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Tóm tắt: Sự phát triển mạnh mẽ song hành giữa các công nghệ số hóa (điển hình 
là Internet vạn vật) và kinh tế số (điển hình là sự xuất hiện và phát triển của 
nhiều hình thức kinh doanh sáng tạo và đa dạng) đã tạo nên sự biến đổi to lớn 
và nhanh chóng đối với kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống con người. Kinh 
tế số đã trở thành một thành phần kinh tế đóng góp một tỷ trọng đáng kể với xu 
thế ngày càng tăng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, kinh tế số 
cũng làm phát sinh không ít các thách thức đáng quan tâm về khái niệm kinh tế 
số, mô hình phát triển kinh tế số và đo lường kinh tế số. Tìm ra các mô hình 
(khái niệm, phát triển, đo lường)  kinh tế số nhận được sự quan tâm đặc biệt của 
nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế như Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 
thế giới, Ngân hàng thế giới, v.v. Bài báo này cung cấp một số tìm hiểu bước đầu 
về kinh tế số, về một số cơ hội và thách thức từ kinh tế số cũng như mô hình đo 
lường. Bài báo cũng đưa ra một vài trao đổi sơ bộ về kinh tế số tại Việt Nam. 
Tăng thêm nhận thức đúng đắn và toàn diện về kinh tế số, phát triển nguồn 
nhân lực chuyên nghiệp kinh tế số (đặc biệt là lực lược chuyên gia hàng đầu về 
kinh tế số) và hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam sẽ góp phần đẩy nhanh phát 
triển kinh tế số của Việt Nam. 

Từ khóa: kinh tế số, cơ hội kinh tế số, nghịch lý kinh tế số, đo lường kinh tế số, 
quan hệ chính trị-công nghệ, quan hệ kinh tế số-kinh tế tri thức.  

1. Giới thiệu 
Sự phổ biến và nâng cấp không ngừng hệ thống máy tính và thiết bị truyền thông nhờ 
vi mạch điện tử được sản xuất theo Định luật Moore với hiệu năng tăng và giá thành 
giảm theo cấp số nhân1 [10], sự kết nối ngày càng sâu rộng các cá nhân, doanh nghiệp 
và tổ chức nhờ sự hình thành và phát triển của Internet, World Wide Web (Web) đã 
thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển tốc độ cao các công nghệ số tiên tiến. Máy 
tính tạo nền tảng cho thương mại Internet, Internet tạo nền tảng cho Web, và đến lượt 
mình, Web tạo nền tảng cho Thương mại điện tử (TMĐT). Internet cùng với Web tạo 
nên nhiều thay đổi sâu sắc không chỉ đối với cấu trúc tổ chức mà còn đối với các quy 
trình trong mọi hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh của các công ty. 

Sự xuất hiện của Internet vạn vật (Internet of Things: IoT) đánh dấu sự phát triển vượt 
bậc việc sử dụng dữ liệu vào hoạt động kinh doanh và mọi hoạt động khác của doanh 

                                                 
1 https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/  
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nghiệp. Sự tăng trưởng với tốc độ cao dữ liệu số, một mặt, là nguồn tài nguyên quý giá 
giúp doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc hơn không chỉ khách hàng và thị trường của mình 
mà còn đối với nhân viên và quy trình nội tại trong doanh nghiệp, và hơn thế nữa, dữ 
liệu số còn trở thành một tài sản “bán được” để tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Tất 
cả các điều trên đây dẫn tới sự hình thành kinh tế số (digital economy), một khái niệm 
được khởi nguồn từ đầu thập niên 1990 [54, 36]. 

Kể từ đầu thập niên 2000, số hóa và kinh tế số đã phát triển với tốc độ cao và làm thay 
đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội. Một mặt, kinh tế số là một khu vực kinh tế 
đóng góp rất đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều nước với các ước tính 
khác nhau (khoảng 8% GDP [12, 29], khoảng 33% GDP [61], hay khoảng 87% GDP 
[29]). Mặt khác, kinh tế số tạo ra các loại hình kinh doanh đa dạng và cải tiến không 
ngừng, đồng thời tạo thêm các loại hình việc làm hoàn toàn mới, thu hút được đông 
đảo nguồn lao động trong xã hội [55, 29]. Hơn nữa, kinh tế số còn cung cấp các giá trị bổ 
sung cho người tiêu dùng và xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con 
người. Kinh tế số đã trở thành xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia trên thế giới. 

Song hành với việc mang lại rất nhiều lợi ích, kinh tế số cũng đưa đến nhiều thách 
thức, mà ba thách thức sau đây là đáng kể nhất. Thứ nhất, chính khái niệm “kinh tế số” 
đã là một thách thức rất lớn. Rất nhiều định nghĩa được đưa ra, song cho đến nay, chưa 
có một định nghĩa “kinh tế số” nhận được sự đồng thuận cao. Thách thức thứ hai về đo 
lường kinh tế số mà “việc thiếu một định nghĩa được thống nhất rộng rãi về "kinh tế số" hoặc 
"khu vực số" và việc thiếu phân loại công nghiệp và sản phẩm cho các nền tảng Internet và các 
dịch vụ liên quan là những trở ngại trong đo lường kinh tế số” [29]. Các con số 8%, 33% hoặc 
87% về tỷ trọng của kinh tế số trong GDP quốc gia là một dẫn chứng cho thách thức 
này. Vấn đề thuế kinh tế số như là một hệ quả từ thách thức đo lường kinh tế số. Cụ 
thể hơn, tính đa dạng và sự cải tiến không ngừng các hình thức kinh doanh số càng 
tăng thêm độ phức tạp của vấn đề thuế đối với kinh tế số. Thách thức thứ ba là kinh tế 
số góp phần làm sâu sắc thêm phân hóa giàu-nghèo trong xã hội [60]. Hơn nữa, cụm từ 
“kinh tế số” còn bị lạm dụng như một thuật ngữ quảng cáo. 

Hiểu biết một cách đúng đắn và toàn diện cả về lợi ích cũng như về thách thức đối với 
kinh tế số là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế số theo con 
đường tối ưu nhất có thể. Bài báo này cung cấp một tìm hiểu về kinh tế số, tập trung 
vào việc giới thiệu về khái niệm kinh tế số, về một số cơ hội và thách thức từ kinh tế số, 
về đo lường kinh tế số. Chúng tôi cũng đưa ra một số trao đổi về phát triển kinh tế số 
tại Việt Nam. 

Phần tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau. Mục 2 giới thiệu về các khái niệm 
kinh tế số mà tính đa dạng của chúng cho thấy một thách thức không nhỏ. Mục 3 giới 
thiệu hai dạng kinh tế số điển hình về cơ hội từ kinh tế số (kinh tế gắn kết lỏng, kinh tế 
chia sẻ) và một vài dạng kinh tế số khác. Một số thách thức đo lường kinh tế được giới 
thiệu ở mục 4. Mục 5 giới thiệu về đo lường kinh tế số. Một số trao đổi về phát triển 
kinh tế số Việt Nam được trình bày trong mục 6. Mục cuối cùng đưa ra kết luận. 
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2. Khái niệm về Kinh tế số 
2.1. Khái niệm về kinh tế số 

Theo D. Tapscott [54], kinh tế số được khởi nguồn vào tháng 11 năm 1994 với sự kiện 
chíp Pentium - sản phẩm chiến lược của Intel – bị công bố có lỗi vào ngày 30/10/1994 và 
mãi tới ngày 20/12/1994, Intel mới thừa nhận lỗi được phát hiện. Sự chậm hiểu về thị 
trường số và hạ thấp vấn đề đã đưa Intel tới một hậu quả đau đớn là phải thu hồi toàn 
bộ chíp Pentium của hãng. D. Tapscott nhận định rằng câu chuyện về chíp Pentium 
đánh dấu một bước ngoặt kinh tế mới, theo đó thị trường số (digital markets) là khác 
biệt lớn với thị trường truyền thống (physical markets) ở một số khía cạnh: mua sắm so 
sánh không có giới hạn, các công ty có sản phẩm thực sự khác biệt hoặc hiệu năng giá 
cả tốt hơn sẽ nhanh chóng nổi lên trên còn những công ty không có sẽ thất bại. Trong 
các thị trường số, mọi công ty đều đứng ở cùng một ngã tư đường. 

Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi của Intenet vạn vật vào kinh doanh 
kéo theo việc hình thành và phát triển tốc độ cao của các hoạt động kinh tế liên quan đã 
dẫn tới sự đa dạng và phong phú các định nghĩa về kinh tế số. R. Bukht và R. Heeks 
[18] tổng hợp 21 định nghĩa điển hình về kinh tế số, cho biết định nghĩa đầu tiên về 
kinh tế số xuất hiện từ năm 1999 và ngày càng có thêm các định nghĩa mới. 

