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Chuyển dịch trọng tâm kinh tế 

2000
GDP toàn cầu 

(USD hiện hành)
33.6 nghìn  

tỉ USD

2016
GDP toàn cầu  

(USD hiện hành)
75.8 nghìn  

tỉ USD

25% 33%

... và con số này tương đương với 1,24 tỉ người.

Nghèo khổ và bất bình đẳng vẫn tồn tại

Biến đổi khí hậu, áp lực môi trường và 
thảm họa thiên nhiên

Nhu cầu cơ sở hạ tầng khổng lồ

Cứ 1 trong 3 người dân
thuộc khu vực đang sống dưới 
mức 3,2 USD/ngày

có rủi ro thảm họa ước tính cao 
nhất trên thế giới là các quốc gia 
thành viên đang phát triển của 
ADB. (Băng-la-đét, Cam-pu-chia, 
Phi-lip-pin, Quần đảo Xô-lô-môn, 
Đông Ti-mô, Tông-ga, Va-nu-a-tu). 

7 trong 10 nước

Tiến bộ công nghệ
giúp tăng năng suất 
nhưng cũng tác động tới 
việc làm trong tương lai.

Dân số trẻ và già hóa
Một số quốc gia đang già hóa nhanh: tỷ 
lệ người cao tuổi trong khu vực dự kiến 
tăng từ

Các quốc gia khác có dân số trẻ - 
và điều này mang lại cả cơ hội và 
thách thức. 

8% năm 2016 

18% năm 2050
lên tới

Đô thị hóa nhanh
Tỷ lệ dân số đô thị tại Châu Á và 
Thái Bình Dương đang gia tăng.

là số tiền cần thiết trong giai đoạn từ 2016 
tới 2030 để đáp ứng sự thiếu hụt về cơ sở 
hạ tầng trong khu vực.

Thập niên 1950

20%

2018

48%

2030

55%

54% dân 
số dưới 
30 tuổi 

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng 
nhanh nhất trong những thập niên gần đây.

1,7 nghìn tỉ USD mỗi năm  

sống tại 
Châu Á và 
Thái Bình 
Dương.

BỐI CẢNH ĐANG THAY ĐỔI

Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ 
vượt bậc về giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế trong 50 
năm qua, song vẫn còn những chương trình nghị sự phát 
triển chưa hoàn thành. Chiến lược 2030 định hướng cho 
những nỗ lực của ADB nhằm đáp ứng các nhu cầu đang 
thay đổi của khu vực tới năm 2030. 

TẠI SAO CẦN 
MỘT CHIẾN 
LƯỢC MỚI 
CHO ADB?



Tầm nhìn của ADB là hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh 
vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa 
nghèo cùng cực.

TẦM NHÌN 2030 CỦA ADB LÀ GÌ?

ADB sẽ tiếp tục tập trung vào cơ sở hạ tầng như một ưu tiên chủ chốt và 
mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

ADB SẼ GIA TĂNG GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀO?
ADB sẽ gia tăng giá trị thông qua:

TÀI TRỢ
Cung cấp nguồn tài 
trợ của ADB trong 
khi cũng huy động 
ngân sách từ các 
nguồn khác

TRI THỨC
Tập trung vào giá trị thực 
tiễn phù hợp với điều kiện 
địa phương, rút ra các bài 
học, và nhân rộng những 
cách làm hiệu quả

QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Thúc đẩy đối thoại và 
hợp tác giữa các đối tác 
và các bên hữu quan 
khác nhau

ADB sẽ tiếp tục ưu tiên cho các quốc gia nghèo nhất và dễ tổn thương 
nhất của khu vực.
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NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO SẼ ĐỊNH HƯỚNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA ADB? 

Những nước trong bối 
cảnh bị ảnh hưởng bởi 
xung đột và dễ đổ vỡ

Các quốc đảo nhỏ 
đang phát triển

Các nước thu nhập thấp và 
thu nhập trung bình thấp

Các nước thu nhập 
trung bình cao

ADB SẼ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU CỦA 
KHÁCH HÀNG RA SAO?
ADB sẽ áp dụng những cách tiếp cận khác biệt cho các nhóm quốc gia như sau:

• phát triển thể chế và cải cách quản trị nhà 
nước

• cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội thiết yếu
• hỗ trợ xã hội trọng điểm
• nỗ lực xây dựng khả năng thích ứng, giải 

quyết các nguyên nhân của xung đột, và 
thúc đẩy hòa giải và tái thiết

• thích nghi biến đổi khí hậu, tính bền vững 
môi trường, và quản lý rủi ro thảm họa

