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Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: Các doanh nghiệp 

100% vốn đầu tư nước ngoài nhận đầu tư từ các công ty, doanh nghiệp, cũng 

như các tổ chức kinh tế và cá nhân khác ở Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước 

ngoài bao gồm các doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. 

Các loại hình và đặc trưng của quyền sở hữu nhà cung cấp 

Phần này chủ yếu đề cập tới đặc trưng của bốn hình thức sở hữu khác nhau: 

các doanh nghiệp nhà nước (SOEs), các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc 

(PCEs), các liên doanh quốc tế (IJVs)  và các doanh nghiệp 100% vốn đầu 

tư nước ngoài (WOFEs) (Millington, Eberhardt, & Wilkinson, 2006; Zhao, 

2006). 

Các doanh nghiệp nhà nước 

 Liu (2007) tổng kết những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong 

việc cải cách và nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước, 

dựa trên dữ liệu thu thập được từ năm 1998: (a) Số lượng doanh nghiệp nhà 

nước của Trung Quốc đã giảm 48%, từ 2389 nghìn doanh nghiệp năm 1998 

xuống còn 125,000 vào năm 2005. (b) lượng lao động trong các doanh 

nghiệp nhà nước ở Trung Quốc giảm 43%, từ 65,65 triệu lao động năm 1998 

đến năm 2005 chỉ còn 37,36 triệu lao động. (c) Lợi nhuận từ các doanh 

nghiệp nhà nước ở Trung Quốc tăng từ 21,4 tỷ nhân dân tệ năm 1995 lên 

968,2 tỷ năm 2005. (d) tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp nhà nước ở 

Trung Quốc cũng tăng từ 4.800 tỷ nhân dân tệ năm 1998 lên 8.500 tỷ năm 

2005, tức là tăng 77%. 

Luo (1998) đã chỉ ra những lợi thế của các doanh nghiệp nhà nước 

như sau: Trong cải cách cơ cấu kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước có lợi 



thế trong việc tiếp cận các nguồn lực khan hiếm, nguyên liệu, vốn, thông tin 

và cơ sở hạ tầng đầu tư bởi nền kinh tế Trung Quốc có cấu trúc thị trường 

yếu kém, quy định quyền sở hữu tài sản lỏng lẻo cũng như chịu sự can thiệp 

mạnh mẽ của chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức nhà nước thường có lợi 

thế hơn so với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp tập thể trên các mặt 

như kinh nghiệm kinh doanh, năng lực thị trường, cơ sở sản xuất và cải tiến. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước thường được ưu tiên trong việc tiếp 

cận với các kênh phân phối thuộc sở hữu nhà nước; trong khi đó, các kênh 

này đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Trung Quốc. Chính phủ Trung 

Quốc cũng ưu tiên các doanh nghiệp nhà nước trong việc lựa chọn thị phần. 

Hỉnh thức tổ chức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triền thị 

trường trong các lĩnh vực mới. Cuối cùng, các doanh nghiệp nhà nước 

thường có mối quan hệ mật thiết hơn với nhiều cơ quan chính phủ, nhờ đó 

các doanh nghiệp này có năng lực giải quyết vấn đề tốt hơn. Vì vậy, doanh 

nghiệp nhà nước có thể đóng góp nhiều hơn cho quá trình mở rộng thị 

trường nội địa Trung Quốc của một liên doanh quốc tế (IJV) so với các công 

ty không thuộc sở hữu nhà nước. (p.55) 