Các nhà nghiên cứu đồng thuận một nhận định là chưa có một định nghĩa được đồng 
thuận về kinh tế số. Trên cơ sở nhìn nhận mối quan hệ giữa sự xuất hiện của công nghệ 
đột phá với sự phát triển lý thuyết kinh tế học và quản lý trong suốt quá trình tiến hóa 
công nghệ của loài người, X. Zhu [61] cho rằng cộng đồng nghiên cứu về kinh tế số nên 
cố gắng tạo ra các đột phá nền tảng mới trong nghiên cứu lý thuyết về kinh tế học và 
quản lý để nắm bắt và phát triển kinh tế số. 

2.2. Khung khái niệm Kinh tế số  

R. Bukht và R. Heeks [18] nhận thấy các định nghĩa kinh tế số đều bao gồm kinh tế 
Công nghệ thông tin – truyền thông (khu vực CNTT-TT) cùng một danh mục tiêu 
dùng/ứng dụng CNTT-TT; chính danh mục này là điểm khác biệt giữa các định nghĩa. 
Từ đó, hai ông đề xuất khung khái niệm kinh tế số ba phạm vi là kinh tế số lõi (Core 
Digital Economy), kinh tế số phạm vi hẹp (Digital Economy) và kinh tế số phạm vi rộng 
(Digitalised Economy, hay là kinh tế số hóa) như được chỉ dẫn ở Hình 1: 

- Kinh tế số lõi bao gồm chế tạo phần cứng, dịch vụ thông tin, phần mềm và tư 
vấn CNTT-TT và đóng góp khoảng 8% GDP [12, 29]. 

- Kinh tế số bổ sung dịch vụ số (Digital services) và kinh tế nền tảng (platform 
economy) vào kinh tế số lõi. Hơn nữa, kinh tế số phạm vi hẹp còn bao gói một bộ 
phận của kinh tế chia sẻ (Sharing economy), kinh tế gắn kết lỏng (Gig economy) và 
đóng góp khoảng 33% GDP [61]. 

- Kinh tế số hóa bổ sung kinh doanh điện tử (KDĐT), TMĐT, công nghiệp 4.0 
(Industry 4.0), nông nghiệp chính xác (Precision agriculture), kinh tế thuật toán 
(Algorithmic Economy), phần còn lại của kinh tế chia sẻ, kinh tế gắn kết lỏng và 
đóng góp khoảng 87% GDP [29]. 
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Báo cáo kinh tế thông tin 
năm 2019 của Diễn đàn 
Thương mại và Phát triển 
của Liên hợp quốc (United 
Nations Conference on Trade 
And Development: 
UNCTAD) [56] cho biết 
đóng góp vào tài khoản 
quốc gia tính trên toàn thế 
giới của kinh tế số (lõi) là 
4,5% GDP và kinh tế số 
(phạm vi hẹp) là 15,5%, 
con số tương ứng tại nước 
Mỹ là 6,9% GDP và 21,6% 
và tại Trung Quốc là 6% và 30%; xuất khẩu dịch vụ CNTT toàn cầu tăng từ 175 tỷ đô la 
Mỹ (năm 2005) lên 568 tỷ đô la Mỹ (năm 2018), dịch vụ cung cấp số toàn cầu tăng từ 
1200 tỷ đô la Mỹ (năm 2005) lên 2900 tỷ đô la Mỹ (năm 2018); giá trị TMĐT toàn cầu 
năm 2017 lên tới 29000 tỷ đô la Mỹ. 

Quan niệm kinh tế số (phạm vi hẹp) là phổ biến trong các nghiên cứu-triển khai về 
kinh tế số và đo lường kinh tế số. Trong một số trường hợp, danh mục tiêu dùng/ứng 
dụng là rất hạn hẹp, chẳng hạn, Cục phân tích kinh tế thuộc Kho bạc Nhà nước Mỹ lựa 
chọn hơn 200 mục hàng hóa và dịch vụ để đo lường kinh tế số [12]2. 

3. Cơ hội từ kinh tế số 
Kinh tế gắn kết lỏng (Gig economy, “kinh tế gig”) được công nhận rộng rãi như một 
loại hình kinh tế số điển hình. X. Zhu [61] phân khung tổng thể kinh tế số thành mười 
khung phụ lĩnh vực là Kinh tế chia sẻ, Kinh tế dữ liệu (Data economy), Kinh tế dịch vụ, 
Kinh tế nền tảng, Kinh tế IoT (Internet of things economy), Kinh tế tiêu dùng chuyên 
nghiệp (Prosumer economy), Kinh tế “đuôi dài” (Long-tail economy), Kinh tế hòa nhập 
(Inclusive economy), Kinh tế cộng tác (Collaborative economy) và Kinh tế thông minh 
(Smart economy).  

3.1. Kinh tế gắn kết lỏng 

Theo A. Kalleberg và M. Dunn [30], nền kinh tế gắn kết lỏng (hoặc kinh tế tạm thời) 
được chỉ dẫn bằng rất nhiều tên gọi, khác nhau, chẳng hạn như kinh tế chia sẻ (sharing 
economy hoặc shaeconomy), kinh tế tự do (freelance economy), kinh tế cộng tác 
(collaborating economy hoặc collaborative consumption), kinh tế ngang hàng (peer economy), 
làm việc đám đông (crowdworking), kinh tế truy cập (access economy), kinh tế theo nhu 
cầu (on-demand economy), kinh tế 1099 (1099 economy: tên một mẫu thuế đặc biệt mang 
số hiệu 1099-MISC của Mỹ), kinh tế nền tảng (platform economy), v.v.  

                                                 
2 https://apps.bea.gov/scb/2019/05-may/0519-digital-economy.htm. Truy cập tháng 02/2020. 

  
Hình 1. Khái niệm kinh tế số theo phạm vi [Bukht17] 
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S. A. Donovan và cộng sự [20] định nghĩa kinh tế gắn kết lỏng là: 
Kinh tế gắn kết lỏng là một tập các thị trường gắn kết các nhà cung cấp dịch vụ với 
người tiêu dùng trên cơ sở một gig (hoặc công việc) để hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu. 
Trong mô hình gắn kết lỏng, nhân công gig ký hợp đồng chính thức với công ty theo yêu 
cầu để cung cấp dịch vụ tới khách hàng của công ty. Khách hàng tiềm năng yêu cầu dịch 
vụ thông qua một nền tảng công nghệ dựa trên Internet hoặc ứng dụng điện thoại thông 
minh cho phép họ tìm kiếm nhà cung cấp hoặc chỉ định các công việc. Các nhà cung cấp 
(nhân công gig) tham gia công ty theo yêu cầu cung cấp dịch vụ đặt ra và được hưởng 
thù lao theo công việc. 

Theo phân tích của A. Kalleberg và M. Dunn [30], đặc trưng cơ bản của kinh tế gắn kết 
lỏng là các cam kết ngắn hạn giữa người sử dụng lao động, nhân công và khách hàng. 
Hai chiều cơ bản nhất khi xem xét nền kinh tế gắn kết lỏng là tiền lương và mức độ 
giám sát nhân công, do đó, kinh tế gắn kết lỏng được phân thành ba loại hình: 
 Lương cao, giám sát cao: công việc được tiến hành trên nền tảng tự do trực tuyến 

(Online Freelance Platforms), chẳng hạn như các dịch vụ upwork.com/oDesk.com, 
freelancer.com. 

 Lương cao, giám sát thấp: công việc được tiến hành trên nền tảng vận chuyển 
(transportation platforms), chẳng hạn như các dịch vụ uber.com, lyft.com, hoặc giao 
việc tại nhà (delivery/home task platforms), chẳng hạn như handy.com, 
taskrabbit.com, Amazon Flex, instacart.com. 

 Lương thấp, giám sát thấp: công việc được tiến hành trên nền tảng đám đông 
(crowdwork platforms) chẳng hạn như các dịch vụ mturk.com, crowdflower.com, 
crowdsource.com, clickwork.com. 

A. Kalleberg và M. Dunn đưa ra ba nhận định sau đây: 
 Kinh tế gắn kết lỏng cung cấp cả công việc tốt và công việc kém, mở ra các cơ hội 

mới cho người lao động đồng thời với người lao động bị khai thác sức lao động. 
 Hiện đội ngũ nhân công gắn kết lỏng chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng lao 

động song bao hàm một ý nghĩa quan trọng đối với việc làm trong tương lai. 
 Cần đảm bảo các khoản phúc lợi xã hội – mức lương tối thiểu và bảo hiểm y tế, 

hưu trí và thất nghiệp đối với nhân công gắn kết lỏng. 