• kết nối và tiếp cận
• tăng cường năng lực thể chế
• nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và 

thúc đẩy tăng trưởng với khu vực tư nhân là 
động lực

• cơ sở hạ tầng xanh và bao trùm
• các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội
• đô thị hóa bền vững
• chuyển đổi cơ cấu và cải cách khu vực 

nhà nước
• phát triển khu vực tư nhân và huy động 

nguồn vốn trong nước

• tiếp cận các thị trường vốn
• tăng cường các thể chế và xây dựng 

những dự án thí điểm
• các nghiệp vụ khu vực tư nhân
• hàng hóa công cộng trong khu vực, biến 

đổi khí hậu, đô thị hóa, hợp tác và hội 
nhập khu vực, và già hóa

TĂNG CƯỜNG SỬ 
DỤNG CÔNG NGHỆ 
SÁNG TẠO
Chủ động tìm kiếm những 
cách thức để áp dụng các công 
nghệ tiên tiến trong hoạt động 
và cung cấp hỗ trợ xây dựng 
năng lực cho các DMC

CUNG CẤP CÁC GIẢI 
PHÁP TÍCH HỢP
Kết hợp tri thức chuyên 
môn trong một loạt các lĩnh 
vực các chủ đề, và thông 
qua phối hợp các hoạt động 
ở khu vực nhà nước và tư 
nhân

SỬ DỤNG CÁCH TIẾP 
CẬN TẬP TRUNG VÀO 
TỪNG QUỐC GIA
Cung cấp những giải pháp 
được điều chỉnh theo các 
nhu cầu và thách thức phát 
triển cụ thể của từng quốc 
gia thành viên đang phát 
triển (DMC)

Trong các nhóm nước này, ADB sẽ ưu tiên hỗ trợ những khu vực đang bị 
tụt hậu và những vùng nghèo khổ và dễ đổ vỡ.



ADB SẼ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG NÀO?
ADB sẽ tập trung vào bảy lĩnh vực hoạt động:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

Tới năm 2030, ít nhất 75% các hoạt động đã cam kết của ADB (tính theo trung 
bình 3 năm, gồm cả các hoạt động có và không có bảo lãnh của chính phủ) sẽ thúc 
đẩy bình đẳng giới.

Tới năm 2030, các hoạt động đã cam kết của ADB (tính theo trung bình 3 năm, 
gồm cả các hoạt động có và không có bảo lãnh của chính phủ) sẽ hỗ trợ giảm thiểu 
và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tài trợ khí hậu từ nguồn riêng của ADB sẽ đạt 80 
tỉ USD trong giai đoạn 2019-2030.

Thúc đẩy tiến bộ trong 
bình đẳng giới
tăng quy mô hỗ trợ cho bình 
đẳng giới; trao quyền về kinh tế 
cho phụ nữ; bình đẳng giới trong 
phát triển nguồn nhân lực, ra 
quyết định và lãnh đạo; giảm tình 
trạng nghèo thời gian của phụ 
nữ; tăng cường khả năng thích 
ứng của phụ nữ trước các cú sốc.

Giúp các thành phố trở nên 
đáng sống hơn
các giải pháp tích hợp, tài trợ 
cho các thành phố, quy hoạch 
đô thị bao trùm và có sự tham 
gia, thích ứng khí hậu và quản 
lý thảm họa.

Tăng cường quản trị 
nhà nước và năng lực 
thể chế
cải cách quản lý nhà nước và 
tính bền vững tài chính, cung 
cấp dịch vụ, năng lực và các 
tiêu chuẩn

Giải quyết tình trạng nghèo 
khổ còn tồn tại và thu hẹp bất 
bình đẳng
phát triển nguồn nhân lực, hòa 
nhập xã hội, việc làm có chất 
lượng, giáo dục và đào tạo, y tế tốt 
hơn, an sinh xã hội

Khắc phục biến đổi khí hậu, xây 
dựng khả năng thích ứng trước 
khí hậu và thiên tai, và tăng cường 
tính bền vững về môi trường
phát triển với phát thải khí nhà kính 
thấp, cách tiếp cận xây dựng khả 
năng thích ứng trước khí hậu và thiên 
tai, bền vững về môi trường, mối 
quan hệ về an ninh nước – lương 
thực – năng lượng.

tính kết nối thị trường và các mối 
liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, 
năng suất nông nghiệp và an ninh 
lương thực, an toàn lương thực

Thúc đẩy phát triển nông 
thôn và an ninh lương thực

Thúc đẩy hợp tác và hội nhập 
khu vực
kết nối và cạnh tranh, hàng hóa 
công cộng khu vực, hợp tác trong 
lĩnh vực tài chính, các sáng kiến 
tiểu vùng



