó chưa thể hiện hết các biện pháp xanh
hoặc có cả một số biện pháp xanh chưa được triển khai. Chỉ số này chỉ xem xét 5 ngành vì tác động của
chúng đến khí hậu và môi trường từ trước đến nay, gồm: nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, quản lý
chất thải, và vận tải. Các ngành khác, như y tế và chính sách xã hội có đặc trưng nổi bất về phản ứng chính
sách không được xem xét. Trong số năm ngày lựa chọn, chỉ số này gán "hệ số xanh" cho các biện pháp
kích cầu. Hệ số xanh được xây dựng qua kết hợp: (i) đánh giá các biện pháp cụ thể được công bố trong gói
kích cầu theo phương thức cho điểm nhằm xác định mức độ xanh/nâu; (ii) chỉ số kết quả môi trường
chung nhằm phản ánh chung cho ngành và bối cảnh quốc gia (vì tính chất xanh của các biện pháp kích cầu
còn bị ảnh hưởng bởi sự chặt chẽ của các quy định về môi trường hiện hành, các yếu tố khác mang tính
đặc thù của quốc gia). Chỉ số cuối cùng của mỗi quốc gia (RHS) là bình quân tác động của ngành, được
chuẩn hóa theo thang điểm từ -100 đến 100.

Liệu các mục tiêu về môi trường và kinh tế có không tương thích với nhau hay đang củng cố
cho nhau, một phần nào đó, là câu hỏi về lựa chọn chính sách (tham khảo Bảng 03 và đoạn
cuối phần Tổng quan).
abcd
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Trước hết, trong quá trình đẩy mạnh phát triển theo hướng xả thải các-bon thấp và nâng
cao khả năng chống chịu, các nhà hoạch định chính sách có thể dựa vào nhiều công cụ kết
hợp có khả năng giúp giảm phát thải hiệu quả trong toàn bộ nền kinh tế. Các phương án
chính sách bao gồm: (i) từng bước loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và trợ cấp năng lượng, (ii)
điều chỉnh giá các-bon (Hình 09), (iii) hỗ trợ đầu tư công xanh cho đổi mới sáng tạo và hạ
tầng xả thải các-bon thấp và có khả năng chống chịu khí hậu, (iv) thực hiện cải cách chính
sách thải các-bon thấp ở các lĩnh vực quan trọng, như năng lượng, vận tải, nông nghiệp, sử
dụng đất và quy hoạch đô thị.
Hình O.9. Phí các-bon có thể giảm đáng kể khí thải và tạo nguồn thu
A. Mức thải theo chỉ số so với mức đóng góp
do quốc gia xác định năm 2015

B. Thu ngân sách từ nguồn phí các-bon

Nguồn: Simon Black 2020, Nền tảng tài khóa để đạt trung lập về các-bon, chuyên đề chính
sách được soạn thảo cùng Công cụ đánh giá về định giá các-bon.
Thứ hai, các chính sách nhằm chuyển đổi sang xả thải các-bon thấp cần song hành với các
bước nhằm đảm bảo sao cho chi phí và lợi ích được phân phối hợp lý cả trong nước và trên
quốc tế. Các bước trên là cần thiết để đảm bảo sự ủng hộ chính trị chung và để vượt qua
sự cản trở của các nhóm lợi ích. Chẳng hạn, nguồn thu từ định giá các-bon được quay vòng
lại trong nền kinh tế có thể giúp trợ cấp cấp cho chi phí giảm nhẹ, xóa bỏ tác động xã hội
tiêu cực, đồng thời cắt giảm các sắc thuế gây méo mó khác đánh trên lao động, tiêu dùng
hoặc lợi nhuận.
Thứ ba, hợp tác khu vực và toàn cầu có vai trò quan trọng nhằm khuyến khích những hành
động cần thiết về môi trường. Hành động mạnh mẽ hơn từ phía Trung Quốc là cần thiết để
khuyến khích hợp tác do quy mô xả thải của quốc gia này. Trung Quốc cần phải hành động
vì nguy cơ với người dân của mình và họ có thể hành động vì có năng lực kinh tế để điều
chỉnh. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển có quy mô nhỏ hơn cần sự hỗ trợ của quốc
tế để tiến hành những hành động vì khí hậu mạnh mẽ hơn so với mức tối ưu ở cấp quốc
gia – đặc biệt vì sự bất bình đẳng dai dẳng trên toàn cầu về mức thải theo đầu người.
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Chẳng hạn, Cam kết do quốc gia xác định (NDC) của Việt Nam đặt mục tiêu giảm thải khí
hiệu ứng nhà kính 9% bằng nguồn lực trong nước và 27% với sự hỗ trợ của quốc tế vào
năm 2030. Để đạt mục tiêu đó cần phải tăng đầu tư ít nhất 20 tỷ USD so với thông thường.
Ngân hàng Thế giới đã cung cấp 5 tỷ USD để phát triển ngành năng lượng. Các hình thức
khác về hành động tập thể đem lại lợi ích chung, từ lan tỏa công nghệ xanh đến đầu tư
xanh qua biên giới, cũng đem lại lợi ích nhưng khó có thể thay thế hoàn toàn cho hỗ trợ
một cách có ý nghĩa.
Bảng O.1A. Tính chất thiếu đồng nhất trong các chiến lược về vác-xin và tình trạng lây lan COVID-19
Lây lan mức độ
thấp trong nước