Thực tiễn chỉ ra rằng kinh tế gắn kết lỏng kéo theo một số hệ lụy. Việc trao đổi thông 
tin cá nhân (đặc biệt là thông tin về tài khoản ngân hàng) trên Internet cũng tạo ra lỗ 
hổng ATTT và rủi ro liên quan đến tính riêng tư cá nhân của người sử dụng. Hiện 
tượng vi phạm luật giao thông xảy ra ở một tỷ lệ không nhỏ nhân công gắn kết lỏng sử 
dụng xe máy. Chính các công ty gắn kết lỏng cũng có hành vi không phù hợp. Cơ quan 
cấp phép và giám sát giao thông Thành phố Luân Đôn (Anh) từng rút giấy phép kinh 
doanh của Uber trong một thời gian với một số lý do, chẳng hạn như Uber sử dụng 
phầm mềm cho phép nhận biết khách hàng là công chức (Uber bị nghi ngờ ngăn cản 
nhân viên công vụ thực thi công tác giám sát các hoạt động của taxi Uber) hoặc Uber 
không đề ra các biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa taxi Uber tấn công khách hàng phụ nữ. 
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Tuy nhiên, bất kỳ một hình thức kinh tế nào đều có các khiếm khuyết riêng của nó, vì 
vậy, tránh tạo ra các rào cản không cần thiết chỉ vì các khiếm khuyết đó. 

3.2. Kinh tế chia sẻ 

Theo M. Hu [28], kinh tế chia sẻ đề cập đến một mô hình thị trường cho phép và tạo 
điều kiện chia sẻ quyền truy cập vào hàng hóa và dịch vụ. Không giống cách thiết lập 
chuỗi cung ứng cổ điển (một công ty đưa ra các quyết định về hàng tồn kho và cung 
ứng), trong nền kinh tế chia sẻ, nguồn cung là cộng đồng và có thể được điều chỉnh bởi 
một nền tảng. Quá trình kết hợp 
cung-cầu với nhu cầu trong nền kinh 
tế chia sẻ đòi hỏi những phối cảnh 
và công cụ mới để giải quyết các 
thách thức và xác định các cơ hội.  

Theo A. Stephany [65], kinh tế chia sẻ 
là tập thị trường cung cấp giá trị từ việc 
tiếp nhận tài sản chưa được sử dụng 
đúng mức, làm cho tài sản được truy 
nhập trực tuyến để cung cấp tới cộng 
đồng nhằm giảm thiểu nhu cầu sở hữu 
tài sản đó. Năm thành tố trong kinh 
tế chia sẻ là tài sản còn nhãn rỗi (thời 
gian nhàn rỗi của bất cứ thứ gì được biến thành doanh thu), nền tảng CNTT-Internet 
(làm tài sản truy cập được), cộng đồng (không chỉ theo quan hệ cung cấp-sử dụng mà 
còn tin tưởng lẫn nhau, cộng tác tạo giá trị), giá trị (các bên liên quan nhận được) và 
tiện lợi (giảm nhu cầu sở hữu tài sản) (Hình 2).  

3.3. Các loại hình kinh tế số khác 

Theo nghĩa rộng, trong xu thế chuyển đổi từ kinh tế hướng hàng hóa sang kinh tế 
hướng dịch vụ thì mọi nền kinh tế đều là kinh tế dịch vụ với nguyên lý cơ bản là nền 
tảng của sự trao đổi là dịch vụ chứ không phải là hàng hóa. Khu vực dịch vụ có tỷ 
trọng lớn nhất trong toàn bộ nền kinh tế, vì vậy, khi coi kinh tế dịch vụ như một khung 
lĩnh vực của kinh tế số thì tỷ trọng 87% đóng góp của kinh tế số vào tổng thể nền kinh 
tế quốc dân là phù hợp. Theo nghĩa hẹp, thành phần kinh tế dịch vụ trong kinh tế số 
bao gồm tính toán đám mây (cloud computing) và họ “X là một dịch vụ” (“X as a 
service”: “XaaS”) chẳng hạn, Hạ tầng là một dịch vụ (Infrastructure as a Service: IaaS), 
Nền tảng là một dịch vụ (Platform as a Service: PaaS), Phần mềm là một dịch vụ 
(Software as a Service: SaaS), Thông tin là một dịch vụ (Information as a Service: 
INaaS), Quy trình là một dịch vụ (Business Process as a Service: BPaaS), Trí tuệ nhân 
tạo (TTNT) là một dịch vụ (AI as a Service: AIaaS), v.v. Theo một dự báo của Gartner3, 

                                                 
3 Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-
revenue-to-g 

  
Hình 2. Năm thành tố trong kinh tế chia sẻ [65] 
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doanh thu tính toán đám mây công cộng toàn thế giới năm 2019 đạt khoảng 214,3 tỷ đô 
la Mỹ, tăng khoảng 17,5% so với năm 2018 (182,4 tỷ đô la Mỹ) và trong giai đoạn 2018-
2022, SaaS là thành phần đóng góp tỷ trọng lớn nhất (từ 43,39% tới 44,24%) vào tổng 
doanh thu tính toán đám mây công cộng. 

Lợi thế của số hóa là cung cấp các kho lưu trữ có dung lượng “vô hạn” và cơ chế tự 
phục vụ tạo nên tập các thị trường (được gọi là kinh tế đuôi dài) trong đó các sản phẩm giá 
thấp tìm được nhiều người tiêu dùng sử dụng [62]. “Đuôi dài” là hình ảnh minh họa sự kéo 
dài của rất nhiều sản phẩm hạng thấp được bán cho người tiêu dùng tạo nên một 
doanh thu đáng kể trong kinh tế đuôi dài. Sản phẩm điển hình trong kinh tế đuôi dài là 
sách, ca khúc (âm nhạc), v.v. được số hóa. 

Dữ liệu được đánh giá là “dầu mỏ của tương lai”4, là có vai trò nhiên liệu thô cho nền 
kinh tế ở thế kỷ 21 giống như dầu mỏ trong thế kỷ 20, và kết quả là, nền kinh tế dữ liệu 
đã hình thành và ngày càng phát triển rất nhanh chóng [4, 22].  

Kinh tế thịnh vượng là “nền kinh tế mà vai trò nhà cung cấp và người tiêu dùng trở 
nên mờ nhạt để tiến tới hợp nhất (người tiêu dùng bền vững (prosumer)” [61], “kinh tế 
tuần hoàn vĩ mô có tác động xã hội và sinh thái tiêu cực hoặc tích cực tối thiểu, một hệ 
sinh thái của nhà sản xuất và nhà tiêu dùng bền vững có quan hệ hiệp đồng và tuần 
hoàn với các chuỗi/mạng cung cấp sâu rộng mà sự rò rỉ của cải ra khỏi hệ thống là cực 
tiểu” [63]. Đặc trưng điển hình của kinh tế thịnh vượng là kết nối mật thiết nhà cung 
cấp-người tiêu dùng để triệt tiêu lãng phí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

4. Thách thức từ kinh tế số 
Sự hình thành và phát triển với tốc độ cao các công nghệ số, và kết quả của nó, sự hình 
thành và phát triển đa dạng các hình thức, chiến lược và giải pháp kinh doanh mới dựa 
trên công nghệ số 
không chỉ tạo ra các 
thách thức mới mà còn 
làm trầm trọng thêm 
các thách thức đo 
lường thống kê kinh tế 
vốn có [8]. Những 
thách thức đo lường 
kinh tế số sẽ làm mờ 
nhạt và che giấu đi 
nhiều khía cạnh tác 
động của công nghệ số và kinh tế số đối với kinh tế vĩ mô. Xác định và giải quyết các 
thách thức đo lường kinh tế số sẽ tạo thêm các cơ hội mới cho sự phát triển của công 
nghệ số cũng như kinh tế số. Mục này đề cập tới một số thách thức đo lường kinh tế 
trong thời đại công nghệ thông tin và kinh tế số. 

