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Việt Nam cần những gì 
để đạt được khát vọng 
tăng trưởng dài hạn?
COVID-19 đã làm gián đoạn hành trình của Việt Nam trên con đường 
trở thành một nền kinh tế có hiệu suất cao, nhưng một số điều chỉnh 
cơ cấu thích hợp có thể giúp Việt Nam trở lại đúng lộ trình đó. 

September 2020

© Vinhdav/Getty Images

Nhóm tác giả: Bruce Delteil, Matthieu Francois và Nga Nguyễn



Đây là bài thứ hai trong số hai bài viết của McKinsey 
về tác động tức thời của COVID-19 đối với nền kinh 
tế Việt Nam và những thách thức lâu dài mà đất 
nước này có thể giải quyết để hiện thực hóa tiềm 
năng của mình.

Cho đến nay, với số ca nhiễm và ca tử vong do 
COVID-19 được ghi nhận tương đối ít, Việt Nam 
đang có cơ hội – cũng như bắt buộc phải– cân 
nhắc những khát vọng kinh tế dài hạn của mình, 
ngay cả khi đất nước đối phó với sự bùng phát trở 
lại của vi rút. Để thành công lâu dài, các nhà lãnh 
đạo Việt Nam cần phải tập trung vào các vấn đề và 
cơ hội đã tồn tại từ lâu trước đại dịch. 

Trong phần đầu tiên của loạt bài gồm hai phần về tái 
hình dung lại Việt Nam, chúng tôi đã phác thảo làm 
cách nào Việt Nam có thể vạch ra con đường ngắn 
hạn thoát khỏi những ảnh hưởng tức thời của đại 
dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bàn về chuyện 
làm thế nào duy trì sự phục hồi đó trong thời gian dài 
hơn để Việt Nam có thể đạt mục tiêu đã đặt ra – trở 
thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. 
Theo một báo cáo thực hiện chung năm 2019 của 
Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội Việt Nam, muốn thành công Việt Nam phải đạt 
mức tăng trưởng hàng năm từ 7,0 đến 7,5% trong 
giai đoạn 2021 - 2030, cao hơn nhiều so với mức 
6,3% trung bình của Việt Nam trong giai đoạn mười 
năm trước 2018.

Vào năm 2018, một nghiên cứu của McKinsey đã xác 
định Việt Nam là một trong 11 quốc gia đạt hiệu suất 
vượt trội toàn cầu trong thời gian gần đây, nhờ ghi 
nhận mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người 
hơn 5%/năm trong 20 năm — ngoài thành công 
trong việc nâng đáng kể tỷ lệ dân số thoát khỏi đói 
nghèo. Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để duy trì hiệu 
suất vượt trội, ví dụ như thu nhập khả dụng ngày 
càng tăng, tiếp tục đầu tư vào các dự án hạ tầng, và 
môi trường kinh doanh hấp dẫn. Những điều chỉnh 
trong bốn lĩnh vực lớn dưới đây có thể giúp Việt Nam 
đi vào quỹ đạo tăng trưởng cần thiết. 

1. Định vị Việt Nam là một điểm 
đến quốc tế ưu việt 
Trước COVID-19, Việt Nam đã là điểm đến hấp dẫn 
cho ngành sản xuất gia công và du lịch. Ngay cả khi 
Việt Nam phải chiến đấu với chủng vi rút mới, tổng số 
ca bệnh và số ca tử vong được ghi nhận ở mức thấp 
đã chứng minh năng lực hệ thống của quốc gia này 
trong truy dấu và quản lý ổ dịch một cách hiệu quả.

Điều này tạo ra cho Việt Nam một định vị tốt khi du 
lịch quốc tế hoạt động trở lại. Khi đó, Việt Nam có thể 
chú trọng các hoạt động quảng bá du lịch tại châu Á, 
nơi có những du khách sớm nhất khi các quốc gia 
mở cửa biên giới. Đồng thời, các đơn vị vận hành 
khách sạn và du lịch sẽ cần tận dụng cơ hội này 
để đa dạng hóa cả sản phẩm du lịch và phân khúc 
thị trường. Có thể đẩy mạnh du lịch nội địa để thử 
nghiệm các dịch vụ mới, nhưng cần giảm giá do sức 
chi tiêu nội địa tương đối thấp hơn.

Tái thu hút và tăng tốc đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) trong lĩnh vực sản xuất cũng rất quan trọng để 
thúc đẩy con đường tăng trưởng lên mức cao hơn 
của Việt Nam. Trong phần trước, chúng tôi đã thảo 
luận về vị thế thuận lợi của Việt Nam trong việc tiếp 
tục thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt khi các nhà sản 
xuất tìm cách tăng cường và đa dạng hóa chuỗi cung 
ứng để đối phó với những yếu kém do đại dịch gây ra. 

2. Đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ 
tầng để nâng cao năng suất 
Để duy trì tăng trưởng lâu dài hơn, cũng có thể xem 
xét một số thay đổi cơ cấu. Ba điều kiện hỗ trợ cần 
thiết là giáo dục, năng suất lực lượng lao động và 
cơ sở hạ tầng. Về giáo dục, Việt Nam có thể khai 
thác những thế mạnh nổi bật: theo nghiên cứu của 
McKinsey năm 2017 về động lực thúc đẩy thành tích 
của học sinh, Việt Nam là một trong những quốc gia 
châu Á có thành tích học tập cao (Hình 1). Ví dụ như 
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Việt Nam đã tăng đáng kể tỷ lệ đi học ở tất cả các 
cấp trong 20 năm qua. Thật vậy, tỷ lệ đi học tiểu học 
của Việt Nam gần như đã đạt phổ cập, chỉ xếp sau 
Nhật Bản, cao hơn Hàn Quốc và Hồng Kông trong 
số các quốc gia có thành tích cao ở châu Á. Các 
sáng kiến giáo dục tập trung vào phát triển các kỹ 
năng nhận thức, hành vi và thực hành, cũng như đẩy 
mạnh phát triển các trường dạy nghề.

Đầu tư cho giáo dục trong phạm vi các sáng kiến 
tăng năng suất có thể nâng cao kỹ năng cho lực 
lượng lao động vốn dĩ bị tụt hậu so với các quốc gia 
ngang hàng trong khu vực và không mấy cải thiện 
mặc dù tăng trưởng kinh tế tích cực (Hình 2) và vẫn 

duy trì chi phí lao động cạnh tranh. Lực lượng lao 
động có trình độ cao hơn có thể là yếu tố hấp dẫn 
đối với các nhà sản xuất đang muốn khám phá các 
công nghệ của nền Công nghiệp 4.0, giúp đất nước 
vươn lên trong chuỗi giá trị, tiến sang các lĩnh vực có 
năng suất và thu nhập cao hơn. Một cuộc khảo sát 
gần đây của McKinsey cho thấy các doanh nghiệp 
Việt Nam hào hứng với Công nghiệp 4.0 nhất so với 
các doanh nghiệp ngang hàng trong Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (khối ASEAN), nhưng tỷ lệ áp 
dụng vẫn còn thấp. Cần nỗ lực phối hợp từ các bên 
liên quan trong khu vực công, khu vực tư và giới học 
thuật để chuyển ý định này thành hành động triển 
khai cụ thể.

Hình 1
Web <2020>
<Vietnam long term growth>
Exhibit <1> of <3>

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) so với GDP

Nguồn: Chương trình đánh giá học sinh quốc tế

Thành tích học tập của Việt Nam cao hơn đáng kể so với các quốc gia có 
cùng mức GDP bình quân đầu người
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Thành tích học tập của Việt Nam cao hơn đáng kể so với các quốc gia 
có cùng mức GDP bình quân đầu người
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Có thể mở rộng quy mô đầu tư vào việc tái phát triển 
cơ sở hạ tầng. Các cảng đang hoạt động ở mức quá 
tải. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ cần những 
khoản đầu tư đáng kể để xây dựng đường xá và sân 
bay. Tuy nhiên, nợ công chiếm khoảng 60% GDP - so 
với 52% ở Malaysia, 40% ở Philippines và khoảng 
30% ở Indonesia - và là rào cản tiềm năng đối với việc 
tái phát triển. Khung hợp tác công – tư đã được đơn 
giản hóa vào năm 2020, nhưng cần tiếp tục nỗ lực 
triển khai để thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng.

3. Tiếp tục tập trung vào các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu 
vực phi chính thức 
Ngoài sản xuất và du lịch, Việt Nam có thể tập trung 
tăng cường khả năng cạnh tranh của các lĩnh vực 
chiến lược khác trong nước— bao gồm các doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DNVVN) và các công ty khởi nghiệp — để tăng khả 
năng phục hồi của quốc gia. Các DNVVN và khu vực 
phi chính thức cùng nhau tạo thành nguồn cầu nội 
địa quan trọng và cần được tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt 
là trong ngắn hạn khi tốc độ tăng trưởng và thu nhập 
vẫn suy giảm. Có thể ưu tiên triển khai tài chính toàn 

diện và củng cố hệ thống ngân hàng với trọng tâm 
tăng số lượng ngân hàng tuân thủ Basel.

Việt Nam cũng không thể bỏ qua một cỗ máy tăng 
trưởng lớn nhưng chưa phát huy hết hiệu quả - các 
DNNN, hiện chiếm 1/3 GDP nhưng tăng trưởng 
chậm hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác. Mặc 
dù Việt Nam đã giảm hơn 90% số lượng DNNN kể từ 
năm 2001, nhưng vẫn còn cách xa đích đến vì khu 
vực kinh tế này vẫn chưa tinh gọn hơn (Hình 3). Các 
chương trình cổ phần hóa, thoái vốn đảm bảo sự 
bền vững và đổi mới có mục tiêu được coi là nhằm 
gia tăng năng lực cạnh tranh của các DNNN trên sân 
nhà và thậm chí vươn xa hơn nữa ra toàn cầu.

