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Tóm lược: 

Kinh tế VN sau hơn 10 năm vượt qua sự kiện khủng hoảng tài chính quốc tế, 
đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Đến năm 2018 GDP tăng 6,8%; năm 
2019 có thể đạt tới 7%. Bởi 12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế 

hoạch. Tuy nhiên bình quân đầu người chưa vượt qua ngưỡng 3.000 USD và dường như 
chưa thoát khỏi “bẫy” thu nhập trung bình.

Bước sang năm 2020 các chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng cao và GDP dự kiến 
tăng trưởng cao hơn năm 2019.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nếu VN không có những giải pháp 
kinh tế thức thời, nhạy bén và tích cực thì không thể không chịu ảnh hưởng bởi sự kiện 
này.

Vậy kinh tế VN năm 2020 cần vượt qua những rào cản nào để đạt tới mục tiêu đã 
xác lập?
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Abstract: 
Vietnam’s economy, after over 10 years of overcoming the international financial 

crisis, has gradually recovered and grown. By 2018 GDP will increase by 6.8%; 2019 
could reach 7%. By 12 major economic indicators are achieved and exceeded the plan. 
However, per capita has not exceeded the threshold of 3,000 USD and does not seem to 
escape the middle income trap.
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