                                                 
4 https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy 

 
Hình 3. Mức tăng trưởng GDP thực tế của sáu nước có trình độ CNTT 

thuộc diện cao nhất thế giới trong ba giai đoạn [59] 
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4.1. Nghịch lý năng suất từ kinh tế số 

Việc đo lường năng suất, trong đó có đo lường tổng sản phẩm quốc nội (Gross 
Domestic Product: GDP) không theo kịp sự phát triển của các công nghệ số và kinh tế 
số, vì vậy, đã xuất hiện hiện tượng được gọi nghịch lý năng suất của kinh tế số. C. 
Watanabe và cộng sự [59] cung cấp số liệu mức tăng trưởng GDP bình quân trong ba 
giai đoạn 1981-1990, 1991-2000 và 2001-2016 của sáu nước có hạng CNTT cao nhất thế 
giới (Hình 3). Xu hướng giảm mức tăng GDP, cũng được coi là xu hướng giảm năng 
suất, diễn ra ở cả sáu nước này, mà trầm trọng hơn cả là Nhật Bản. 

C. Watanabe và cộng sự cũng chỉ ra rằng do các đặc trưng độc đáo sau đây, kinh tế số 
càng làm trầm trọng nghịch lý năng suất:  

- CNTT và nền kinh tế số được mở rộng với tốc độ chóng mặt 
- Giá trị có thể được cung cấp miễn phí (ví dụ, trang cung cấp thông tin cộng tác 

miễn phí wiki) 
- Giá CNTT giảm và năng suất CNTT cũng như công nghệ cao giảm (nghịch lý 

năng suất của CNTT [52, 16], nghịch lý năng suất của công nghệ cao [17]) 
- Hàng hóa số là điện thoại di động và “sản phẩm” vô hình, do đó dẫn đến các mô 

hình kinh doanh khác nhau một cách đáng kể 
- Ranh giới giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất đang mỏng dần và người tiêu 

dùng đang trở thành "người khởi sắc" (chẳng hạn, kinh tế gắn kết lỏng) 
- Rào cản thâm nhập thị trường thấp, khiến các công ty phải đổi mới liên tục 
- Các công ty được tận hưởng hoàn toàn các yếu tố bên ngoài mạng và hiện tượng 

tự lan truyền liên tiếp được nhúng vào các sản phẩm và dịch vụ CNTT5 
- Các công ty bị phân cực giữa những người hưởng thụ bên ngoài mạng và những 

người không 
- Các công ty số có xu hướng độc quyền vô cùng lớn (chẳng hạn, các công ty lớn 

mua lại các công ty đột phá) 
- Trái ngược với độc quyền truyền thống, độc quyền mới (độc quyền kinh tế số) 

cũng có thể làm tăng cường sự thuận tiện. 

4.2. Nghịch lý về bất bình đẳng 

Tại một số nền kinh tế phát triển, kinh tế (nói riêng, kinh tế số) càng phát triển thì tình 
trạng “giàu càng giàu lên, nghèo càng nghèo đi” càng trầm trọng hơn. Đóng góp vào 
tình trạng trầm trọng này là sự tăng trưởng rất nhanh chóng của các gã khổng lồ công 
nghệ (tech giant hoặc techlash, một thuật ngữ thuộc từ vựng Thung lũng Silicon từ năm 
2018); nói riêng chỉ tính riêng 12 tháng cuối năm 2018 - đầu năm 2019, năm công ty 
Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft và Facebook đã kiếm được khoảng 178 tỷ đô la 

                                                 
5 CNTT có chức năng bên ngoài mạng rõ ràng để thay đổi mối tương quan giữa các đổi mới và hệ thống thể chế. 

đổi mới dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân và một loạt các cơ chế xã hội phát triển và khuếch tán logic được 
kích thích bởi các tương tác này. 
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Mỹ tiền mặt6, lớn hơn GDP năm 2019 của trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới7.  

Hình 4 (trái) cho một minh họa về phân cực giàu-nghèo tại nước Mỹ giai đoạn 1980-
2016, theo đó, tính trong tổng thu nhập quốc gia, thu nhập của 1% dân số giàu nhất 
tăng từ khoảng 11% (năm 1980) lên khoảng 20% (năm 2016) và thu nhập của 50% dân 
số nghèo nhất giảm từ khoảng 20% (năm 1980) xuống khoảng 13% (năm 2016). Cùng 
thời gian đó, khác biệt giàu - nghèo về thu nhập tại Hàn Quốc là tương tự như tại Mỹ, 
ngược lại, khác biệt giàu - nghèo về thu nhập tại Tây Âu (Hình 4, phải) và Nhật Bản 
vừa không trầm trọng vừa không có biến đổi đáng kể.  

Bảy nguồn điển hình nhất tạo nên bất bình đẳng kinh tế số là [64]: 

 Toàn cầu hóa: Toàn cầu hóa và gia công ngoài thúc đẩy giảm lương. Thay đổi kỹ 
thuật thiên vị kỹ năng. 

 Thay đổi công nghệ: thay nhân viên tay nghề thấp, tăng nhân viên tay nghề cao 
theo công nghệ. Giảm giá trị của nhân viên (kỹ năng, không kỹ năng). 

 Thất nghiệp công nghệ dài hạn do công nghệ thay đổi nhanh. 
 Phân bố hiệu năng theo luật số lớn dẫn tới bất bình đẳng lương. 
 Hiệu quả mạng: Trong thị trường mạng, nhà cung cấp là thống trị. 
 Thị trường lao động trực tuyến: Tăng cơ hội trọng tài lao động toàn cầu. 
 Phân chia số: Gia tăng phân cực giàu-nghèo. 

4.3. Thách thức đo lường kinh tế số 

4.3.1. Kế toán tài sản thông tin 

Ngày nay, thông tin được giám đốc điều hành (Chief Executive Officer: CEO) coi là tài 
sản kinh doanh lớn nhất, được giám đốc quản trị (Chief Operating Officer: COO) coi là tài 
sản cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp [32]. Để đưa dữ liệu và thông tin thực sự 
quý giá xứng tầm, cần một nỗ lực rất lớn của doạnh nghiệp, vì vậy, giám đốc thông tin 
                                                 

6 https://www.economist.com/leaders/2020/02/20/how-to-make-sense-of-the-latest-tech-
surge?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2020/02/20n/owned/n/n/nwl/n/n/AP/407529/n 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) 

  
Hình 4. Trong giai đoạn 1980-2016, phân cực giàu-nghèo về thu nhập tại nước Mỹ ngày càng tăng  

(trái) còn Tây Âu không có biến động đáng kể (phải) [60] 
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(Chief Information Officer: CIO) coi thông tin là một trong những vấn đề lớn nhất cần 
được giải quyết, giám đốc tài chính (Chief Financial Officer: CFO) coi thông tin là một 
trong những rủi ro lớn nhất vì thông tin cần được quản lý hiệu quả nhất để giảm thiểu 
tốt nhất các tổn thất từ rủi ro.  

Đối chiếu với các định nghĩa tài sản hiện thời, thông tin vừa có các đặc trưng của một 
tài sản (có giá trị trao đổi, có thể tạo ra một giá trị kinh tế tích cực, có thể đếm/đo được) 
lại vừa có các đặc trưng không phải là một tài sản (không nằm trong bảng cân đối kế 
toán, không thể giải thích được do vô hình, không thực sự tiêu hao giống như mọi tài 
sản thông thường khác) mà đặc trưng không nằm trong bảng cân đối kế toán gây cản 
trở lớn nhất tới việc xác định tài sản thông tin [32, 37].  
Bảng 1. Ba tiếp cận kế toán tài sản thông tin [32] 

Tiếp cận Mô tả  Liên hệ tới tài sản thông tin 

Tiếp cận 
thị trường 

Những gì thị trường sẽ 
chi trả khi tài sản này 
được bán?  

Có một thị trường hoạt động cho các loại tài 
sản thông tin nhất định? Phải chăng là thông 
tin được công khai hoặc danh sách khách 
hàng. Về mặt pháp lý, hầu hết các tài sản 
thông tin là không thể bán được. 

Tiếp cận 
thu nhập 

Tài sản này sẽ tạo ra 
dòng thu nhập nào? 
Thường yêu cầu nhiều 
cách thức để so sánh.  

Làm thế nào để bất cứ một đơn vị hoặc danh 
mục thông tin có thể được gán tới chức năng 
kinh doanh tạo ra luồng thu nhập nếu nó 
không được bán trực tiếp? 

Tiếp cận 
chi phí 

Chi phí gì để thay thế tài 
sản này nếu nó bị mất? 
Yêu cầu thay thế tài sản 
này theo một số cách.  

Chi phí để tạo ra, nắm bắt hoặc hỏi lại thông 
tin đó là gì? Điều này đòi hỏi giả định là mọi 
đơn vị thông tin (có thể) đều có lợi ích kinh 
tế.  

Trong nỗ lực đề xuất đưa thông tin trở thành một tài sản doanh nghiệp thực sự, D. 
Laney [32, 33, 53] cung cấp một số tiếp cận để luận giải thông tin là một tài sản thực sự 
như được trình bày trong Bảng 1.  

