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ghiên cứu này sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen và mô hình hiệu chỉnh sai
số để đánh giá tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam giai
đoạn 1995-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn cầu hóa có tác động thúc đẩy sự phát triển công nghiệp
và dịch vụ ở Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài,
cán cân thương mại và tỷ giá có tác động tích cực đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ trong cả ngắn
hạn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy dự trữ có ảnh hưởng dương đến sự phát triển công nghiệp
và dịch vụ trong dài hạn. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không có ý nghĩa trong ngắn hạn. Dựa trên các kết quả
phân tích, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt
Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Toàn cầu hóa, phát triển công nghiệp và dịch vụ, đồng tích hợp, mô hình hiệu chỉnh sai số.
1. Giới thiệu
Toàn cầu hóa là khái niệm phản ánh những thay
đổi trong xã hội và nền kinh tế thế giới, được tạo ra
bởi các mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa
các quốc gia, các tổ chức, các cá nhân ở góc độ kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội… trên phạm vi toàn
cầu. Quá trình toàn cầu hóa gắn liền với sự tăng lên
về số lượng, cường độ của các cơ chế, tiến trình và
hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc
gia trên thế giới cũng như sự hội nhập về kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội ở cấp độ toàn cầu.
Từ cuối thập niên 1980, toàn cầu hóa đã diễn ra
với tốc độ và cường độ chưa từng có trong tiền lệ, và
đã tạo ra những thay đổi lớn trong nền kinh tế toàn
cầu cũng như nền kinh tế của mỗi quốc gia khi tham
gia ở các mức độ khác nhau vào quá trình này. Sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra mạnh mẽ, khu vực
nông nghiệp ở các nước công nghiệp hóa đã thu hẹp
và nhường chỗ cho khu vực công nghiệp và dịch vụ.
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Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Sự
phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua
gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành
công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm gần đây,
công nghiệp và dịch vụ luôn chiếm khoảng trên 80%
tổng sản lượng hàng năm của nền kinh tế. Toàn cầu
hóa được cho là không chỉ mang lại những nguồn lực
quan trọng và cần thiết cho các nước đang phát triển
đi sau như Việt Nam phát triển công nghiệp, dịch vụ,
rút ngắn lộ trình công nghiệp hóa, bắt nhịp và thích
nghi với xu hướng phát triển hiện đại, mà còn làm
thay đổi mạnh mẽ nội dung và bước đi của quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, một câu hỏi
đặt ra là Việt Nam có khai thác được các lợi ích của
toàn cầu hóa để phát triển công nghiệp và dịch vụ
hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó, nghiên cứu này
sử dụng kỹ thuật đồng tích hợp và mô hình hiệu
chỉnh sai số để đánh giá tác động của toàn cầu hóa
đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam.

