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Tóm tắt:

VN kiểm soát dịch COVID-19 đồng thời thực hiện các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA với kết quả GDP năm 2020 đã tăng 
2,9%, trong khi đó đại dịch COVID-19 đã làm GDP thực tế toàn cầu năm 

2020 giảm 3,9%. Đầu năm 2021 do sự phát triển và tiêm chủng vắc xin hiệu quả ở một 
số quốc gia trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu năm 2021 đã được dự báo tăng trưởng 
5,1%, mà trong đó kỳ vọng được tập trung vào các nền kinh tế phát triển. VN là một quốc 
gia định hướng xuất khẩu với kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6,5%, tuy nhiên 
khi tăng cường phát triển sản xuất để gia tăng xuất khẩu thì các ngành sản xuất trong 
nước bị giới hạn bởi năng lực công nghệ. Do đó doanh nghiệp VN cần nhận biết và có 
biện pháp giải quyết hiệu quả các yếu tố hạn chế năng lực công nghệ để có thể đạt mục 
tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Từ khóa: Xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, năng lực công nghệ doanh nghiệp.  

Abstract:
Vietnam controlled the COVID-19 epidemic and simultaneously implemented new-

generation free trade agreements such as CPTPP and EVFTA with the result that GDP 
in 2020 increased by 2.9%, while global GDP decrease by 3.9%. In early 2021 due to 
the development and effective vaccination in a number of countries in the world, the 
global economy in 2021 was forecasted to grow by 5.1% GDP, of which expectations 
are concentrated into developed economies. Vietnam is an export-oriented country with 
an expected GDP growth of 6.5% in 2021, but when developing production to increase 
exports, the domestic manufacturing industries are limited by technology capability. 
Therefore, Vietnamese enterprises need to recognize and take measures to effectively 
deal with factors that limit technological capabilities in order to achieve the set growth 
target.
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