4.3.2. Thách thức đo lường kinh tế số 

Kế toán tài sản thông tin chỉ là một thành phần sơ cấp trong đo lường kinh tế số. Thách 
thức thống kê kinh tế số diễn ra trong các hoạt động liên quan tới các hạng mục thuộc 
và chưa thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia (HTTKQG). Tính năng động của kinh tế số 
thể hiện không chỉ ở tính đa dạng và linh hoạt theo mọi khía cạnh của kinh tế số mà 
còn ở tốc độ cao của các hoạt động kinh tế trên thực tiễn tạo thêm thách thức lớn. 

Thách thức đo lường kinh tế số thúc đẩy nhu cầu và nỗ lực nghiên cứu về kinh tế số và 
đo lường kinh tế số của các tổ chức quốc tế và quốc gia. Tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) công bố một tuyển tập phong phú các tài liệu về kinh tế số, trong đó có 
[39, 6, 7, 8, 41, 42, 44, 45, 56, 57]. 

Vấn đề thuế kinh tế số như là một hệ quả từ thách thức đo lường kinh tế số [40, 42]. 
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5. Đo lường kinh tế số 
Mười câu hỏi phổ biến sau đây được đặt ra trong đo lường kinh tế số là [8]: 

 Sản phẩm số là gì? 
 Ai là nhà sản xuất số? 
 Ai là người tiêu dùng số? 
 Các yếu tố nào cho phép số hóa? 
 Giá trị dữ liệu là gì? 
 Số lượng nhân viên/việc làm trong các công ty sản xuất số là gì? 
 Tác động của số hóa tới đo lường hạnh phúc người người tiêu dùng ra sao? 
 Tỷ lệ bán/tiêu thụ mua hàng số là bao nhiêu? 
 Tỷ lệ bán/tiêu thụ được phân phối số như thế nào? 
 Mức thù lao trung bình nhân viên trong các công ty sản xuất số ra sao? 

Trong số mười câu hỏi phổ biến trên đây, bốn câu hỏi đầu tiên thường được quan tâm 
hơn cả, một mặt, chúng giúp hình thành khung khái niệm cơ bản về kinh tế số, và mặt 
khác, việc trả lời cho các câu hỏi còn lại đòi hỏi các nghiên cứu quá chuyên sâu. 

5.1. Khung khái niệm đo lường kinh tế số 

Hình 5 cung cấp một 
sơ đồ khung khái niệm 
đo lường kinh tế số 
diễn giải về sản phẩm 
kinh tế số, nhà sản xuất 
và người sử dụng sản 
phẩm, cách thức cung 
ứng sản phẩm từ nhà 
cung cấp tới người sử 
dụng [8]. Thành phần 
bộ kích hoạt số hỗ trợ 
toàn bộ việc sản xuất, 
cung cấp và tiêu dùng 
sản phẩm số. Hơn nữa, 
sơ đồ còn chỉ rõ các 
hoạt động kinh tế số nằm cả trong và ngoài phạm vi Hệ thống tài khoản Quốc gia 
(HTTKQG). 

Sản phẩm kinh tế số bao gồm hàng hóa kinh tế số, dịch vụ kinh tế số và thông tin/dữ 
liệu. Như đã được trình bày, kế toán tài sản thông tin/dữ liệu là công việc hết sức khó 
khăn. Đồng thời, cần một nỗ lực để làm rõ hơn hàng hóa và dịch vụ trong kinh tế số. 
Có năm kiểu thực thể tham gia vào các hoạt động kinh tế số (sản xuất và sử dụng) là 
các doanh nghiệp, hộ gia đình, chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia 
đình (PLNHGĐ) và phần còn lại của thế giới (“Còn lại”). Ba cách thức cung ứng sản 
phẩm trong kinh tế số là đặt hàng số, cung cấp số và nền tảng số. 

  
Hình 5. Một khung khái niệm đo lường kinh tế số [7, 8]. Ghi chú: 

HTTKQG: hệ thống tài khoản quốc gia, PLNHGĐ: tổ chức phi lợi 
nhuận phục vụ hộ gia đình, “Còn lại”: Phần còn lại của thế giới. 
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5.2. Một khung đo lường kinh tế số 

Bảng 2 cung cấp một khung đo lường kinh tế số của E. Barrera và cộng sự thuộc 
Voorburg Group8 [11] theo các tiêu chí về loại hình kinh tế số (cùng ví dụ), có/không 
được đưa vào hệ thống tài khoản quốc gia, kiểu công nghiệp (không số, số, nền tảng 
số), kiểu giao dịch (cung cấp số hóa, đặt hàng số, nền tảng số) và loại sản phẩm (dịch 
vụ số hóa/không số hóa, thông tin/dữ liệu). 

Bảng 2. Các loại hình công nghiệp, sản phẩm và giao dịch kinh tế số [11]. Ghi chú: C=”có”, 
K=”không”, KS=”không số hóa”, SH=”số hóa”, NS=”nền tảng số”, DK=”dịch vụ không số 
hóa”, DS=”dịch vụ số hóa”, TD=”thông tin/dữ liệu”, CS=”cung cấp số hóa”, ĐS=”đặt hàng số 
hóa”, NT=”nền tảng số”. 

 
Theo quan niệm của chúng tôi, xếp trường hợp 4.4 Lập trình máy tính, tư vấn và các hoạt 
động liên quan (tương ứng với nhóm 62 trong Bảng phân loại công nghiệp chuẩn thế 
giới (International Standard Industrial Classification: ISIC)) cần được làm tường minh 
hơn, đặc biệt đối với Lập trình máy tính (ISIC 6201). Hai loại hình kinh tế số chưa được 
đưa vào HTTKQG là phần mềm miễn phí, nội dung và phương tiện truyền thống được 
cung cấp số miễn phí. Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) miễn phí (ví dụ, Google 
Driver, Google Mail) thường kèm theo quảng cáo trực tuyến với doanh thu rất lớn. 

Bảng 2 cho thấy một phân loại khái quát loại hình kinh tế số, tuy nhiên, việc xây dựng 
các độ đo và phương pháp đo lường phù hợp cho từng trường hợp là không đơn giản.  

                                                 
8 https://www.voorburggroup.org/  
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E. Barrera và cộng sự [11] còn cung cấp bảng quan hệ nhà cung cấp-khách hàng trong 
đo lường kinh tế số, thêm nữa, hiện trạng nghiên cứu về đo lường kinh tế số của 
Voorburg Group cũng được đề cập.  

5.3. Một mô hình tích hợp đo lường kinh tế số 

Cơ quan thống kê Liên 
hợp quốc đề nghị một 
mô hình tích hợp đo 
lường kinh tế số [58] 
gồm ba thành phần là 
khung khái niệm, thiết 
lập thể chế và tính toán 
thống kê (Hình 6); ba 
thành phần này tương 
ứng với ba giai đoạn đo 
lường kinh tế số.  

Thành phần Khung 
khái niệm cung cấp các 
chuẩn và các phương 
pháp để đảm bảo tính 
nhất quán của các khái niệm, các định nghĩa và các phân loại. 

Thành phần Thiết lập thể chế (bố trí về tính pháp quy, tổ chức, ngân sách, quản lý và 
quan hệ khách hàng) nhằm hỗ trợ thêm môi trường để tích hợp. 

Thành phần Tính toán thống kê đóng vai trò như một chuỗi sản xuất tích hợp từ việc 
khảo sát, thu thập dữ liệu tới xử lý dữ liệu và phổ biến các kết quả thống kê đo lường 
kinh tế số.  