?
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Nội dung của bài viết được tổ chức như sau:
phần tiếp theo trình bày tổng quan nghiên cứu về tác
động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công nghiệp
và dịch vụ ở các quốc gia trên thế giới; phần 3 chỉ
định mô hình nghiên cứu và dữ liệu sử dụng; phần 4
là kết quả phân tích tác động của toàn cầu hóa đến
sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam giai
đoạn 1995-2016; phần cuối cùng là kết luận và một
số khuyến nghị.
2. Tổng quan nghiên cứu
Các tác động của toàn cầu hóa là chủ đề đặc biệt
thu hút sự quan tâm nghiên cứu ở cả các quốc gia
phát triển và các quốc gia đang phát triển. Hệ thống
các nghiên cứu đã có về tác động của toàn cầu hóa
khá đa dạng và phong phú. Các nghiên cứu thường
tập trung vào phân tích tác động của toàn cầu hóa
đến tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng,
môi trường, phát triển con người, và sự phát triển
của một số ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt
là công nghiệp chế biến chế tạo. Các tài liệu nghiên
cứu thường đánh giá tác động của toàn cầu hóa chủ
yếu thông qua các kênh khác nhau như: đầu tư trực
tiếp nước ngoài, độ mở thương mại, xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái, lao động nước ngoài, công nghệ, tự do
hóa tài chính…
Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và sự phát triển
công nghiệp, đặc biệt là khu vực chế biến chế tạo là
một chủ đề được khá nhiều nghiên cứu đề cập đến
trong những năm gần đây. Hệ thống các tài liệu
nghiên cứu về tác động của toàn cầu hóa báo cáo
những kết quả mâu thuẫn nhau về mối quan hệ giữa
toàn cầu hóa và sự phát triển của khu vực công
nghiệp. Một số nghiên cứu tìm thấy toàn cầu hóa có
ảnh hưởng tích cực đến khu vực công nghiệp, trong
khi đó một số khác lại cho rằng toàn cầu hóa có tác
động tiêu cực đến sự phát triển công nghiệp. Sau
đây là một số nghiên cứu điển hình:
Phân tích tác động của toàn cầu hóa đến tổng
năng suất nhân tố (TFP) của khu vực chế biến chế
tạo ở Malaysia giai đoạn 1990 - 2008, Sulaiman
(2012) đã sử dụng các biến đại diện cho toàn cầu
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hóa bao gồm: lao động nước ngoài, đầu tư trực tiếp
nước ngoài, công nghệ, độ mở của nền kinh tế. Kết
quả nghiên cứu cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài
và độ mở của nền kinh tế có tác động dương và có ý
nghĩa thống kê đến TFP của khu vực chế biến chế
tạo. Các biến lao động nước ngoài và số các thỏa
thuận về công nghệ không có ý nghĩa thống kê nên
tác giả cho rằng hai nhân tố này không có đóng góp
cho TFP của khu vực chế biến chế tạo. Phân tích cho
các ngành trong khu vực chế biến chế tạo, toàn cầu
hóa có tác động mạnh nhất đến TFP ở ba ngành: sản
xuất các sản phẩm máy móc và trang thiết bị; sản
xuất các trang thiết bị đo lường và khoa học; các sản
phẩm điện và điện tử.
Ashuamah và cộng sự (2016) đã nghiên cứu tác
động của toàn cầu hóa kinh tế đến năng suất của khu
vực chế biến chế tạo ở Ghana giai đoạn 1961-2013.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng toàn cầu hóa có ảnh
hưởng dương nhưng không có ý nghĩa thống kê đến
năng suất của khu vực chế biến chế tạo trong ngắn
hạn và dài hạn. Do đó, các tác giả cho rằng khu vực
chế biến chế tạo của Ghana không được hưởng lợi
từ toàn cầu hóa.
Bên cạnh các nghiên cứu khẳng định tác động
tích cực của toàn cầu hóa, một số nghiên cứu cho
rằng toàn cầu hóa có tác động ngược chiều đến sự
phát triển công nghiệp. Warburton (2012) đã xem
xét tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ
cấu trong khu vực chế biến chế tạo ở Mỹ giai đoạn
1987 - 2010. Tác giả cho rằng năng suất của khu vực
chế biến chế tạo đã tăng lên nhưng hiệu suất của khu
vực này chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập quốc gia.
Sự thay đổi sản lượng của khu vực chế biến chế tạo
có phản ứng ngược với những cú shock gắn liền với
thu nhập quốc gia và nhập khẩu của khu vực chế
biến chế tạo.
Kết quả nghiên cứu của Aluko và cộng sự (2004)
về mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và khu vực chế
biến chế tạo, nghiên cứu điển hình cho ngành công
nghiệp dệt của Nigeria cho thấy toàn cầu hóa có tác
động ngược chiều khá mạnh đến năng lực sản xuất
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của khu vực chế biến chế tạo. Tương tự, nghiên cứu
của Wilson (2010) cũng cho thấy toàn cầu hóa có tác
động đến tăng trưởng công nghiệp ở Nigeria giai
đoạn 1986-2008. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng độ
mở thương mại có tác động âm đến tăng trưởng
công nghiệp, nghĩa là độ mở thương mại của Nigeria
càng cao thì khu vực công nghiệp càng trở nên tồi
tệ. Bên cạnh đó, tỷ giá hối đoái có tác động dương
đến tăng trưởng công nghiệp ở Nigeria trong thời kỳ
nghiên cứu. Phân tích ảnh hưởng của toàn cầu hóa
đến các ngành trong nền kinh tế Nigeria giai đoạn
1962 - 2009, Umaru (2013) đã kết luận rằng toàn
cầu hóa có ảnh hưởng âm đến các ngành: công
nghiệp chế biến chế tạo, xăng, khoáng sản rắn; và có
tác động dương đến các ngành như: nông nghiệp,
vận tải, thông tin và truyền thông.
Ngoài ra, một số tài liệu lại cho thấy tác động
hỗn hợp của toàn cầu hóa đến khu vực công nghiệp.
Nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đến sự phát
triển công nghiệp ở Nigeria trong 5 thập kỷ 19602010, Ebong và cộng sự (2013) đã kết luận toàn cầu
hóa có tác động đến sự phát triển công nghiệp ở
Nigeria. Trong đó, độ mở thương mại có ảnh hưởng
dương đến phát triển công nghiệp, còn toàn cầu hóa
tài chính có tác động ngược chiều đến phát triển
công nghiệp ở quốc gia này trong giai đoạn nghiên
