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Tóm lược:
án cân thương mại là một trong những cân đối vĩ mô quan trọng và có tác
động mạnh cán cân thanh toán quốc tế và tổng thể nền kinh tế quốc gia. Bài
viết phân tích các nhân tố tác động đến cán cân thương mại song phương của
VN với 13 quốc gia đối tác thương mại. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bảng hỗn hợp từ
năm 2001 đến năm 2018, sử dụng các kỹ thuật ước lượng hồi quy trên số liệu Bảng bao
gồm Pooled Regression, FEM, REM, FGLS, các kiểm định Chow, kiểm định Hausman
để lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham
gia chuỗi giá trị toàn cầu của VN, tỷ giá hối đoái thực, độ mở thương mại, quy mô kinh
tế, nhu cầu và độ sâu tài chính có tác động đến cán cân thương mại song phương. Từ kết
quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị để cải thiện cán cân thương mại song
phương của VN trong thời gian tới.
Từ khóa: Cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái, xuất khẩu, nhập khẩu, chuỗi giá
trị toàn cầu.
Abstract:
The trade balance is one of the important macro balances and has a strong impact
on the international balance of payments and the overall national economy. The study
is to analyze the factors affecting to Vietnam’s bilateral trade balance with 13 trading
partner countries by using panel data in the period of 2001-2018 with Pooled Regression,
FEM, REM, FGLS data processing techniques and quantile regression. This study also
conducted Chow and Husman test to choose the appropriate model. The result shows
that Vietnam’s participation in global value chains, real exchange rates, trade openness,
economic size, demand and financial depth have an impact on the bilateral trade balance.
These findings help the policymakers to improve the bilateral trade balance of Vietnam
in future.
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