Trung Quốc

Từng bước triển khai để quản lý rủi ro. Tốc độ không bị hạn
chế bởi sản xuất.
Việt Nam
Đã mua một số vác-xin và đã bắt đầu tiêm vác-xin.
Cam-pu-chia
Đã áp dụng vác-xin SINOPHARM (Trung Quốc) và AstraZeneca
(Ấn Độ) cho các nhóm rủi ro cao và ở độ tuổi ưu tiên
CHDCND Lào
Đã áp dụng vác-xin SINOVAC (Trung Quốc) cho nhân viên y tế.
Thái Lan
Mục tiêu là tiêm vác-xin cho 20% dân số trong năm 2021 và
70% vào năm 2023.
Đông Ti-mo
Mua vác-xin đã và đang là thách thức.
Được nhận hỗ trợ của COVAX và Ốt-xtrây-lia. Đã lựa chọn vácxin Astra-Zeneca và giai đoạn tiêm đầu tiên dự kiến từ đầu
tháng 4.
Lây lan mức độ
Ma-lay-xia
Nhiều hợp đồng với 5 nhà sản xuất. Vác-xin được bắt đầu
trung bình trong
tiêm từ tháng 2. Mục tiêu: 80% dân số vào tháng 2/2022.
nước
Mông Cổ
Bắt đầu tiêm vác-xin và dự kiến hoàn thành cho khu vực đô
thị vào cuối tháng 4 và đạt tiêm chủng vác-xin đầy đủ vào
01/07/2021. Được nhận hỗ trợ của COVAX
Miến Điện
Chiến lược tiêm vác-xin mạnh mẽ: Bắt đầu từ tháng 4, mục
tiêu đạt 40% dân số trong năm 2021. Được nhận hỗ trợ của
COVAX.
Pa-pua Niu Ghi-nê Dự kiến tiêm vác-xin càng nhiều càng tốt với sự hỗ trợ của
WHO và Ốt-xtrây-lia
Lây lan mức độ
In-đô-nê-xia
Đã hoàn thành tiêm vác-xin cho nhân viên y tế và bắt đầu
cao trong nước
tiêm cho một số nhóm nhất định, nhưng đặt ra Mục tiêu:
tiêm vác-xin cho toàn bộ người trưởng thành trong vòng 12
tháng tới.
Phi-líp-pin
Bị chậm trễ. Có quan ngại về hiệu quả và an toàn. Một triệu
liều đầu tiên được cung cấp vào tháng 2 và việc tiêm vác-xin
mới chỉ bắt đầu
Không có COVID-19 Các quốc đảo Thái Chậm trễ trong việc triển khai rộng vác-xin. Ba quốc gia đã
Bình Dương
bắt đầu tiêm vác-xin: Cộng hòa các Quốc đảo Marchall, Liên
bang Micronesia, và Pa-lau.
Nguồn: Cán bộ Ngân hàng Thế giới
Ghi chú: Dựa trên thông tin vào ngày 10/03/2021
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Bảng O.1B. Dữ liệu cộng dồn về triển khai tiêm vắc-xin
Quốc gia
Sing-ga-po
Trung Quốc
Mông Cổ
In-đô-nê-xia
Hàn Quốc
Ma-lay-xia
Cam-pu-chia
CHDCND Lào
Phi-líp-pin
Miến Điện
Thái Lan
Việt Nam
Pa-pua Niu Ghi-nê
Quốc đảo Thái Bình Dương
Đông Ti-mo

Số liều trên 100 người

Số liều được tiêm (nghìn)

13,54
4,51
4,26
2,41
1,25
1,13
1,02
0,56
0,20
0,19
0,08
0,02
-

792
64.980
140
6.580
641
367
171
41
216
100
54
24
-

Nguồn: Dữ liệu thế giới của chúng ta; Nghiên cứu báo chí
Ghi chú: Dựa vào thông tin ngày 17/03/2021. Số liều áp dụng bao gồm cả liều thứ nhất và thứ hai, vì vậy
phạm vi bao phủ dân số không nên được hiểu là số dân đã được tiêm vác-xin đầy đủ.
Bảng O.2. Chính sách tài khoá và dư địa tài khóa trong khu vực ĐÁ-TBD
Quốc gia
Trung Quốc
Phi-líp-pin
Thái Lan

Cam-pu-chia

Việt Nam

In-đô-nê-xia
Ma-lay-xia

Miến Điện
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Chính sách tài khóa
Gói kích cầu lớn nhưng tập trung vào
sản xuất.
Chính sách tài khóa thận trọng và chi
tiêu thấp do triển khai yếu kém.
Hỗ trợ cao. Rủi ro về chấm dứt sớm do
quan điểm thận trọng, quy tắc phức
tạp.
Hỗ trợ đáng kể. Chi thấp hơn dự kiến
trong năm 2020 nhưng sẽ chi nhiều
hơn trong năm 2021.
Đẩy mạnh chi tiêu, chủ yếu qua đẩy
nhanh đầu tư công.

