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Các chuyên gia của PwC công bố dự báo kinh tế năm 2016  
 

 Nhóm G7 tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2010 và do Mỹ và Anh dẫn đầu 

 Địa chính trị (thay vì kinh tế) là mối quan tâm lớn nhất của các nhà hoạch 
định chính sách 

 Giá hàng hóa sẽ tiếp tục ở mức thấp trong một thời gian  

 Khủng hoảng Khu vực đồng Euro kết thúc 

 Năm 2016, dân số châu Phi sẽ tăng một lượng bằng tổng dân số Australia  
 

Như thường lệ vào mỗi dịp năm mới, các chuyên gia kinh tế của PwC lại đưa ra dự báo về triển 
vọng kinh tế cả năm.  
 

1. Một năm thuận buồm xuôi gió cho nhóm G7: Tốc độ tăng trưởng GDP của nhóm G7 dự 
kiến vượt 2%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2010. Trong khi đó, các nền 
kinh tế mới nổi thuộc nhóm E7 sẽ tăng trưởng thấp hơn xu hướng dài hạn trước đó, tuy vẫn 
cao hơn nhóm G7. Cụ thể trong nhóm E7, Brazil và Nga sẽ tăng trưởng chậm lại còn Ấn Độ 
sẽ là điểm sáng về tăng trưởng (xem Hình 1). 
 

 
 

2. Địa chính trị, thay vì kinh tế, là mối quan tâm lớn nhất của các nhà hoạch định 
chính sách: Có 3 vấn đề địa chính trị sẽ tiếp tục là tâm điểm dư luận. Một là cuộc khủng 
hoảng di cư tại châu Âu - tuy có dấu hiệu chậm lại trong mùa đông nhưng có thể sẽ bùng 
phát trở lại vào mùa xuân. Hai là phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với khủng hoảng ở 
Trung Đông. Ba là cuộc trưng cầu dân ý sẽ quyết định Anh ở lại hay rời Liên minh châu 
Âu. 
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3. Giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục ở mức thấp trong một thời gian: Đây là tin tốt lành đối với 
phần lớn các doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà hoạch định chính sách tại các nền kinh tế 
nhập khẩu hàng hóa, nhưng là một thách thức đối với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào 
xuất khẩu hàng hóa.  

Các chuyên gia PwC cũng cung cấp những dự báo cụ thể khác về kinh tế năm tới. Chuyên gia 
kinh tế trưởng của PwC Vương quốc Anh, ông John Hawksworth đã chia sẻ tóm tắt như sau: 
 
“Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục nhanh hơn trong năm 2016 và kinh tế Anh sẽ tiếp 
tục tăng trưởng nhờ tiêu dùng. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến cuộc khủng hoảng Khu vực đồng 
Euro bước vào hồi kết. Khối BRICS sau một thời kỳ phát triển mạnh mẽ sẽ lại có một năm khó 
khăn, với ngoại trừ duy nhất là Ấn Độ.”  
 
Cụ thể: 

 

 Mỹ sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng GDP của nhóm G7: Kinh tế Mỹ sẽ tăng 
trưởng gần 3% và đóng góp khoảng 2/3 tổng mức tăng trưởng của nhóm G7 trong năm 
2016. Nền kinh tế Mỹ cũng được dự báo là sẽ tạo ra khoảng 200 ngàn việc làm mới mỗi 
tháng, nhờ đó mà duy trì được mức tăng trưởng tiêu dùng. Tuy nhiên, Mỹ sẽ phải nỗ lực để 
giữ được vị trí đứng đầu trong nhóm G7 vì đối thủ lớn nhất là Vương quốc Anh dự kiến sẽ 
tăng trưởng khoảng 2-2,5%. 

 

 Lãi suất tại Mỹ và Anh sẽ tăng trong năm 2016: Vào tháng 12 năm 2015, Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006. Các chuyên gia kinh tế PwC 
cho rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất dần dần trong năm 2016. Nếu không có cú sốc kinh tế 
toàn cầu nào trong năm nay, Ngân hàng Anh cũng sẽ có những động thái tương tự vào nửa 
sau của năm nay. Khác với Mỹ và Anh, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Nhật 
Bản và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được dự báo là sẽ duy trì chính sách tiền tệ thích 
ứng trong năm 2016. 
 