cứu. Kết quả nghiên cứu của Ojo và cộng sự (2014)
cho thấy mặc dù khu vực chế biến chế tạo của
Nigeria được hưởng lợi từ toàn cầu hóa nhưng mức
độ phát triển của khu vực này khá khiêm tốn. Kết
quả này hàm ý của toàn cầu hóa có tác động không
đáng kể đến khu vực chế biến chế tạo ở Nigeria giai
đoạn 1980-2009. Tương tự, khi phân tích tác động
của toàn cầu hóa đến tăng trưởng công nghiệp ở
Nigeria trong giai đoạn 1981-2014, Bynuyo và cộng
sự (2017) kết luận rằng Nigeria không được hưởng
lợi đủ từ toàn cầu hóa mặc dù độ mở thương mại có
xu hướng làm tăng tốc độ tăng trưởng công nghiệp.
Các tác giả đã kết luận rằng độ mở thương mại, đầu
tư trực tiếp nước ngoài và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng
có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng công nghiệp.
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Tuy nhiên tăng trưởng công nghiệp ở Nigeria phụ
thuộc quá mức vào hàng hóa nhập khẩu.
Atta (2017) đã xem xét tác động của toàn cầu
hóa lên khu vực chế biến chế tạo ở Ghana giai đoạn
1985-2013. Sử dụng FDI như là một kênh phản ánh
toàn cầu hóa, tác giả tìm thấy mối tương quan âm
giữa FDI và khu vực chế biến chế tạo ở Ghana. Ảnh
hưởng âm này bắt nguồn từ sự tự do hóa thương
mại, tài chính và tỷ giá, là hiện thực hóa của sự cạnh
tranh khốc liệt, gia tăng chi phí sản xuất, và sự mất
niềm tin của các nhà đầu tư bản địa.
Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và sự phát triển
của khu vực dịch vụ là một chủ đề mới được nghiên
cứu trong những năm gần đây. Số lượng nghiên cứu
về chủ đề này cho đến nay còn khá hạn chế. Hơn
nữa, các tài liệu nghiên cứu rút ra các kết luận mâu
thuẫn nhau về tác động của toàn cầu hóa đến sự phát
triển của khu vực dịch vụ. Goldar (2014) cho rằng
toàn cầu hóa có tác động tích cực đến ngành dịch vụ.
Kết quả nghiên cứu của Goldar cho thấy toàn cầu
hóa làm tăng sản lượng và cải thiện chất lượng của
khu vực dịch vụ, làm giảm chi phí ở những ngành
dịch vụ có chi phí cao. Tuy nhiên, Nyamekye (2016)
lại kết luận rằng toàn cầu hóa có tác động tiêu cực
đến sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong nghiên
cứu về ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến sản lượng
của khu vực dịch vụ ở Ghana giai đoạn 1961 - 2013,
Nyamekye đã chứng tỏ rằng toàn cầu hóa có tác
động âm đến sản lượng của khu vực dịch vụ ở
Ghana. Sekar (2006) cho rằng toàn cầu hóa có cả tác
động tích cực và tiêu cực đến các hoạt động dịch vụ.
Về mặt tích cực, toàn cầu hóa có xu hướng làm giảm
giá dịch vụ ở các khu vực có chi phí cao, làm gia
tăng sản lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Về
mặt tiêu cực, toàn cầu hóa làm gia tăng mức độ cạnh
tranh, có thể tạo ra sự xáo trộn do các công ty không
có khả năng cạnh tranh bị mất thị phần và nhân viên
của họ bị sa thải.
Tóm lại, hệ thống các nghiên cứu đã có về tác
động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công nghiệp
và dịch vụ ở các quốc gia trên thế giới là nguồn tài
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liệu tham khảo quan trọng có thể vận dụng để phân này sử dụng cả phương pháp hai bước của Engle và
tích cho Việt Nam. Từ các nghiên cứu này có thể rút Granger và phương pháp đồng tích hợp của
ra rằng khi xem xét tác động của toàn cầu hóa đến Johansen. Các bước tiến hành nghiên cứu được thực
sự phát triển công nghiệp và dịch vụ cần xem xét các hiện như sau:
Đầu tiên, các chuỗi số liệu sử dụng trong nghiên
yếu tố đặc trưng của toàn cầu hóa như đầu tư trực
tiếp nước ngoài, thương mại, tỷ giá ... Tuy nhiên, số cứu sẽ được kiểm định tính dừng bằng kiểm định
lượng các nghiên cứu định lượng về tác động của nghiệm đơn vị Dickey-Fuller mở rộng (ADF). Nếu
toàn cầu hóa đến sự phát triển công nghiệp và dịch chuỗi gốc Xt không dừng thì kiểm định ADF tiếp tục
vụ ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt được thực hiện trên chuỗi sai phân của chuỗi gốc
Nam còn khá khiêm tốn. Do đó, nghiên cứu này hy ΔXt. Nếu chuỗi ΔXt dừng thì chuỗi gốc được gọi là
vọng có thể bổ sung cho các nghiên cứu trước bằng tích hợp bậc 1 hay I(1).
Nếu các chuỗi sử dụng trong nghiên cứu tích hợp
cách sử dụng các mô hình định lượng để phân tích
tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công cùng bậc thì kiểm định Johansen được thực hiện để
nghiệp và dịch vụ. Khác với các nghiên cứu trước, kiểm tra tính đồng tích hợp. Các chuỗi số liệu là
nghiên cứu này sử dụng một chỉ số toàn diện về toàn đồng tích hợp nếu tổ hợp tuyến tính của chúng là
cầu hóa được Dreher (2006) xây dựng và tính toán một chuỗi dừng. Kiểm định Johansen thực hiện trên
các chuỗi số liệu gốc cho biết với một nhóm chuỗi
hàng năm cho các quốc gia trên thế giới.
không dừng, tồn tại bao nhiêu tổ hợp tuyến tính của
3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được tổng hợp chúng là chuỗi dừng. Hai phương pháp thống kê
từ hệ thống cơ sở dữ liệu của các trang web: được sử dụng để xác định số phương trình đồng tích
data.worldbank.org, ceicdata.com và kof.ethz.ch hợp giữa các chuỗi số liệu là Kiểm định vết (Trace)
(cập nhật năm 2019) trong giai đoạn 1995-2016 và Kiểm định giá trị riêng cực đại (Maximum(bảng 1). Sự hạn chế này là do năm 2019, số liệu Eigenvalue).
Nếu tồn tại quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi
toàn cầu hóa được cung cấp đến năm 2016.
Để tìm hiểu tác động của toàn cầu hóa đến sự thời gian được xem xét thì trong bước tiếp theo, độ
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu trễ tối ưu của mô hình sẽ được xác định căn cứ vào
Bảng 1: Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