Ngoài ra, còn một tiềm năng đáng kể chưa được 
khai phá trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam. 
Năm 2019, các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhận 
được 741 triệu USD đầu tư, so với 2,38 tỷ USD của 
Indonesia. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Việt 
Nam chỉ tạo ra 1 kỳ lân so với 6 kỳ lân của Indonesia. 
Nỗ lực cho một hệ sinh thái bài bản hơn có thể loại 
bỏ các hạn chế về mặt cơ cấu đối với hoạt động kinh 
doanh tư nhân, cung cấp nguồn tài chính cho các dự 
án có tiềm năng lớn và cơ cấu ươm mầm hiệu quả 
cho các loại hình kinh doanh tăng trưởng cao.

Hình 2
Web <2020>
<Vietnam long term growth>
Exhibit <2> of <3>

Tăng trưởng mục tiêu 2010–20,
%/năm 

Tăng trưởng thực tế 2010–18,
%/năm

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 2018; Phân tích của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey

GDP của Việt Nam đạt tăng trưởng bền vững trên 6% trong khi năng suất 
không mấy cải thiện.
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GDP của Việt Nam đạt tăng trưởng bền vững trên 6% trong khi năng 
suất không mấy cải thiện.

4 Việt Nam cần những gì để đạt được khát vọng tăng trưởng dài hạn?



4. Khám phá các nguồn năng 
lượng tái tạo để giảm khí thải 
carbon trong phát triển
Là một động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về các 
nguồn năng lượng mới và một quốc gia có khả năng 
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt 
Nam có thể đẩy nhanh hành trình tiến tới một tương 
lai giảm lượng phát thải khí các-bon. Một kế hoạch 
quốc gia mới sẽ tạo động lực lớn cho bước chuyển 
đổi này. Theo đề xuất mới nhất, dự kiến than đá sẽ 
chiếm 37% sản lượng năng lượng tạo ra đến năm 
2025 thay vì tỷ lệ bằng một nửa như kế hoạch trước 
đây. Năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 25%, thay 
vì 13% theo đề xuất cũ. 

Đề xuất mới này thể hiện sự thu hẹp đáng kể các kế 
hoạch phát triển các nhà máy than, vốn đang chịu 
nhiều áp lực và đối mặt với những thách thức về tài 
chính trong những năm gần đây. Việt Nam có thể 

xem xét cơ hội khuyến khích vốn đầu tư mới vào 
năng lượng tái tạo thông qua các chính sách ưu đãi 
mạnh mẽ và tiến hành đánh giá chi tiết năng lực lưới 
điện cho các dự án sản xuất điện mới, để hiểu chính 
xác quốc gia này cần có những gì để tích hợp các 
loại năng lượng tái tạo.

Sắp tới khi tình hình đại dịch được bình ổn và thương 
mại toàn cầu gia tăng, các điều chỉnh cơ cấu mà 
chúng tôi đề xuất như trên có thể kích hoạt lại ngành 
xuất khẩu trọng yếu của Việt Nam và khiến mục tiêu 
chuyển đổi của đất nước trở lại trong tầm tay. Cùng 
với những ứng phó hợp lý sau COVID-19 mở đường 
cho sự phục hồi kinh tế, những điều chỉnh như vậy đối 
với nền kinh tế Việt Nam có thể mang lại cho Việt Nam 
tương lai trở thành một quốc gia có hiệu suất cao.

Hình 3
Web <2020>
<Vietnam long term growth>
Exhibit <3> of <3>

Việt Nam đã giảm đáng kể số lượng các doanh nghiệp 
thuộc 100% sở hữu của nhà nước kể từ năm 2001 …
Số lượng DNNN¹  Đóng góp vào GDP của khu vực nhà nước,² %

…tuy vậy, đóng góp của khu vực nhà 
nước vào GDP vẫn khá lớn 

¹DNNN là các doanh nghiệp thuộc 100% sở hữu nhà nước trước khi cổ phần hóa
²Khu vực nhà nước bao gồm các cơ quan, tổ chức do nhà nước lập hoặc nhà nước đầu tư vào cơ sở vật chất, cung cấp một phần hoặc toàn bộ ngân sách,   
 quản lý trực tiếp hoặc tham gia vào công tác quản lý điều hành.
Nguồn: Bộ Tài chính, Tổng Cục Thống kê

Nỗ lực cổ phần hóa của Việt Nam đã cắt giảm nhiều doanh nghiệp 
thuộc 100% sở hữu nhà nước, tuy vậy khu vực nhà nước vẫn chiếm 
1/3 GDP của cả nước
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Nỗ lực cổ phần hóa của Việt Nam đã cắt giảm nhiều doanh nghiệp 
thuộc 100% sở hữu nhà nước, tuy vậy khu vực nhà nước vẫn chiếm 
1/3 GDP của cả nước.
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