 Kết thúc khủng hoảng Khu vực đồng Euro: 
Trong Khu vực đồng Euro, các nền kinh tế 
“ngoại vi” sẽ tăng trưởng mạnh hơn các nền 
kinh tế “cốt lõi” trong năm thứ hai liên tiếp (xem 
Hình 2). Khủng hoảng tại Hy Lạp có thể bùng 
phát trở lại nhưng sẽ khó lan ra các nước thành 
viên còn lại. Chính vì vậy, các chuyên gia kinh 
tế PwC dự báo rằng khủng hoảng Khu vực 
đồng Euro ít nhất cũng sẽ bước vào hồi kết 
trong năm 2016. Trong bối cảnh các nước 
ngoại vi đã kiểm soát được phần lớn các vấn 
đề gây mất cân bằng và đang tiến hành cải 
cách cơ cấu nền kinh tế, nhiều khả năng GDP 
của Khu vực đồng Euro sẽ tăng trưởng khoảng 
1,6% trong năm 2016 – mức cao nhất kể từ 
năm 2011. 
 

 Ấn Độ sẽ là điểm sáng trong nhóm E7: Đây 
là năm thứ 2 liên tiếp chúng tôi dự báo Ấn Độ 
sẽ tăng trưởng mạnh hơn Trung Quốc, với mức 

tăng trưởng thực ở khoảng 7,7%. Ấn Độ sẽ tiếp tục hưởng lợi từ những cải cách gần đây. 
Việc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ giảm lãi suất cơ bản từ 8% xuống 6,75% năm ngoái 
sẽ có tác dụng kích thích tiêu dùng và đầu tư năm nay. Đầu tư nước ngoài trực tiếp vào 
ngành công nghiệp còn kém phát triển của Ấn Độ sẽ khởi sắc vì phần lớn các giới hạn 
về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được bãi bỏ. 
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 Tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm xuống 6,5%: Xu hướng tăng trưởng chậm lại 
của nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp diễn bất chấp các nỗ lực đối phó đã và 
đang được áp dụng. Tăng trưởng về công nghiệp và xuất khẩu sẽ giảm chậm. Tuy nhiên, 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đang tiếp tục xâm nhập vào các lĩnh vực công 
nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Chúng tôi cho rằng đầu tư ra nước ngoài của các 
doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng, đặc biệt là thông qua các thương vụ mua lại các công ty 
công nghệ mới và nghiên cứu – phát triển. Việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ cũng được 
dự báo sẽ tiếp tục với nhiều nỗ lực tự do hóa tài khoản vốn, bao gồm nới lỏng giới hạn về 
phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Và mặc dù các chuyên gia kinh tế cho rằng có ít 
khả năng nền kinh tế Trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng”, các doanh nghiệp vẫn nên cẩn thận 
trước những rủi ro tiềm năng bắt nguồn từ việc nền kinh tế Trung Quốc có hiệu ứng lan tỏa 
mạnh mẽ tới một số nền kinh tế Đông Nam Á.  
 

 Dân số Tiểu vùng Sahara Châu Phi (SSA) sẽ tăng thêm một lượng bằng dân số 
Australia: Dân số của khu vực SSA sẽ tăng thêm 25 triệu người trong năm 2016. Con số 
này lớn hơn tổng dân số Australia. Mức tăng này phù hợp với xu hướng dân số khu vực gia 
tăng 20 triệu người mỗi năm từ năm 2006 đến giờ. Đáng chú ý là năm nay, gần 20% của 
tổng lượng gia tăng dân số trong khu vực SSA xuất phát từ Nigeria. 

         
- Hết - 

 
 
Thông tin cho tòa soạn: 
 
Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 208.000 nhân viên 
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế 
và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về 
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam 
và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả 
nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy 
phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho 
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên 
toàn thế giới.  
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