Các SOE có nhiều nhược điểm. Học giả nghi ngờ khả năng của các 

nhà cung ứng SOE, liệu có thỏa mãn được những tiêu chuẩn và yêu cầu của 

Phương Tây trong việc đáp ứng chất lượng và việc giao hàng, do các vấn đề 

về sự tham gia của nhà nước trong quản lý, triển khai nguồn nhân lực, tầm 

ảnh hưởng của Đảng Cộng Sản, quan điểm của người lao động về sự bảo 

đảm việc làm, và ưu đãi của chính phủ đối với các khách hàng SOE khác 

(Warner, 1995; Child, 1996; Hussain & Zhuang, 1997; Zhu, 1999; Mar, & 

Young, 2001). Ngoài ra, các SOEs tập trung vào kỹ năng chính trị tốt thay vì 

khả năng quản lý hiện đại (Lieberthal và Lieberthal, 2003) và không chú 



trọng cải thiện quản lý chất lượng. Millington và các đồng nghiệp (2006) 

còn nói thêm, rằng các SOE đáp ứng chậm với các yêu cầu của khách hàng, 

thiếu hiểu biết về triết lý “khách hàng là ưu tiên số 1”, và đôi khi không thực 

hiện đúng theo những yêu cầu đã  thỏa thuận trước đó. 

Doanh nghiệp Tư nhân Trung Quốc (PCEs - Private Chinese Enterprises) 

Khi Trung Quốc đang thực hiện những nỗ lực đáng chú ý trong cải 

cách kinh tế cũng là lúc các PCE phát triển với tốc độ nhanh  (Jabre, 2000; 

Shen, 2007; Zhang, Zhang, & Zhu, 2007). Theo số liệu thống kê mới nhất 

của Ban quản lý Thương mại và Công nghiệp Nhà nước (SAIC - State 

Administration for Industry and Commerce), vào cuối tháng 6 năm 2007, số 

lượng doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đạt trên 5 triệu, chiếm gần 60 phần 

trăm tổng số doanh nghiệp. Zhang và các cộng sự đã viết rằng các công ty tư 

nhân trở thành một nhân tố quan trọng của kinh tế Trung Quốc. Lý do thứ 

nhất, các công ty tư nhân Trung Quốc chiếm gần hai phần ba nền kinh tế 

Trung Quốc. Thứ hai, từ năm 2000, công ty tư nhân đóng góp vào 40 phần 

trăm tăng trưởng ngân sách thuế. Thứ ba, công ty tư nhân tạo ra khoảng 65 

đến 75 phần trăm việc làm mới hàng năm kể từ năm 2000. Thêm vào đó, 

công ty tư nhân cho thấy khả năng xuất khẩu được nhiều hàng hơn các SOE 

và các FIE (Foreign Invested Enterprises - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài). Thứ tư, doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ tăng doanh thu và tỷ lệ lợi 

nhuận trên doanh thu ở mức tốt hơn các SOE. Hơn nữa, Jabre (2000) đã phát 

biểu rằng sự phát triển của công ty tư nhân trong nội địa Trung Quốc sẽ giúp 

phát triển khu vực đất liền của Trung Quốc và thu hẹp khoảng cách giữa 

vùng bờ biển và vùng đất liền. 

Loại hình doanh nghiệp tư nhân mang lại nhiều lợi thế. Doanh nghiệp 

tư nhân có xu hướng có cấu trúc đơn giản hơn, quy mô nhỏ hơn và linh hoạt 

hơn. Họ đáp ứng nhu cầu của thị trường nhanh chóng, phản ứng nhanh với 



những cơ hội trên thị trường, và luôn nỗ lực để đạt năng suất cao hơn và có 

nhiều lợi nhuận hơn (Luo, 2008). Millington và các cộng sự (2006) đã thưc 

hiên một nghiên cứu tại các công ty Mỹ và Anh ở Trung Quốc và chỉ ra rằng 

hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc PCE với vai trò là nhà 

cung cấp trong phân phối, chất lượng, hợp tác, đàm phán và trao đổi thông 

tin chí ít cũng tương đương với WOFEs và vượt xa các liên doanh quốc tế 

IJVs và các doanh nghiệp nhà nước SOEs. Ngoài ra, khách hàng mua số 

lượng tương đối ít vẫn có thể được hưởng ưu đãi giá cũng như phát triển mối 

quan hệ gắn kết và tương tác hơn với doanh nghiệp.  

Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân cũng có những nhược điểm. 

