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Tóm lược:

Vì nhiều lý do, từ đầu thập niên 50 đến giữa thập niên 80 của thế kỷ 20, kinh tế 
tư nhân ở VN không có điều kiện để phát triển. Điều đó có thể giúp giải quyết 
tốt hơn việc thực hiện những vấn đề chính trị lúc bấy giờ. Tuy nhiên, từ giữa 

thập niên 70, khi tình thế đã thay đổi, kinh tế tư nhân nói riêng và các thành phần kinh tế 
khác ngoài quốc doanh nói chung vẫn chưa được phát triển dẫn đến nhiều khó khăn về 
kinh tế và sau đó cả chính trị. Bối cảnh đó đã dẫn đến sự thay đổi tư duy kinh tế từ Đại 
hội lần thứ VI (1986). Kể từ đó đến nay, nhiều chính sách, luật lệ, nghị định, chủ trương 
mới ra đời tạo điều kiện không nhỏ cho kinh tế tư nhân nói riêng và nền kinh tế VN phát 
triển mạnh mẽ. Điều đó càng cho thấy tính cấp bách của việc đề xuất những chủ trương, 
chính sách hợp lý cho sự phát triển kinh tế tư nhân VN trong giai đoạn tiếp theo. 

Từ khóa: Kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế, quốc doanh, tư duy kinh tế. 

Abstract:
For many reasons, from the early 1950s to the mid-80s of the 20th century, the 

private economy in Vietnam did not have conditions to develop. That could help to 
better deal with the implementation of the political problems of that time. However, 
since the mid-1970s, when the situation changed, the private economy in particular 
and other non-state economic sectors in general were still underdeveloped, leading to 
many economic difficulties and then both politics. That context has led to a change 
in economic thinking since the 6th Congress (1986). Since then, many new policies, 
laws, decrees and guidelines have been born, creating great conditions for the private 
economy in particular and the strong development of Vietnam’s economy. This shows 
the urgency of proposing reasonable policies for the private economic development of 
Vietnam in the next period.
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