Tên biӃn
IS
KOF
FDI
BOT
EXR
Log(RES)

Mô tҧ

Nguӗn

Giá trӏ JLD WăQJ Fӫa các ngành công
nghiӋp và dӏch vө ÿѫQYӏ: tӹ USD).
ChӍ sӕ toàn cҫu hóa tәng hӧp
ĈҫXWѭWUӵc tiӃSQѭӟFQJRjLÿѭӧFÿR
bҵng tӹ trӑng vӕn FDI trong GDP
Cán cân WKѭѫQJPҥLÿѭӧFÿREҵng
(Xuҩt khҭu - Nhұp khҭu)
Tӹ giá hӕLÿRiL91'86'
Dӵ trӳ cӫa ViӋt Nam bao gӗm ngoҥi tӋ
và vàng

The World Bank Development
Indicators Database
KOF Index of Globalization
The World Bank Development
Indicators Database
The World Bank Development
Indicators Database
The Ceic Database
The World Bank Development
Indicators Database
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các tiêu chuẩn AIC (Akaike information criterion),
SC (Schwarz information criterion) và HQ
(Hannan-Quinn information criterion).
Từ những nghiên cứu của các tác giả trước đây
và từ kết quả các kiểm định, mô hình đánh giá tác
động dài hạn của toàn cầu hóa đến sự phát triển của
khu vực công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam được
chỉ định như sau:
ISt = α0 + α1KOFt + α2FDIt + α3BOTt +
α4EXRt + α5log(RES)t + ut
(3.1)
_
trong đó, α0 là hằng số; αi (i=(1,5) là các tham số
ước lượng; ut là sai số.
Để xác định mối quan hệ ngắn hạn giữa toàn cầu
hóa và sự phát triển của khu vực công nghiệp và
dịch vụ ở Việt Nam, phương trình (3.1) được chuyển
thành mô hình hiệu chỉnh sai số:
ΔISt = β0 + β1ΔKOFt + β2 ΔFDIt + β3ΔBOTt
+ β4EXRt + β5ΔLog(RES)t + β6 u(t-1)+εt_(3.2)
trong đó, Δ là sai phân bậc nhất; βi (i=(0,6) là các
tham số và β6 là tốc độ hiệu chỉnh sai số;

nhập toàn cầu. Trong giai đoạn 1995-2016, mức độ
toàn cầu hóa của Việt Nam có xu hướng ngày càng
tăng. Chỉ số toàn cầu hóa tổng hợp KOF nâng dần từ
mức 37,94 năm 1995 lên 64,27 năm 2016 (hình 1).
Trong ba phương diện của toàn cầu hóa, mức độ
toàn cầu hóa chính trị là cao nhất và luôn giữ xu thế
tăng ổn định từ 49,12 năm 1995 lên 74,32 năm
2016; mức độ toàn cầu hóa kinh tế đứng thứ hai,
tăng chậm hơn và có dấu hiệu giảm dần trong những
năm gần đây; mức độ toàn cầu hóa xã hội xếp thứ ba
và cũng tăng dần từ 18,27 năm 1995 lên 57,77 năm
2016. Năm 2016, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 82/203
trong bảng xếp hạng về mức độ toàn cầu hóa. Trong
ba thành phần của toàn cầu hóa, Việt Nam xếp thứ
92/203 về toàn cầu hóa kinh tế, thứ 75/203 về toàn
cầu hóa chính trị, và 129/203 về toàn cầu hóa xã hội.
4.2. Sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam
Toàn cầu hóa đã thể hiện những giá trị rõ ràng
với Việt Nam, quốc gia toàn cầu hóa đông dân nhất
trong lịch sử hiện đại. GDP bình quân đầu người của

