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Chính sách phát triển kinh tế số của Hàn Quốc 
và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
 

VŨ NHẬT QUANG* 

 

Tóm tắt: Kinh tế số là một trong những trụ cột tất yếu và có vai trò quan trọng 

đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền kinh 

tế số phát triển với tốc độ nhanh nhờ vào những chính sách định hướng phát 

triển nền kinh tế số. Bài viết tìm hiểu chính sách mà Chính phủ Hàn Quốc ban hành 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm cần tham 

khảo cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam.  

Từ khoá: Kinh tế số, chính sách, bài học kinh nghiệm, Hàn Quốc. 

 

inh tế số (digital economy) còn được 

gọi là kinh tế internet (internet 

economy), hay kinh tế mạng (web 

economy). Kinh tế số có sự hội tụ hàng loạt công 

nghệ mới như: Dữ liệu lớn (Big Data), điện toán 

đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo 

(Artificial Intelligence). Hàn Quốc là một trong 

những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc 

độ nhanh nhờ vào định hướng phát triển nền kinh 

tế số. Năm 2020, GDP của Hàn Quốc đạt 1.624 tỷ 

USD, đứng thứ 10 thế giới, xếp ngay trên Nga 

(thứ 11 với GDP là 1.403 tỷ USD), Brazil đứng 

thứ 12 (với 1.394 tỷ USD) và Australia đứng thứ 

13 (1.333 tỷ USD) (Mạnh Hùng, 2021). . 

Để phát triển kinh tế số, Hàn Quốc hỗ trợ 

cho những dự án trong lĩnh vực công nghệ mới, 

công nghệ số; Giảm nhẹ gánh nặng khi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo thất bại (xóa bỏ quy 

định về bảo lãnh liên đới); Ưu đãi các nhà 

nghiên cứu, giáo viên đại học khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật số.   

 
*Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

1. Chính sách phát triển kinh tế số của 

Hàn Quốc 

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế số 

nhằm phổ biến công nghệ tốt hơn cho toàn nền 

kinh tế và giải quyết khoảng cách kỹ năng kỹ 

thuật số giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 

doanh nghiệp lớn giúp Hàn Quốc được hưởng 

lợi nhờ cải thiện năng suất, hiệu quả của nền 

kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành và 

thực thi nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế số. 

 Một là, chính sách phát triển khoa học công 

nghệ. Hàn Quốc luôn xác định khoa học và 

công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất để phát 

triển nhanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh 

của kinh tế đất nước. Do đó, Chính phủ ban 

hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích để 

phát triển khoa học công nghệ. Ngày nay, Hàn 

Quốc đã vượt qua giai đoạn nhập khẩu công 

nghệ, ứng dụng công nghệ được sáng tạo từ bên 

ngoài, trở thành một trong những nước hàng 

đầu thế giới về sáng tạo công nghệ, xuất khẩu 

công nghệ trên nền tảng phát triển mạnh mẽ, đạt 

tới trình độ cao, tiên tiến của nghiên cứu khoa  
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