Đánh giá
Đủ dư địa tài khóa nhưng nợ DNNN và tư
nhân cao.
Đủ dư địa tài khóa nhưng có vấn đề từ
phía cung do COVID và thiên tai.
Đủ dư địa tài khóa nhưng nợ tư nhân
cao. Bất ổn chính sách gây rủi ro cho tăng
trưởng.
Đủ dư địa tài khóa nhưng nợ công cao,
thâm hụt tài khoản vãng lai lớn.

Dư địa tài khóa hợp lý nhưng nợ tư nhân
ở mức cao cũng là nguyên nhân gây quan
ngại.
Gói kích cầu đáng kể nhưng bị hạn chế Thu thấp và nhu cầu vay nước ngoài lớn
do quan ngại về xếp hạng tín nhiệm.
làm hạn chế dư địa tài khóa.
Quy tắc tài khóa được sửa đổi. Gói cứu Nợ công cao, thu thấp và nhu cầu vay cao
trợ hào phóng. Bị các tổ chức hạ xếp làm hạn chế dư địa tài khóa.
hạn tín nhiệm.
Tăng chi nhẹ. Tăng vay ưu đãi, v.d. Có dư địa tài khóa nhưng chi phí vay cao.
DSSI.
Bất ổn định chính tri đe dọa tăng trưởng.
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Bảng O.2. Chính sách tài khoá và dư địa tài khóa trong khu vực ĐÁ-TBD
Quốc gia
Đông Ti-mo
CHDCND Lào

Chính sách tài khóa
Tăng chi đáng kể, hầu hết dành cho hỗ
trợ hộ gia đình
Hỗ trợ bổ sung ở mức hạn chế.

Mông Cổ

Hỗ trợ đáng kể

Pa-pua Niu Ghi-nê Chính sách tài khóa mở rộng ở mức
nhỏ.
Các quốc đảo TBD Chi tiêu hạn chế so với nhu cầu. Đảm
bảo xã hội chưa đầy đủ.

Đánh giá
Đủ dư địa tài khóa do có Quỹ Dầu, nhưng
gặp thách thức trong triển khai.
Nợ chính phủ lớn. Vay nguồn không ưu
đãi. Giới hạn tài khóa.
Nợ nước ngoài cao và phụ thuộc vào
thương phẩm thô, dư địa tài khóa hạn
chế.
Bội chi ngân sách, nợ chính phủ, nợ nước
ngoài của khu vực tư nhân cao. Bất ổn
định chính trị.
Hạn chế tài khóa. Có rủi ro cao căng
thẳng nợ. Tăng trưởng thấp.
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Bảng O.3. Phục hồi xanh
Quốc gia
Trung Quốc
CHDCND Lào
Mông Cổ
Các quốc đảo TBD
Phi-líp-pin
Pa-pua Niu Ghi-nê
Thái Lan
Đông Ti-mo
Cam-pu-chia
In-đô-nê-xia
Ma-lay-xia
Việt Nam

Quan điểm chính sách
Chính phủ nhận thức được tầm quan trọng của chính sách giảm nhẹ và đang chủ
động thảo luận về các vấn đề đó trong lập kế hoạch tăng trưởng tương lai.
Kế hoạch 5 năm tiếp theo: chuyển từ tăng trưởng cao sang chất lượng tăng trưởng.
Quản trị rủi ro, đặc biệt với thiên tai như lũ lụt.
Mông Cổ phê duyệt Cam kết do quốc gia tự xác định (NDC) ở mức tham vọng mới là
22,7% và đặt ra chỉ tiêu mong muốn thậm chí còn tham vọng hơn là 27,2%.
Ưu tiên thích ứng. Phòng ngừa thiên tai. Chưa tập trung nhiều vào tái thiết tốt hơn
Tập trung vào thích ứng và quản trị rủi ro thiên tai. Quốc gia có chi phí sản xuất và
chi phí năng lượng cao, trợ giá ở mức hạn chế.
Ưu tiên thích ứng.
Một số ít hành động cụ thể.
Chú trọng ở mức hạn chế đến các vấn đề về khí hậu.
Chú trọng ở mức tương đối ít đến biến đổi khí hậu
Các biện pháp giảm các-bon còn hạn chế. Nới lỏng kiểm soát sử dụng đất và các
biện pháp đảm bảo an toàn môi trường khác.
Có tín hiệu tích cực nhưng vẫn chú trọng tăng trưởng.
Quan ngại về bền vững nhưng mức độ chú trọng và năng lực triển khai còn hạn chế.
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