5.4. Đo lường chuyển đổi số và kinh tế số hướng tới tương lai 

Vào tháng 3/2019, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố tài liệu về 
một lộ trình tương lai đo lường chuyển đổi số [44, 45, 46]. OECD đã đưa ra chín hướng 
dẫn hành động đối với đo lường chuyển đổi số và đo lường kinh tế số là:  

- Làm cho nền kinh tế số xuất hiện trong thống kê kinh tế 
- Hiểu tác động kinh tế của chuyển đổi số 
- Khuyến khích đo lường tác động của chuyển đổi số đối với các mục tiêu xã hội 

và hạnh phúc của mọi người 
- Thiết kế các phương pháp mới và liên ngành để thu thập dữ liệu 
- Giám sát các công nghệ làm nền tảng cho việc chuyển đổi số, đáng chú ý là IoT, 

TTNT và Chuỗi khối (blockchain)  
- Cải thiện việc đo lường dữ liệu và luồng dữ liệu  
- Xác định và đo lường các kỹ năng cần thiết cho chuyển đổi số  
- Đo lường niềm tin trong môi trường trực tuyến 
- Thiết lập khung đánh giá tác động chính phủ số 

 
Hình 6. Một mô hình tích hợp đo lường kinh tế số [58] 
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5.5. Khung công cụ đo lường kinh tế số 

Nhằm khuyến khích hoạt động phản ánh đo lường kinh tế số vào thống kê quốc gia 
một cách toàn diện, OECD đề xuất một bộ công cụ đo lường kinh tế số nhằm giúp các 
quốc gia thành viên trong G20 theo dõi làm nổi bật các lỗ hổng và thách thức quan 
trọng chuyển đổi số [43]. Bộ công cụ đo lường kinh tế số xem xét 35 chỉ số đo lường 
kinh tế số theo bốn nhóm chủ đề sau đây: 

 Cơ sở hạ tầng chỉ dẫn sự phát triển hạ tầng vật chất, dịch vụ và an ninh trong nền 
kinh tế kỹ thuật số gồm tám chỉ số là: Đầu tư vào băng thông rộng; Độ gia tăng của 
băng thông rộng di động; Tiến tới tốc độ Internet cao hơn; Giá kết nối; Hạ tầng cho 
Internet vạn vật; Hạ tầng máy chủ an toàn; Truy cập máy tính của hộ gia đình; 
Truy cập Internet của hộ gia đình. 

 Trao quyền xã hội chỉ dẫn vai trò phát triển của kinh tế số trong cuộc sống của 
người dân, cách họ truy cập và sử dụng các công nghệ số và khả năng khai thác 
triệt tiềm năng của họ gồm tám chỉ số là: Bản địa số hóa; Thu hẹp khoảng cách số; 
Sử dụng Internet của người dân; Tiêu dùng điện tử; Tài khoản tiền dựa trên điện 
thoại di động; Tương tác C2G (công dân-chính quyền); Giáo dục thời đại số; Kỹ 
năng CNTT-TT cá nhân. 

 Đổi mới và áp dụng công nghệ chỉ dẫn đổi mới trong công nghệ số, mô hình kinh 
doanh mới được số hóa kích hoạt, vai trò của CNTT và các công nghệ mới nổi khác 
trong doanh nghiệp gồm tám chỉ số là: Nghiên cứu về học máy; Công nghệ liên 
quan đến TTNT; Robot hóa trong chế tạo; Nghiên cứu và phát triển trong công 
nghiệp thông tin; Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp; Đổi mới liên quan 
đến CNTT-TT; Sử dụng CNTT-TT của doanh nghiệp; Dịch vụ điện toán đám mây 

 Việc làm và tăng trưởng chỉ dẫn cách thức đa dạng các công nghệ số đóng góp vào 
tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm gồm mười hai chỉ số là: Việc làm công nghiệp 
CNTT-TT; Nhân viên CNTT-TT theo giới tính; Thương mại điện tử; Giá trị gia tăng 
của công nghiệp thông tin; Dấu ấn mở rộng của CNTT-TT; Đầu tư CNTT-TT; 
CNTT-TT với tăng năng suất; CNTT-TT với chuỗi giá trị toàn cầu; Thương mại và 
việc làm CNTT-TT; Tỷ lệ phần trăm thương mại hàng hóa CNTT-TT trong thương 
mại hàng hóa; Tỷ lệ phần trăm dịch vụ viễn thông; Máy tính và thông tin trong 
thương mại dịch vụ. 

Hệ thống các chỉ số trên đây cung cấp một cách nhìn bổ sung trong đo lường kinh tế số.  

6. Một số trao đổi về phát triển kinh tế số Việt Nam  
Phát triển Kinh tế số nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, cộng đồng hàn 
lâm – công nghiệp Việt Nam, nhiều hội thảo đã được tổ chức, nhiều kết quả nghiên cứu 
đã được công bố, đáng kể là Báo cáo "Tương lai kinh tế số Việt Nam: hướng đến năm 2030, 
2045" trong Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia nhằm tăng cường 
các mối liên kết giữa hệ thống đổi mối sáng tạo của Australia và Việt Nam9. Chúng tôi  

                                                 
9 https://www.most.gov.vn/vn/tag/1476/kinh-te-so.aspx 
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quan niệm Kinh tế số bao gồm: Kinh tế số lõi (kinh tế CNTT-TT); dịch vụ số; kinh tế 
nền tảng và bộ phận phù hợp của kinh tế chia sẻ và kinh tế gắn kết lỏng [61] vì quan 
niệm này có tính phổ biến và phù hợp để phát triển kinh tế số Việt Nam. 

6.1. Tăng cường nhận thức về kinh tế số và phát triển kinh tế số Việt Nam 

6.1.1. Kinh tế số là một xu thế phát triển tất yếu 

Kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của thế giới và Việt Nam. Tuy Việt 
Nam có hạn chế lớn là trình độ nền kinh tế quá thấp [2], song cũng có một số lợi thế 
chủ quan: ổn định chính trị; tiềm năng nguồn nhân lực phù hợp với việc tiếp thu và 
phát triển các công nghệ số; có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài đối với 
các tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới vì vậy có năng lực sản xuất rất 
phát triển trong một số ngành công nghiệp [35], v.v. . Và lợi thế khách quan là lân cận 
một khu vực phát triển kinh tế số thuộc diện nhanh nhất thế giới: Trong giai đoạn 2013-
2016, năm nền kinh tế gồm Trung Quốc, Đài Bắc-Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Mỹ đã chịu trách nhiệm phát triển từ 70% đến 100% đối với 25 công nghệ kỹ thuật số 
tiên tiến nhất 
[45]). Việt Nam 
có tiềm năng 
chuyển đổi các 
lợi thế trên đây 
thành động lực 
tăng tốc phát 
triển kinh tế số. 
Xây dựng và 
thực hiện một 
chiến lược quốc 
gia kinh tế số 
phù hợp nhất 
với Việt Nam 
theo từng giai đoạn là sự thể hiện rõ ràng nhất cho sự chuyển đổi đó. 

Thực hiện thành công chiến lược quốc gia kinh tế số sẽ đóng góp tích cực vào việc thực 
hiện thành công hai mục tiêu tổng quát trong Định hướng xây dựng chính sách phát 
triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là (i) Đến năm 2030, 
Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm ba nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, 
trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu, (ii) Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện 
đại [1].  

6.1.2. Kinh tế số - Kinh tế tri thức và quy luật biến đổi lượng-chất 

Kinh tế số và kinh tế tri thức có một quan hệ biện chứng, chúng thúc đẩy lẫn nhau 
cùng tăng trưởng. Hình 7 mô tả một khung nhìn ba lớp gồm hành động (lớp trên), công 

 
Hình 7. Kinh tế tri thức dựa trên số hóa [38] 
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cụ (lớp dưới) và đối tượng (lớp giữa) chuyển hóa dữ kiện – dữ liệu – thông tin thành tri 
thức – bí quyết và năng lực – năng lực cạnh tranh, chỉ ra số hóa là một nền tảng của 
kinh tế tri thức, nói khác đi, kinh tế tri thức là một mục tiêu của kinh tế số [25, 38].  

Mặt khác, xuất phát điểm từ một nền kinh tế có trình độ rất thấp, lộ trình phát triển 
kinh tế số Việt Nam cần tôn trọng quy luật biến đổi lượng-chất. Không thể “đi tắt đón 
đầu” mà cần tìm các lộ trình được tối ưu hóa “ngắn nhất có thể” để phát triển các thành 
tố cấu thành kinh tế số. Cần phát huy thế mạnh của hệ thống chính trị cùng các lợi thế 
chủ quan vào khách quan 
vào việc nghiên cứu, 
phân tích khoa học và 
công phu để tìm ra một 
vài lộ trình phù hợp, sau 
đó chọn và thực hiện một 
lộ trình tốt nhất. 

Phương châm “đi bộ 
trước khi chạy”10 cần 
được tôn trọng, cần giải 
quyết tốt các vấn đề rất 
đời thường (chẳng hạn, 
thiết lập máy ATM trước 
khi thực hiện chế độ trả lương qua thẻ11) trước khi giải quyết các vấn đề kinh tế số 
phức tạp.  

6.1.3. Mối quan hệ chính trị - công nghệ 

Thế giới số không quá khác biệt [27] song thế giới số cũng có các đặc trưng rất đáng lưu ý, 
chẳng hạn, dường như hoạt động của con người đang bị các thuật toán điều khiển12. 
Theo tiếp cận lấy con người làm trung tâm, mối quan hệ chính trị-công nghệ được K. 
Schwab phát biểu như sau [49]: 

Mọi công nghệ đều là chính trị, chúng là hiện thân các ham muốn và thỏa hiệp xã hội 
được thể hiện trong suốt quá trình phát triển và thực hiện. Các công nghệ và các xã hội 
định hình lẫn nhau theo một cách phản xạ, chúng ta là sản phẩm của các công nghệ của 
chúng ta cũng giống như chúng (các công nghệ) là sản phẩm do chúng ta tạo ra. 