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ www.kof.ethz.ch.
Hình 1: Sự phát triển của mức độ toàn cầu hóa ở Việt Nam, 1995 - 2016
u(t-1) là trễ của số hạng sai số của mô
hình (3.1); εt là sai số của mô hình (3.2).
Cuối cùng là các kiểm định về chất lượng của mô
hình và độ tin cậy của các kết quả ước lượng.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Sự phát triển mức độ toàn cầu hóa ở Việt Nam
Theo xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đã đạt
được những bước tiến tích cực trong quá trình hội
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Việt Nam đã tăng từ 1.500 USD năm 1990 lên 2.587
USD năm 2018. Giá trị gia tăng công nghiệp và dịch
vụ tăng nhanh từ 15,1 triệu USD năm 1995 lên
151,17 triệu USD năm 2016, thúc đẩy nền kinh tế
dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Trong những năm gần đây, công nghiệp và dịch
vụ luôn chiếm khoảng 80% tổng sản lượng hàng
năm của nền kinh tế.
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Nguồn:Tính toán của tác giả.
Hình 2: Sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam, 1995-2016
4.3. Kết quả ước lượng mô hình phân tích tác ý nghĩa 5% (Bảng 3). Kiểm định vết (Trace) và kiểm
động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công định giá trị riêng cực đại (Maximum-Eigenvalue)
nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam
đều chỉ ra rằng tồn tại bốn phương trình đồng tích
4.3.1. Kiểm định nghiệm đơn vị
hợp giữa các biến với mức ý nghĩa 5%. Các kết quả
Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị (bảng 2) cho này chứng tỏ tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn
thấy các chuỗi IS, KOF, FDI, BOT, EXR và log(RES) giữa IS và các biến giải thích trong mô hình (3.1), và
không dừng ở chuỗi gốc nhưng đều dừng sau khi lấy mối quan hệ giữa các biến có thể biểu diễn theo cơ
sai phân bậc nhất, nghĩa là đều tích hợp bậc 1.
chế hiệu chỉnh sai số.
Bảng 2: Kiểm định ADF về tính dừng của các chuỗi trong mô hình (3.1)

Các chuӛi
IS
KOF
FDI
BOT
EXR
Log(RES)

ChuӛLEDQÿҫu

Chuӛi sai phân bұc nhҩt

Thӕng kê t

Giá trӏ p

Thӕng kê t

Giá trӏ p

-1,253069
-3,180751
-3,052740
-1,426374
-3,144654
-2,094669

0,8716
0,1149
0,1435
0,8221
0,1234
0,5176

-4,686465
-6,387872
-3,624099
-3,925940
-3,413245
-3,476472

0,0074
0,0002
0,0533
0,0303
0,0793
0,0727

KӃt quҧ
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mềm Eviews.
4.3.2. Kiểm định đồng tích hợp theo phương
pháp Johansen
Kết quả kiểm định Johansen cho thấy giả thuyết
không tồn tại véctơ đồng tích hợp bị bác bỏ với mức
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4.3.3. Lựa chọn độ trễ tối ưu
Độ trễ tối ưu của mô hình được lựa chọn dựa vào
các tiêu chí AIC, SC và HQ. Các kết quả ở bảng 4
cho thấy độ trễ tối ưu của mô hình là lag = 1.

khoa học
thương mại

?

55

Kinh tÕ vμ qu¶n lý
Bảng 3: Kết quả kiểm định đồng tích hợp Johansen

Giҧ thuyӃt
vӅ sӕ
SKѭѫQJ
WUuQKÿӗng
tích hӧp
Không có
NhiӅu nhҩt 1
NhiӅu nhҩt 2
NhiӅu nhҩt 3
NhiӅu nhҩt 4
NhiӅu nhҩt 5

Các chuӛi: IS KOF FDI BOT EXR Log(RES)
KiӇPÿӏnh Trace
KiӇPÿӏnh Maximum-Eigenvalue
Giá trӏ
riêng
0,968673
0,938697
0,799083
0,670467
0,387103
0,004193