Các doanh nghiệp này thường khá nhỏ và thiếu năng lực và chuyên môn. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý của các doanh nghiệp này có thể bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố về văn hóa và tổ chức (Millington, và các cộng sự., 

2006) 

Các liên doanh quốc tế (IJVs) 

IJVs là các doanh nghiệp được thành lập bởi một doanh nghiệp nhà nước 

SOE và một doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dù loại hình hợp tác này giúp 

công ty nước ngoài tiếp cận với các nguồn lực khan hiếm, song công ty 

nước ngoài đó sẽ gặp phải nhiều thách thức khi giải quyết những khác biệt 

giữa hai bên để có thể quản lý và hoạt động trong khi phải đối mặt với 

những hạn chế do thói quen làm việc cũ và mục tiêu khác nhau. (Millington 

et al., 2006). Lieberthal and Lieberthal (2003) chỉ ra rằng đối tác nội địa sẽ 

tìm cách để duy trì và thậm chí tăng cường lực lượng lao động hiện có nhờ 

vào sự can thiệp của chính phủ. Các nhà cung cấp là IJV được kỳ vọng sẽ 

hoạt động hiệu quả hơn các nhà cung cấp là doanh nghiệp nhà nước nhưng 



hoạt động và hiệu quả cung cấp của các liên doanh quốc tế với vai trò là nhà 

cung cấp lại phụ thuộc vào năng lực giải quyết khó khăn  của đối tác nước 

ngoài trong quá trình cải tiến, chẳng hạn như áp dụng quy trình làm việc mới. 

Do đó, hiệu suất cung cấp của nó nằm giữa SOEs và WOFEs. (Millington, 

2006).    

Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (WOFEs) 

Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (WOFEs) linh hoạt 

hơn và ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính phủ hơn so với các doanh nghiệp 

nhà nước SOEs và có năng lực tốt hơn các doanh nghiệp tư nhân Trung 

Quốc. Không những vậy, các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 

(WOFEs) có khả năng thu hút nhiều nhà cung cấp JV(Wilkinson, Gamble, 

Humphrey, Morris, & Anthony, 2001). Chẳng hạn, các công ty sản xuất điện 

tử dân dụng Nhật Bản tại Trung Quốc đã thu hút rất nhiều nhà cung cấp JV 

của Nhât Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sản phẩm của WOFEs có 

giá thành cao hơn trong khi dịch vụ chưa xứng với chi phí đặt hàng.  

Phần tóm tắt 

Ngay mở đầu chúng tôi đã giới thiệu định nghĩa của các loại hình sở 

hữu doanh nghiệp tại Trung Quốc cung như nêu lên những đặc trưng, ưu và 

nhược điểm của bốn loại hình sở hữu chủ đạo: các doanh nghiệp nhà nước 

(SOEs), các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc (PCEs), các liên doanh quốc 

tế (IJVs) và các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tóm lại, hiệu 

quả của các công ty Trung Quốc phụ thuộc vào cơ cấu sở hữu của chúng. 

 

Môi trường kinh doanh Trung Quốc - Guanxi 

Guanxi là một mạng lưới kết nối cá nhân chú trọng tới nghĩa vụ xã hội lâu 

dài (Millington, Eberhardt, & Wilkinson, 2005).  Đây là một hoạt động khá 



phổ biến ở cả môi trường kinh doanh và xã hội. Mục tiêu của hoạt động này 

là đáp ứng sở thích của mỗi cá nhân cũng như trao đổi cùng có lợi. Guanxi 

không phải là một khái niệm mới mẻ. Nó gắn liền với tư tưởng Nho giáo của 

thế kỷ thứ 6(Zhang & Zhang, 2006). Guanxi đi liền với lòng trung thành, 

mối quan hệ tin tưởng, sự trao đổi bổ sung và qua lại với nhau và sự cảm 

thông. Cụ thể, những mối quan hệ giứa các cá nhân và hiểu biết lẫn nhau ở 

mức độ cá nhân chính là điều kiện tiên quyết để thành công trong kinh 

doanh ở Trung Quốc. Khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế 

WTO, nền kinh tế Trung Quốc giữ vai trò quan trọng hơn trên thị trường thế 

giới. Nhờ đó, các nước phương tây có nhiều cơ hội về thị trường hơn, đồng 

thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và khác biệt văn hóa hơn, bao 

gồm cả Guanxi (Su, Mitchell, & Sirgy, 2007). 