Mối quan hệ chính trị - công nghệ còn được thể hiện ở tình trạng là các công ty công 
nghệ lớn (năm công ty Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft và Facebook có tổng giá trị 
trên 5600 tỷ đô la Mỹ, được dự báo vào thập kỷ tới sẽ có lợi nhuận tăng gấp đôi so với 
con số 178 tỷ đô la Mỹ năm 20196) sẽ gây ra những chấn động kinh tế lớn hơn nữa tại 
các nước giàu, tạo nên tình trạng tập trung đáng báo động sức mạnh kinh tế và chính 

                                                 
10 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/personalization-principles-for-marketers/ 
11 https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/la-doi-ca-huyen-khong-co-tru-atm-nhung-buoc-can-bo-nhan-

luong-qua-the-603607.html  
12 https://www.vox.com/technology/2018/10/1/17882340/how-algorithms-control-your-life-hannah-fry 

 
Hình 8. Mối quan tâm của nhóm 1% người giàu nhất [48] 
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trị vào các công ty đó. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu vượt lên mọi nỗ lực của các 
nhà quản lý và cộng đồng về thuế, quyền riêng tư và hành vi sai trái trong cạnh tranh 
(bao gồm việc “thâu tóm” mua lại các công ty khởi nghiệp). Hình 8 chỉ ra các mối quan 
tâm của tầng lớp giàu có nhất tại một số nền kinh tế phát triển. 

Mối quan hệ biện chứng công nghệ - chính trị chỉ ra rằng yếu tố đạo đức có vị trí đặc 
biệt trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư [49], đạo đức TTNT được nhấn mạnh ở 
hầu hết các chiến lược TTNT quốc gia “TTNT cùng con người, TTNT vì con người” [5] 
cũng như việc phát triển TTNT là nhằm bảo vệ nhân phẩm và quyền riêng tư của con 
người [21, 26]. 

Nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, Nam Duck-Woo nhận định rằng "tính đồng nhất về dân 
tộc và văn hoá, truyền thống Nho giáo mạnh trân trọng sự học, tinh thần cống hiến và 
lòng trung thành với đất nước" là yếu tố phi kinh tế quan trọng hàng đầu góp phần vào 
"điều kỳ diệu sông Hàn". Giữ gìn và tăng cường đạo đức - văn hóa - bản sắc dân tộc 
Việt Nam cần đồng hành và làm nền tảng cho phát triển kinh tế số Việt Nam. 

6.2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước kinh tế số Việt Nam 

Vai trò chính của nhà nước là quản lý, dẫn dắt nền kinh tế thực hiện thành công chiến 
lược phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời, là một thực thể xã hội, nhà nước cũng là 
một bên tham gia chủ chốt của nền kinh tế. 

Trong vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế số Việt Nam, hai nhiệm vụ quan trọng là Chiến 
lược phát triển kinh tế số và Quản lý nhà nước về kinh tế số. Xây dựng chiến lược phát triển 
kinh tế số cần được tiến hành theo một tiếp cận khoa học hiện đại và thực tiễn cao, phù 
hợp nhất đối với Việt Nam. Các chính sách quản lý về kinh tế số như là các công cụ 
phục vụ việc tổ chức thành công chiến lược phát triển kinh tế số. Đo lường kinh tế số 
và chính sách thuế đối với kinh tế số là một vấn đề phức tạp, vì vậy, việc xây dựng và 
thực hiện các chính sách quản lý kinh tế số đòi hỏi một nỗ lực rất rất lớn, tránh một 
quan niệm đơn giản về đo lường và chính sách thuế đối với kinh tế số13. Các nghiên 
cứu liên quan của cộng đồng quốc tế cần được khảo sát công phu, trong đó có nghiên 
cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế [40, 42]. 

Nhà nước cần là một bên tham gia “gương mẫu”, một người dùng tiến bộ trong nền 
kinh tế số quốc gia. Chúng ta có quyết tâm và nỗ lực cao trong xây dựng chính quyền 
điện tử. Cải tiến quy trình nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực chuyên môn “tinh thông 
nghiệp vụ” và phẩm chất đạo đức “một tấm lòng tận tâm phục vụ nhân dân”đối với 
công chức cần là một hoạt động có tính bền vững. 

Ý tưởng về thay đổi cơ cấu quản lý nhà nước về kinh tế số (chẳng hạn, đề xuất thành 
lập một bộ14) có thể là chưa phù hợp khi mà nguồn nhân lực quản lý (bao gồm đo 
lường) kinh tế số ở nước ta còn rất mỏng về số lượng và hạn chế về trình độ. 

                                                 
13 https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-dien-tong-cuc-thue-nhung-nguoi-kinh-doanh-online-khong-phai-vo-hinh-

tren-mang-20190615010450828.htm 
14 http://vneconomy.vn/viet-nam-can-co-bo-kinh-te-so-20191107100514776.htm 
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6.3. Phát triển nguồn nhân lực kinh tế số 

6.3.1. Hình thành đội ngũ chuyên gia kinh tế số cao cấp 

Trong bối cảnh trình độ nền kinh tế thấp, Việt Nam thiếu vắng các chuyên gia kinh tế 
số cao cấp, những người có đủ kiến thức và kỹ năng đa lĩnh vực (khoa học, công nghệ, 
kinh tế, quản lý, xã hội, v.v.), để định hình phát triển kinh tế số ở tầm quốc gia. Công 
việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia kinh tế số là rất cấp thiết, tuy nhiên, không thể 
hoàn thành công việc một sớm một chiều được. 

Trước mắt, Chính phủ cần tổ chức một nhiệm vụ kinh tế - xã hội với thời gian đủ phù 
hợp để hình thành một nhóm cộng tác các chuyên gia cao cấp thuộc các lĩnh vực liên 
quan (khoa học, công nghệ, kinh tế, quản lý, xã hội, v.v.) để tham gia xây dựng một kế 
hoạch kinh tế số trung hạn. Một kế hoạch trung hạn được kiểm định trong thực tiễn sẽ 
tạo tiền đề xây dựng một chiến lược quốc gia về kinh tế số dài hạn. Thành viên của 
nhóm cộng tác trên đây có tiềm năng phát triển trở thành chuyên gia kinh tế số cao cấp. 

Về lâu dài, chuyên gia kinh tế số cao cấp cần xây dựng được một chiến lược phát triển 
tích hợp kinh tế số - kinh tế tri thức – kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ 
nghĩa (XHCN) Việt Nam, có tính khoa học hiện đại và thực tiễn. Cơ hội và thách thức 
trong phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, KTTT tư bản chủ nghĩa (TBCN), KTTT xã 
hội và KTTT định hướng XHCN trên thế giới cần được khảo sát và phân tích công phu 
để liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện tại và dự kiến trong tương lai. Nhiều tài liệu 
cung cấp các bài có giá trị cao về KTTT, chẳng hạn như [31, 13, 19, 34, 47, 48, 9]. A. C. 
Samli [48] cung cấp một bối cảnh hiện tại của một kiểu KTTT TBCN, trong đó các nhà 
tài chính và các tỷ phú làm giảm sự cạnh tranh, sức mạnh của người tiêu dùng, loại bỏ 
tầng lớp trung lưu và cảnh báo về tác hại của năm chức năng xã hội “chết người” là bãi 
bỏ điều tiết, cuồng sáp nhập (merger mania), thuê ngoài, cắt giảm thuế, tư nhân hóa. J-
J. Lambin [31] giới thiệu bảy cột trụ (đặc trưng kỳ vọng) theo kỳ vọng của KTTT TBCN 
là: tinh thần kinh doanh-đổi mới; sở hữu tư nhân phương tiện sản xuất được pháp luật 
công nhận (phê phán sở hữu tập thể); mục tiêu thỏa mãn nhu cầu thị trường; tự do lựa 
chọn tiêu dùng; tư nhân hóa lợi nhuận; mạng an sinh xã hội cho người lao động;  chính 
phủ tích cực. Tác giả nhận định hai cột trụ cuối cùng luôn luôn chỉ là kỳ vọng, các cột 
trụ khác mong manh với các cuộc khủng hoảng kinh tế do sai sót và nguy cơ (hệ thống 
tài chính mong manh, suy giảm tư sản công nghiệp, suy thoái môi trường, lỗ hổng 
thương mại toàn cầu, tình trạng bất công nội tại) và các cạm bẫy từ CNTB toàn cầu (lỗi 
luật pháp, CNTB nhà nước trỗi dậy, bất cập về tổ chức, di cư quốc tế). Như C. Mác [14] 
và S. Hawking [26] tiên toán [5], hai cột trụ tư nhân hóa về phương tiện sản xuất và về 
lợi nhuận làm trầm trọng thêm bất công phân phối giá tri; thực tiễn đã minh chứng tiên 
đoán của K. Marx và S. Hawking. 