Thӕng kê
Trace

Giá trӏ tӟi
Giá trӏ tӟi
Thӕng kê
hҥn
Xác suҩt
hҥn
Max-Eigen
(5%)
(5%)

Xác suҩt

189,2780
120,0127
64,17409
32,07678
9,875196
0,084036

95,75366 0,0000* 69,26534
69,81889 0,0000* 55,83857
47,85613 0,0007* 32,09731
29,79707 0,0269* 22,20158
15,49471 0,2905 9,791159
3,841466 0,7719 0,084036

0,0000*
0,0000*
0,0122*
0,0353*
0,2260
0,7719

40,07757
33,87687
27,58434
21,13162
14,26460
3,841466

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mềm Eviews.
Bảng 4: Lựa chọn độ trễ của mô hình (3.1)

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

-55,59376
-44,83699
-44,75781
-43,40398
-43,40113

NA
13,14717*
0,087981
1,353822
0,002536

56,39355
19,39453*
21,99299
21,83251
25,46319

6,843751
5,759665*
5,861978
5,822665
5,933459

7,140542
6,105921*
6,257699
6,267851
6,428110

6,884675
5,807409*
5,916543
5,884050
6,001665

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mềm Eviews
4.3.4. Mối quan hệ giữa sự phát triển công nghiệpdịch vụ, toàn cầu hóa và các nhân tố trong ngắn hạn
Bảng 5 trình bày kết quả ước lượng mô hình hiệu
chỉnh sai số (3.2). Ký hiệu ECT(-1) biểu thị số hạng
hiệu chỉnh sai số u_(t-1) của mô hình (3.1). Kết quả
ước lượng cho thấy trong ngắn hạn, toàn cầu hóa có
tác động thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch
vụ. Hệ số ước lượng của biến D(KOF) bằng
1,862305 với mức ý nghĩa thống kê 5% hàm ý rằng
trong ngắn hạn, toàn cầu hóa có ảnh hưởng dương
tới sự phát triển công nghiệp và dịch vụ.
Hơn nữa, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân
thương mại và tỷ giá hối đoái đều có tác động tích
cực đến giá trị gia tăng công nghiệp và dịch vụ trong
ngắn hạn. Hệ số ước lượng của các biến D(FDI(-1)),
D(BOT(-1)), D(EXR(-1)) đều dương và có ý nghĩa
khoa học
56 thương mại

thống kê. Kết quả ước lượng hệ số của biến D(FDI(1)) chứng tỏ tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp
nước ngoài có tác động mạnh mẽ đến giá trị gia tăng
công nghiệp và dịch vụ tại độ trễ 1 kỳ (1 năm sau
đó) trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, kết quả ước lượng
còn cho thấy log(RES) tuy có tác động dương đến
giá trị gia tăng công nghiệp và dịch vụ trong ngắn
hạn nhưng hệ số ước lượng của biến này không có ý
nghĩa thống kê.
Kết quả ở bảng 5 cho thấy hệ số ước lượng của
biến ECT(–1) là – 0,803083 và có ý nghĩa thống kê
với p_value = 0,0275. Kết quả này cho biết khoảng
80% sự chênh lệch giữa IS ngắn hạn và dài hạn được
điều chỉnh trong một năm, nghĩa là khi có một cú
shock làm lệch giá trị IS thực ra khỏi đường cân
bằng trong dài hạn thì ngay tại kỳ tiếp theo (1 năm

?
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Bảng 5: Kết quả ước lượng mô hình hiệu chỉnh sai số (3.2)

Các biӃQÿӝc lұp

BiӃn phө thuӝc D(IS)
HӋ sӕ

Sai sӕ chuҭn

Thӕng kê t

Giá trӏ p

C
D(IS(-1))
D(KOF)
D(FDIR(-1))
D(BOT(-1))
D(EXR(-1))
D(LRES(-1))
ECT(-1)

-0,285232
0,293827
1,862305
377,0637
0,663164
0,005612
1,542044
-0,803083

1,728034
0,157347
0,649828
67,29702
0,263884
0,001561
0,865640
0,320281

-0,165061
1,867386
2,865844
5,602978
2,513088
3,593849
1,781391
-2,507434

0,8716
0,0865
0,0142
0,0001
0,0273
0,0037
0,1002
0,0275

R-squared
Adjusted R-squared
F-Statistic
Prob (F-statistic)
Durbin-Watson stat

0,830125
0,731031
8,377151
0,000809
1,743462

Ramsey test (Prob.)
Breusch-Pagan-Godfrey test (Prob.)
Breusch-Godfrey Serial correlation
LM test (Prob.)
Jarque-Bera probability

