
KHU VỰC: 
NAM Á – ĐÔNG 
NAM Á
THOMPSON LUI



• NPO kết nối khu vực với thế giới 
(cố vấn, nền tảng, và giải pháp)

• Hợp tác với IFC, ADB, và các tổ 
chức Tài chính và Thương mại

• Cung cấp kiến thức và chuyên 
môn

• Hỗ trợ thành viên trong suốt đại 
dịch COVID
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• Các nước Đông Nam Á đang trên đà phục hồi kinh tế (Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam); và một số quốc gia Nam Á vẫn đang áp lệnh phong tỏa (Bangladesh và Ấn Độ)

• Chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chuyển hướng do các lo ngại về nguy cơ thua lỗ khi 
phụ thuộc quá lớn vào một nền kinh tế. Khu vực Nam Á – Đông Nam Á có thể được 
lợi từ xu hướng dịch chuyển nhà máy sản xuất này.

• Nới rộng khoảng cách về nhu cầu và khẩu vị hạn mức tín dụng nhập khẩu.

• Gián đoạn hoạt động của các thành viên trên mọi lĩnh vực. Điều khoản PUA gây 
nhiều khó khăn hơn, chi phí cao hơn và giá cả thiếu linh hoạt.

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19



• Apple, Gap, Nike, Addidas, Puma, Hasbro, Intel, Samsung, LG, Google, Microsoft, 
Sharp, Hyundai, Kia, Stanley Black and Decker, Dell, HP, Sony, Nintendo, Under 
Armour, SuperDry, Topshop, Quanta, v.v.1 Điểm chung của các thương hiệu toàn cầu 
này trong năm 2020 là gì?

• Xu hướng ‘tháo chạy khỏi Trung Quốc – China exit’ chỉ giới hạn cho một vài lĩnh vực 
của Mỹ -- và các nhà sản xuất không dịch chuyển nhà máy về Mỹ2, vậy họ dịch 
chuyển đi đâu?

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID



• Ngân hàng Trung ương Bangladesh công bố thông tư cho phép bao thanh toán và SCF.3

• Ngân hàng Trung ương Thái Lan lên kế hoạch bao thanh toán kỹ thuật số vào năm 2021 

để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.4

• Các nhà hoạch định chính sách, các ngành công nghiệp, và các chuyên gia đều muốn nắm 

bắt cơ hội duy nhất này.

1 https://www.lovemoney.com/gallerylist/98705/big-multinational-companies-moving-out-of-china

2 https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/China-exit-limited-to-some-American-sectors-and-not-for-home

3 https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php

4 https://www.dealstreetasia.com/stories/thailand-digital-factoring-208628/
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