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Dự đoán tác động kinh tế của việc
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Chính sách áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa 
Trung Quốc 

Một số điểm chính rút ra từ Dữ liệu PCI 
• Việc tham gia CPTPP sẽ có tác động tích cực tới sự hội nhập của Việt Nam vào 

chuỗi giá trị toàn cầu 
• Lý do? Cả doanh nghiệp dân doanh trong nước và doanh nghiệp FDI đều gia tăng niềm tin đối 

với cơ chế giải quyết tranh chấp và sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh doanh về dài hạn  

• Doanh thu của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ gia tăng thêm trên 4% và có 
mở rộng ra ngoài phạm vi các đối tác kinh doanh hiện tại  

• Đối tác tiềm năng của những hoạt động mở rộng hợp tác làm ăn này chủ yếu là với các doanh 
nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu ( Tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp mua 
hàng bên thứ ba ở nước ngoài)

• Đáng lưu ý, mức thuế gia tăng 10% của chính quyền Mỹ áp lên diện rộng của hàng 
hóa Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới sự cải thiện đáng kể về lao động tại các nhà máy 
tại Việt Nam.
• Lý do? Để tận dụng cơ hội xuất khẩu mới tới Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân 

lực có trình độ cao hơn.

• Những cải thiện về lao động sẽ chủ yếu liên quan tới tăng mức lương trung bình và tăng chi 
các khoản phúc lợi cho người lao động. 
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Vắn tắt về phương pháp luận

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

• Điều tra doanh nghiệp dân doanh trong năm 2018
• 10.681 doanh nghiệp
• Trong đó, có 2.000 mới thành lập
• Sử dụng để xây dựng chỉ số PCI, được lấy mẫu ngẫu

nhiên phân tầng tại từng tỉnh, thành phố
• Tỷ lệ phản hồi 30%  

• Điều tra PCI-FDI 2018
• 1.577 doanh nghiệp FDI
• 36 nền kinh tế
• 20 tỉnh, thành phố có mật độ DN FDI lớn nhất
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Thực nghiệm điều tra thế nào?

• Lựa chọn nhóm tham gia ngẫu nhiên
• Kiểm soát ít nhất 1 biến để đánh giá 

phản hồi.  
• Xác định mối quan hệ nhân quả, bởi biết 

đích xác những gì được kiểm soát. 
• Sử dụng thực nghiệm “cung cấp thông 

tin mồi” (priming experiments) tới đối 
tượng điều tra theo một cách nhất định

• Sau đó đánh giá các phản hồi đối với 
biến kiểm soát. 

Phân tích 1: Tác động của việc Chính quyền 
Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
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Chuỗi giá trị toàn cầu tại Việt Nam

• Các chuỗi giá trị toàn cầu tạo ra khoảng 50-60 phần trăm tổng giá
trị gia tăng của Việt Nam

• Quy mô thương mại của Việt Nam hiện tương tương hơn 200 %
GDP

• Hầu hết hoạt động kinh tế này phụ thuộc vào hoạt động của các
doanh nghiệp FDI 

• Các DN FDI tại Việt Nam thường theo chiến lược Trung Quốc + 1.
• Quy mô nhỏ và có định hướng xuất khẩu.
• Trước đây: thường ở nấc thang giá trị thấp nhất trong chuỗi cung ứng.   

• Lắp ráp, công nghệ thấp chủ yếu trong ngành may mặc và nhựa.  

• Thành phần ngành sản xuất hiện đang bắt đầu thay đổi.

Xuất xứ các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
trong Điều tra PCI-FDI
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Doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực nào?

Dịch chuyển gần đây sang các
lĩnh vực có giá trị gia tăng cao
hơn (điện tử, pin năng lượng
mặt trời, truyền thông, thiết bị
ô-tô)

Giảm trong ngành dệt may, cao
su và nhựa.

Vấn đề: DN FDI gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực trình độ cao
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Vấn đề: Doanh nghiệp FDI khó khăn trong giữ chân lao động đã đào tạo

Câu hỏi nghiên cứu

1. Liệu việc Chính quyền Mỹ áp 
thuế lên hàng hóa Trung Quốc có 
khiến doanh nghiệp FDI chuyển 
việc sản xuất giá trị gia tăng cao 
sang Việt Nam?

2. Liệu các DN FDI có cạnh tranh 
mạnh mẽ hơn để tuyển dụng lao 
động trình độ cao? 

3. Liệu sự cạnh tranh đó có cải 
thiện điều kiện lao động tại các 
nhà máy tại Việt Nam?  
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Những doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong diện tác động bởi việc 
chính quyền Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc 

Bằng chứng doanh nghiệp FDI gia tăng hoạt động trong những ngành 
chịu tác động của việc áp thuế 

Nguồn: Câu hỏi A13 PKS PCI 2016-2018: Trong 2 năm tới, nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch 

kinh doanh của doanh nghiệp bạn: Hình này thể hiện tỷ lệ lựa chọn (1)  Có thể tăng quy mô kinh doanh; 

(2) Chắc chắn tăng quy mô kinh doanh. Câu hỏi A4. PKS PCI 2016-2018 “Tỷ lệ giải ngân số vốn được cấp 

phép đầu tư cho đến nay là ____________%.”

Năm 2018, những DN FDI sản
xuất những mặt hàng nằm trong
danh mục áp thuế của chính
quyền Mỹ lên hàng hóa Trung
Quốc đã gia tăng mức độ sẵn
sàng mở rộng quy mô sản xuất
kinh doanh lên tới 62% và đã
tăng mức phân tán hoạt động
đầu tư hiện tại lên 89%.