0,2413
0,9722
0,5962
0,2226

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mềm Eviews.
sau đó), giá trị IS sẽ hướng về vị trí cân bằng với tốc
độ điều chỉnh khá nhanh là 80%. Hệ số ước lượng
của biến ECT(–1) có ý nghĩa thống kê hàm nghĩa
tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa IS và các
biến giải thích trong mô hình (3.2).
Kết quả hồi quy cũng cho thấy mô hình (3.2) giải
thích được 83% sự biến động trong ngắn hạn của
GDP công nghiệp và dịch vụ. Các kiểm định chẩn
đoán chất lượng của mô hình (3.2) như: kiểm định
dạng hàm đúng, phù hợp (Ramsey test) với p_value
= 0,2413; kiểm định hiện tượng tự tương quan
(Lagrange Multiplier_ LM test) (p_value = 0,5962);
kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi
(Breusch-Pagan-Godfrey test) (p_value = 0,9722);
kiểm định phần dư có phân phối chuẩn (normality
test) với p_value của thống kê Jarque-Bera nhận giá
trị 0,2226 đều chứng tỏ mô hình (3.2) thỏa mãn các
giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ
nhất, do đó, các kết quả ước lượng đảm bảo tính tin
cậy và thích hợp cho phân tích thực nghiệm.
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Kiểm định phần dư: tổng tích lũy phần dư
(CUSUM) và tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư
(CUSUMSQ) đều nằm trong giải tiêu chuẩn ứng với
mức ý nghĩa 5% (hình 3a, 3b) nên có thể kết luận
phần dư của mô hình có tính ổn định và vì thế mô
hình là ổn định.
4.3.5. Mối quan hệ giữa sự phát triển công
nghiệp - dịch vụ, toàn cầu hóa và các nhân tố trong
dài hạn
Kết quả ước lượng mô hình đánh giá tác động
của toàn cầu hóa đến phát triển công nghiệp và dịch
vụ trong dài hạn được trình bày trong bảng 6.
Chỉ số toàn cầu hóa tổng hợp có tác động dương
và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với giá trị gia
tăng công nghiệp và dịch vụ. Kết quả ước lượng chỉ
ra rằng nếu chỉ số toàn cầu hóa tổng hợp tăng 1 đơn
vị và các yếu tố khác không thay đổi thì giá trị gia
tăng công nghiệp và dịch vụ sẽ tăng 2,09 triệu USD.
Do đó, toàn cầu hóa có tác động thúc đẩy sự phát triển
của các ngành công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam.
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mềm Eviews
Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình (3.1)

Các biӃQÿӝc lұp
C
IS(-1)
KOF
FDIR(-1)
BOT(-1)
EXR(-1)
LRES(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
F-Statistic
Prob (F-statistic)
Durbin-Watson stat

BiӃn phө thuӝc IS
HӋ sӕ

Sai sӕ chuҭn

Thӕng kê t

Giá trӏ p

-157,128
0,257133
2,091865
349,2593
0,858153
0,004811
1,973297

29,29903
0,143207
0,624709
78,05929
0,258992
0,001182
0,974055

-5,36289
1,79553
3,348542
4,474282
3,313428
4,070684
2,025857

0,0001
0,0942
0,0048
0,0005
0,0051
0,0011
0,0623

0,996722
0,995318
709,5884
0,0000
1,694589

Ramsey Reset test
Breusch-Pagan-Godfrey test (Prob.)
Breusch-Godfrey Serial correlation
LM test (Prob.)
Jarque-Bera probability