Bên cạnh đó, ADB cũng sẽ tập trung vào:

• theo đuổi tác động phát triển như là mục tiêu chủ chốt của 
các nghiệp vụ khu vực tư nhân

• bảo đảm khả năng sinh lời và tính bền vững về thương mại
• mở rộng và đa dạng hóa tại các thị trường mới và tiên 

phong

MỞ RỘNG CÁC NGHIỆP VỤ 
KHU VỰC TƯ NHÂN

XÚC TÁC VÀ HUY ĐỘNG CÁC 
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

• tăng cường hợp tác với các đối tác đa phương, song 
phương và thuộc khu vực tư nhân

• tìm kiếm tài trợ từ các nguồn thương mại và ưu đãi
• sử dụng các quan hệ đối tác công – tư, cải thiện môi 

trường kinh doanh tại các DMC, và tăng cường huy 
động nguồn lực trong nước của các DMC

TĂNG CƯỜNG CÁC DỊCH VỤ 
TRI THỨC

• tăng cường vai trò của ADB như một đơn vị cung cấp 
dịch vụ tri thức

• phối hợp chặt chẽ với các DMC để tạo ra những sản 
phẩm và dịch vụ tri thức phù hợp nhất

• chủ động tham gia nghiên cứu, cung cấp ý kiến tư vấn 
chính sách có chất lượng cao, và tăng cường năng lực 
thể chế của các DMC

• thúc đẩy việc tạo ra và chia sẻ tri thức trong tổ chức 
cũng như trong khu vực

MỘT SỐ  
CHỈ TIÊU

Các nghiệp vụ khu vực tư nhân 
sẽ chiếm một phần ba tổng số  
hoạt động của ADB vào năm 2024.



ADB SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN, TỐT HƠN VÀ 
NHANH HƠN BẰNG CÁCH NÀO?

Để thực thi Chiến lược 2030, ADB sẽ 

• xây dựng các kế hoạch hoạt động cho bảy lĩnh vực ưu tiên
• sử dụng chiến lược đối tác quốc gia để hoàn thiện hơn nữa các ưu tiên 

ở cấp độ quốc gia
• tăng cường chương trình công tác và quy trình khung ngân sách, đồng 

thời thống nhất giữa kế hoạch hoạt động hằng năm và nguồn lực với 
các ưu tiên hoạt động

• xây dựng một khung kết quả hoạt động tổng thể mới
• tiếp tục báo cáo hằng năm về hiệu quả thể chế, sử dụng khung kết quả

THỰC THI CHIẾN LƯỢC 2030

ADB sẽ thiết lập cách tiếp cận “Một ADB”, gắn kết tri thức và 
chuyên môn trong toàn bộ tổ chức để triển khai hiệu quả  
Chiến lược 2030.

ADB đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn lực đồng tài trợ 
trong dài hạn tới năm 2030, với mỗi 1 đô-la tài trợ trong hoạt động 
ở khu vực tư nhân sẽ huy động tương ứng 2,5 đô-la đồng tài trợ dài hạn.

Tải tài liệu đầy đủ tại địa chỉ www.adb.org/strategy2030

• bảo đảm một nền tảng nguồn lực vững vàng
• tăng cường các nguồn nhân lực con người
• duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại các quốc gia 

thông qua các cơ quan đại diện thường trú
• cải thiện các sản phẩm và công cụ của ngân 

hàng
• hiện đại hóa các quy trình hoạt động và cải 

thiện hiệu quả hoạt động

• thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số 
• đạt được kết quả đấu thầu tương 

xứng với giá trị (kinh tế, hiệu quả và 
hiệu suất)

• tăng cường sử dụng các hệ thống 
quốc gia

• tăng cường hợp tác với các tổ chức 
xã hội dân sự

Để trở nên mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn, ADB sẽ



Chiến lược 2030
Hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và 
bền vững

Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về giảm nghèo và 
tăng trưởng kinh tế trong 50 năm qua. Ngân hàng Phát triển Châu Á đã và đang là một 
đối tác quan trọng trong sự chuyển đổi mạnh mẽ của khu vực này, và cam kết tiếp tục 
hỗ trợ khu vực trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiến lược 2030 định hướng cho 
những nỗ lực của ADB nhằm đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Trong 
khuôn khổ Chiến lược 2030, ADB sẽ mở rộng tầm nhìn hướng tới một Châu Á và Thái 
Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa 
nghèo cùng cực.
 

Ngân hàng Phát triển Châu Á
 
ADB cam kết đạt tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng 
và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. 

Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành 
viên trong khu vực. Những công cụ chính để hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát 
triển là đối thoại chính sách, khoản vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn 
lại và hỗ trợ kỹ thuật. 
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