
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP   Số 55 (65) - Tháng 11 - 12/2020   96

Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế

Sử dụng mô hình trọng lực 
đánh giá hoạt động xuất khẩu giữa ASEAN và 

Trung Quốc trong khuôn khổ ACFTA
Bùi Tiến Thịnh 1

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
Trần Văn hùng 2

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Nhận bài: 30/09/2020 – Duyệt đăng: 15/11/2020

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng mô hình trọng lực thương mại để đánh giá tác động của 
ACFTA đến  giá trị xuất khẩu của các thành viên ASEAN và Trung Quốc 
trong khuôn khổ ACFTA trong khoảng thời gian từ 2001 – 2018. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy ACFTA mang đến hiệu ứng tạo lập thương mại và chuyển hướng 
thương mại tích cực lên thương mại hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia thành viên. Cụ 
thể Các biến có tác động tích cực đến xuất khẩu của ASEAN và Trung Quốc là: GDP của 
nước xuất khẩu, GDP nước nhập khẩu, chung đường biên giới, chung ngôn ngữ, biến giả 
ACFTA. Các biến có tác động âm đến xuất khẩu của ASEAN và Trung Quốc là: Dân số 
của nước xuất khẩu, dân số nước nhập khẩu, khoảng cách hai quốc gia.

Từ khóa: ACFTA, Mô hình trọng lực, xuất khẩu.

Abstract
The authors of the paper employ the gravity model of trade to assess the impact of 

ACFTA on the export value of ASEAN members and China within ACFTA framework 
in the period from 2001 to 2018. Research results show that ACFTA bring the effect of 
trade creation and positive trade diversion on the export trade of member countries. 
Specifically, the variables that have a positive relation on exports of ASEAN and 
China are: GDP of the exporting country, GDP of the importing country, the common 
border, common language, the ACFTA dummy variable. Variables with negative effects 
on exports of ASEAN and China are: Population of exporting country, population of 
importing country, geographical distance between two countries.
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