Hơn nữa, chuyên gia kinh tế số cao cấp Việt Nam có thể tham gia đóng góp phát triển 
lý luận Chủ nghĩa Mác trong thời đại số [9]. 
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6.3.2.  Nâng cao năng lực kinh tế số đối với lãnh đạo doanh nghiệp  

Thành phần chủ chốt đối với sự phát triển kinh tế số Việt Nam là các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quyết tâm và nỗ lực tự đào tạo về kinh tế số 
của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc tạo động lực triển 
khai và ứng dụng các thành phần kinh tế số, giúp doanh nghiệp vượt qua một rào cản 
rất lớn cho chuyển đổi số là trình độ cạnh tranh của Việt Nam còn rất thấp (năm 2019, 
Việt Nam xếp hạng 67 trong số 141 quốc gia-vùng lãnh thổ [50]). 

Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp cần 
phối hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng về kinh tế số cho lãnh đạo doanh nghiệp. 

Hệ thống CNTT và công nghệ cao liên quan trong kinh tế số thường đòi hỏi một 
khoảng thời gian nhất định để được phổ biến và được ngấm mới phát huy được hiểu 
quả như thiết kế. Vì vậy, để rút ngắn khoảng thời gian công nghệ được phổ biến và 
ngấm trong doanh nghiệp, việc đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ của nhân viên, người 
lao động về các thành phần kinh tế số tại doanh nghiệp cần được tiến hành đồng thời 
(nếu không nói là đi trước một bước) việc đầu tư triển khai và ứng dụng CNTT và công 
nghệ cao thuộc kinh tế số. 

Đầu tư đào tạo về công nghệ cao và về kinh tế số đối với người lao động cần có xu thế 
tăng dần theo thời gian và hoạt động nâng cao trình độ của người lao động cần được 
xác định như một loại lao động trong doanh nghiệp.  

6.3.3.  Tăng cường đào tạo các chuyên viên thuộc kinh tế số  

Kinh tế số bao trùm một phạm vi rất rộng các lĩnh vực liên quan, vì vậy, không thể có 
một ngành đào tạo chuyên về kinh tế số. Trong mỗi lĩnh vực liên quan, cần xem xét các 
chuyên ngành, các khối kiến thức phù hợp để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực kinh 
tế số trong phạm vi của lĩnh vực đào tạo. 

Do có một độ phủ rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan tới kinh tế số, nhóm 
chủ đề về phân tích kinh doanh nên được xem xét đưa vào các chương trình đào tạo 
chuyên ngành về kinh tế số thuộc các lĩnh vực khác nhau.  

6.4. Phát triển hệ sinh thái kinh tế số Việt Nam 

Hệ sinh thái số được hiểu là “nhóm tác nhân phụ thuộc (doanh nghiệp, con người, vật) 
chia sẻ nền tảng số để đạt được lợi ích” [23], ”đối tác số của hệ sinh thái sinh học, có 
kiến trúc mạnh, tự tổ chức và được mở rộng năng động để giải quyết các vấn đề phức 
tạp, tùy biến cao” [15], “sự hội tụ kết nối công nghệ trong một thị trường và hoạt động 
kinh doanh vì (i) người tiêu dùng mới, (ii) doanh nghiệp mới, (iii) hiệu năng thị trường 
và (iv) trải nghiệm người dùng” [51]. 
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Trước mắt, để đạt được sự kết nối - chia sẻ nền tảng số, thương mại điện tử (TMĐT) 
doanh nghiệp – 
doanh nghiệp (B2B) 
Việt Nam cần trở 
thành thành phần chủ 
chốt trong toàn bộ 
hoạt động TMĐT 
quốc gia như tại các 
nền kinh tế phát triển 
(năm 2017, giá trị 
TMĐT B2B toàn cầu 
đạt khoảng 25500 tỷ 
đô la Mỹ, chiếm 87% 
tổng giá trị TMĐT 
toàn cầu, trong khi 
đó, giá trị TMĐT B2C 
đạt khoảng 3900 tỷ đô la Mỹ [56]). Một hạn chế rất lớn của Việt Nam là TMĐT B2B Việt 
Nam chưa được phát triển đủ tầm vóc (số liệu về TMĐT B2B Việt Nam còn mờ nhạt 
trong các báo cáo TMĐT hàng năm quốc gia [3] và quốc tế [24]) và đây là một vấn đề 
lớn, cấp bách cần được giải quyết. Cần có sự nỗ lực và phối hợp của Chính phủ, từng 
doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển TMĐT B2B Việt Nam. 

Về lâu dài, để hình thành hệ sinh thái số [15], doanh nghiệp Việt Nam cần làm phù hợp 
hệ sinh thái số vào kiến trúc doanh nghiệp như mô tả ở Hình 9. 

7. Kết luận 
Trong thời đại số ngày nay, kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu đối với các 
nền kinh tế trên thế giới. Bài báo này cung cấp một tìm hiểu của chúng tôi về khái niệm 
kinh tế số, về các cơ hội và thách thức từ kinh tế số, về đo lường kinh tế số. Dù chưa có 
một định nghĩa thống nhất về kinh tế số song quan niệm kinh tế số là một mở rộng 
thực sự của kinh tế CNTT-TT là có tính phổ biến. Kinh tế số bao gồm rất nhiều loại 
hình kinh tế mới và đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và 
cơ hội việc làm cho người lao động. Ngoài thách thức về khái niệm, kinh tế số cũng tạo 
nên các thách thức không nhỏ, trong đó đo lường kinh tế số và làm trầm trọng thêm 
phân hóa giàu-nghèo là hai thách thức lớn nhất. Bài báo cũng giới thiệu mô hình quan 
niệm, mô hình triển khai và một quy trình đo lường kinh tế số. 

Bài báo cũng đưa ra một số trao đổi về phát triển kinh tế số tại Việt Nam, trong đó, sử 
dụng một khái niệm kinh tế số phổ biến. Tăng cường nhận thức toàn diện và đúng đắn 
về kinh tế số và các vấn đề liên quan, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế số, 
phát triển nhân lực về kinh tế số (đặc biệt là các chuyên gia cao cấp về kinh tế số) và 
phát triển hệ sinh thái kinh tế số là những giải pháp có ý nghĩa trong công cuộc phát 
triển kinh tế số Việt Nam. 

 
Hình 9. Hệ sinh thái số và kiến trúc doanh nghiệp số [51]. PEC: 

Physical, extended, contextual model, STC: Spatial, temporal, 
contextual. 
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Chúng ta tin tưởng vào tương lai kinh tế số Việt Nam sẽ phát triển nhanh, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời đại số ngày 
nay. 

Lời cám ơn: Bài báo này nhận được một phần tài trợ từ Đề tài cấp Nhà nước mã số 
KHGD/16-20.ĐT.007. 
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Digital Economy Measurement and its Practicabilities in Vietnam 
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Abstract: The dramatic development of digitalized technologies (typically, the Internet 
of Things - IoT), and digital economy (typically, the present and development of 
several creative and diverse business forms) have made a big and quick change to the 
economy, society and all aspects of human life. Digital economy, with the increasing 
trend in the national economy, has become a component and contributed a significant 
proportion of the economy. At the same time, digital economy also raises several 
challenges: the correct concept of digital economy, the model of digital economy 
development, and digital economy measurement. When these challenges are solved, 
digital economy has received special attention from many countries and international 
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organizations such as World Economic Cooperation and Development, World Bank, 
etc. This article provides some initial insights into: the digital economy; some 
opportunities and challenges of digital economy; as well as the model of digital 
economy measurement. The article also provides some preliminary discussions on 
digital economy in Vietnam. It contributes a correct and comprehensive understanding 
of digital economy, the development of human resources for digital economy 
(especially, the leading experts of digital economy) and digital economy ecosystem in 
Vietnam which help to  accelerate the development of Vietnam's digital economy. 

Keyword: digital economy, opportunity of digital economy, paradox of digital 
economy, digital economy measurement, political-technological relations, digital-
knowledge economy relations.  
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