0,1086
0,2671
0,6633
0,41756

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên phần mền Eviews.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài có ảnh hưởng dương
và có ý nghĩa thống kê đến giá trị gia tăng công
nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam với hệ số tác động là
349,2593. Kết quả này hàm ý rằng đầu tư trực tiếp
nước ngoài có tác động mạnh mẽ và đóng vai trò
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quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp và dịch
vụ ở Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
Các kết quả ước lượng mô hình (3.1) cho thấy hệ
số dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% của cán
cân thương mại và tỷ giá. Thêm vào đó, dự trữ có
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hưởng cùng chiều đến giá trị gia tăng công nghiệp
và dịch vụ. Do đó, thương mại quốc tế, tỷ giá và dự
trữ có tác động tích cực đến sự phát triển các ngành
công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam trong dài hạn.
Hệ số R2 điều chỉnh cho thấy trên 99% sự thay
đổi của giá trị gia tăng công nghiệp và dịch vụ được
giải thích bởi những thay đổi về mức độ toàn cầu
hóa và các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng khác
trong mô hình. Kết quả các kiểm định chuẩn đoán
chất lượng mô hình chứng tỏ các điều kiện cơ bản
về độ tin cậy của kết quả ước lượng được đảm bảo.
Hơn nữa, kết quả kiểm định ADF về tính dừng của
chuỗi phần dư của mô hình (3.1) cho thấy giả thuyết
nghiệm đơn vị bị bác bỏ với mức ý nghĩa 5%
(p_value của kiểm định ADF bằng 0,0163), do đó,
chuỗi phần dư của mô hình (3.1) là chuỗi dừng.
5. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kiểm định
đồng tích hợp Johansen và cơ chế hiệu chỉnh sai số
để phân tích tác động của toàn cầu hóa đến sự phát
triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam giai đoạn
1995-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số
phát hiện đáng lưu ý như sau:
i) Thứ nhất, toàn cầu hóa có tác động thúc đẩy sự
phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ ở
Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn. Việt Nam đã
được hưởng những lợi ích nhất định từ toàn cầu hóa.
Các khu vực công nghiệp và dịch vụ đều khai thác
được những lợi ích của toàn cầu hóa để tạo ra giá trị
gia tăng ngày càng lớn và ngày càng mở rộng phần
chia trong cơ cấu của nền kinh tế.
ii) Thứ hai, toàn cầu hóa đã giúp dòng vốn ngoại
chảy vào Việt Nam ngày càng tăng, cán cân thương
mại ngày càng thặng dư và dự trữ của nền kinh tế
ngày càng lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu tư
trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại, tỷ giá đều
có ảnh hưởng dương đến giá trị gia tăng công nghiệp
và dịch vụ trong ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, dự
trữ quốc gia cũng có tác động tích cực đến sự mở
rộng của khu vực công nghiệp dịch vụ trong dài hạn,
tuy nhiên, ảnh hưởng này không có ý nghĩa trong
ngắn hạn.
Như vậy, kết quả phân tích cho thấy những tín
hiệu tích cực về sự phát triển công nghiệp và dịch vụ
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dưới tác động của toàn cầu hóa đã giúp cho chúng ta
có cái nhìn lạc quan về những lợi ích của toàn cầu
hóa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay. Để
thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, dịch vụ ở Việt
Nam và khai thác được những lợi ích do toàn cầu
hóa mang lại, một số khuyến nghị dựa trên các kết
quả nghiên cứu được đề xuất như sau:
Thứ nhất, trong thời gian tới, chính phủ cần tiếp
tục ủng hộ sự phát triển của mức độ toàn cầu hóa
của Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp,
dịch vụ, từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của nền
kinh tế.
Thứ hai, tiến trình toàn cầu hóa có tác động rõ
rệt tới dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, toàn
cầu hóa mang lại cơ hội để nền kinh tế có thể tiếp
cận với thị trường vốn rộng lớn, tăng lợi thế cạnh
tranh cho một số yếu tố thu hút đầu tư đã có đồng
thời tạo ra một số yếu tố thu hút đầu tư mới. Mặt
khác, tiến trình toàn cầu hóa cũng tạo ra sức ép cạnh
tranh khốc liệt hơn trong việc thu hút FDI và làm
suy giảm lợi thế so sánh của một số yếu tố đã hấp
dẫn FDI như tài nguyên và chi phí nhân công rẻ do
nguồn nhân lực trẻ dồi dào nhưng thiếu kỹ năng. Do
đó, chính phủ cần có chiến lược, chính sách khuyến
khích, xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài để thu
hút luồng vốn FDI có chất lượng và giá trị gia tăng
cao, bền vững, có hiệu ứng lan tỏa tích cực mạnh
mẽ hơn để tận dụng được xu hướng di chuyển vốn,
công nghệ và kỹ năng quản lý trong khu vực và
toàn cầu, tạo bước đột phá cho công nghiệp và dịch
vụ phát triển.
Thứ ba, toàn cầu hóa, tự do thương mại và tự do
tài chính tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và
hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và
tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen nhau rất phức
tạp. Do đó, trong thời gian tới, chính sách thương
mại, trong đó có chính sách xuất khẩu cần hoàn
thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục góp
phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch vụ
theo hướng đóng góp nhiều hơn vào nâng cao chất
lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời, chính
sách điều hành tỷ giá cũng cần chủ động, linh hoạt
và phù hợp, đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, tạo
nền tảng tăng xuất khẩu, tiếp tục thúc đẩy tăng
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trưởng và có tác động thúc đẩy phát triển công
nghiệp và dịch vụ một cách thiết thực hơn nữa.u
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Summary
The study utilizes Johansen cointegration test
and error correction model to assess the impact of
globalization on the development of industry and
service in Vietnam in the period 1995-2016. The
research results imply that globalization stimulates
the development of industry and service in Vietnam
toward industrialization and modernization.
Besides, FDI, trade balance, and exchange rate have
positive influence on industry and service development in both short-term and long-term. The research
results also show that reserve has positive effect on
the development of industry and service in the long
run. Nevertheless, this effect is not meaningful in
the short run. Basing on an analysis of the results,
the paper makes several suggestions to enhance the
development of industry and service in Vietnam in
the current globalization.
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