DN FDI trong các lĩnh vực mặt
hàng khác có mức độ gia tăng
hoạt động ít hơn đáng kể!
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Thực nghiệm điều tra về điều kiện lao động (2016-2018)

Mức độ sẵn sàng lớn hơn trong chi tiêu tuyển dụng lao động

Các doanh nghiệp FDI gia 
tăng mức độ sẵn sàng đối 
với việc nâng mức lương
trung bình là hoàn toàn
tập trung vào nhóm có 
hàng hóa nằm trong diện
áp thuế của chính quyền
Mỹ lên hàng hóa Trung
Quốc. (Khác biệt 6,2 điểm
giữa nhóm nhận thông tin 
về Trung Quốc và Mỹ).
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Cải cách về lao động mà doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện
(Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện)

Tóm lược
• Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đang tạo hiệu ứng tích cực đối với người lao

động Việt Nam

• Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam gia tăng hoạt động trong những lĩnh vực
nằm trong diện áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. 

• Các doanh nghiệp FDI sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn và đưa ra các điều 
kiện phúc lợi tốt hơn để thu hút lao động Việt Nam có tay nghề, nhằm đáp ứng 
việc sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

• Sự gia tăng trong mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI đối với việc tăng
lương hoàn toàn tập trung trong nhóm hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế bởi
Chính quyền Mỹ
• Những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nằm trong diện áp thuế sẵn sàng chi tiêu thêm 6.2 

điểm phần trăm để cải thiện về lao động khi họ thấy có cơ hội xuất khẩu tới thị trường Mỹ
(chi 13,6% cao hơn) thay vì là thị trường Trung Quốc (chi phí 7.4% cao hơn).  

• Những chi phí này tập trung vào mức lương và phúc lợi cao hơn. Các DN ít hào hứng hơn
với việc chi tiêu vào tăng cường đảm bảo điều kiện lao động hoặc tăng cường đại diện của
người lao động.  
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Phân tích 2: Tác động của CPTPP đối 
với việc giao kết hợp đồng quốc tế

Doanh nghiệp dân doanh trong nước chưa hội nhập 
sâu vào các chuỗi cung ứng

“Việt Nam đặt mục tiêu nâng cấp và 
dịch chuyển lên nấc thang cao hơn 
của chuỗi giá trị toàn cầu, tăng 
cường sự liên kết giữa doanh nghiệp 
Việt Nam và doanh nghiệp FDI”

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh 
doanh Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) về ASEAN, ngày 13/9/2018

Khách hàng chính của doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp FDI
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Vấn đề: Doanh nghiệp thiếu niềm tin vào tòa án

Vấn đề: DN FDI thiếu tin tưởng vào các cơ chế giải quyết
tranh chấp thay thế
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Đa phần các DN không biết về các quy định pháp luật bảo vệ 
giao kết hợp đồng trong nước và nước ngoài

(Tỷ lệ DN biết tới văn bản pháp lý được cung cấp (%))

Câu hỏi nghiên cứu

Nếu được biết về cơ chế bảo vệ pháp lý 
mới sẵn có trong Chương 28 Hiệp định 
CPTPP, liệu doanh nghiệp có tự tin hơn 
để giao kết hợp đồng/làm ăn với 
những đối tác mới tại Việt Nam?

• Các bảo vệ bao gồm:
• Trọng tài thương mại trong nước và 

trọng tài thương mại quốc tế

• Cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế 
(ISDS).
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Thực nghiệm điều tra

Tác động của Văn bản pháp lý được cung cấp đến tăng trưởng
doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu? 
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Doanh nghiệp sẽ gia tăng làm ăn kinh doanh 
với đối tác nào?

Tác động đến tăng trưởng doanh thu 
là bao nhiêu?

Phân bố thay đổi doanh thu dự đoán

theo cảm nhận của doanh nghiệp 

Tác động đến tăng trưởng doanh thu 

dựa trên hồi quy tuyến tính
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Gia tăng hoạt động kinh doanh với đối tác nào?
(Phân bố sơ bộ về xu hướng)

Gia tăng hoạt động kinh doanh với đối tác nào?
(Kết quả hồi quy) 

Predicted Effects of OLS with SEs clustered by broad industry with fixed effects for sector at two-digit ISIC level
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Tóm lược
• Việc tham gia CPTPP sẽ có tác động tích cực trong việc tăng cường hội nhập của Việt Nam vào các

chuỗi giá trị toàn cầu. 

• Cả Luật TTTM và CPTPP đều tăng cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh, song CPTPP có vai trò lớn 
hơn.
• Với các DN dân doanh trong nước, mức gia tăng doanh thu dự đoán là 1,65% đối với những DN được cung

cấp thông tin về LTTTM và 4,3% với nhóm dược cung cấp thông tin về CPTPP (Khác biệt 2,7 điểm phần
trăm).  

• Với các doanh nghiệp FDI, sự khác biệt là nhỏ hơn ở mức 2,12 điểm phần trăm (lần lượt với 2 nhóm là
1,05% và 3,18%), nhưng vẫn có ý nghĩa về mặt thống kê.  

• Hiệu ứng tích cực của quốc tế hóa thực thi hợp đồng không khác biệt quá lớn giữa DN dân doanh trong
nước và doanh nghiệp FDI.  

• Đối tác hợp tác kinh doanh chắc chắn nhất cho các hoạt động gia tăng là các doanh nghiệp FDI, tập
đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp mua hàng bên thứ ba nước ngoài, chính xác là những bên tham
gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

• Trong khi CPTPP cũng có tác động tích cực tới việc mở rộng đối tác tiềm năng ra các doanh nghiệp
dân doanh trong nước, quy mô của việc mở rộng này là rất nhỏ. 

• Dù vậy: Hiệu ứng có thể cao hơn, nếu như các doanh nghiệp biết nhiều hơn về các cơ chế bảo vệ
pháp lý sẵn có cho họ.