 

Am hiểu tầm quan trọng của việc quản lý Guanxi sẽ giúp ích cho quá 

trình phát triển thị trường và hợp tác trong bối cảnh kinh tế hiện tại của 

Trung Quốc (Arias, 1998). Lee, Pae and Wong (2001) cho biết có nhiều 

tranh luận liên quan đến sự cần thiết của việc phát triển mạng lưới Guanxi 

để có thể thành công tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nghiên cứu thực hiện tại 

Hồng Kông và Trung Quốc kết luận rằng các doanh nghiệp có thể nâng cao 

hiệu quả marketing và năng suất của mình bằng việc phát triển các mối quan 

hệ cá nhân. Không những vậy, Guanxi còn được coi là điều kiện cần để 

thành lập một doanh nghiệp mới ở trung Quốc. 

 

Đặc trưng của Guanxi 

Guanxi có 3 đặc trưng nổi bật (Millington et al., 2005; Millington, 

Eberhardt, & Wilkinson, 2006). Thứ nhất, Guanxi có cấu trúc thứ bậc và mỗi 

cá nhân trong mạng lưới này thường ưu ái những người có quan hệ thân thiết 



với mình hơn những người ít quen biết. Thứ hai, mặc dù những mối ràng 

buộc gián tiếp, như hợp đồng chẳng hạn có tồn tại nhưng nền tảng của 

Guanxi lại nằm ở sự tin tưởng lẫn nhau. Trong văn hóa Trung Quốc, người ta 

không lao vào bất cứ mối liên hệ chính thức nào cho đến khi họ hiểu và từ đó 

tin tưởng nhau ở mức độ nào đó. Người Trung Quốc quan niệm rằng nếu hai 

bên tin tưởng nhau thì hợp đồng sẽ ít giá trị hơn. Đặc điểm này khá đối lập 

với chuẩn mực kinh doanh của Phương Tây.  Thứ ba, nghĩa vụ với nhau là 

nhân tố quan trọng nhất trong Guanxi. Guanxi có một mối liên hệ lâu dài và 

các bên tham gia có thể không đặt ra những yêu cầu tức thì cho đối tác của 

mình. Tuy nhiên, khi các cá nhân đã trở nên gắn kết với mạng lưới và được 

hưởng ưu đãi nào đó, họ phải cam kết dành ưu đãi cho đối tác theo nghĩa vụ. 

Thất bại trong trao đổi ưu đãi có thể hủy hoại danh tiếng, thể diện, niềm tin 

và cả mạng lưới Guanxi.  

 

Các loại hình Guanxi 

Có rất nhiều loại Guanxi. Các doanh nghiệp phương Tây muốn kinh 

doanh thành công ở Trung Quốc cần phải biết phân biệt các loại hình này (Su 

& Littlefield, 2001). Hai loại hình Guanxi: favor-seeking Guanxi và rent-

seeking Guanxi. Favor-seeking Guanxi bao gồm những mối liên hệ xã hội 

mang tính tập thể, là sự phụ thuộc giữa các cá nhân với nhau. Mọi người 

quen biết, trao đổi nguồn lực và ưu đãi nhằm nâng cao tính cạnh tranh để tồn 

tại. Ngược lại, rent-seeking Guanxi tương đối mới mẻ, dựa trên những trao 

đổi quyền lực trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa lai hóa của Trung 

Quốc. Loại hình này xuất hiện vào cuối những năm 1970 khi cải cách kinh tế 

Trung Quốc đang diễn ra và chính sách mở cửa cho phép các nguồn lực bên 

ngoài tham gia vào thị trường Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ khi các 



quan chức trao đổi các nguồn lực công – nguồn lực thuộc sở hữu nhà nước – 

để đổi lấy ưu đãi và lợi ích cho cá nhân.  

Guanxi cũng có thể được phân chia dựa trên mức độ thân quen như 

sau: các loại hình bắt buộc, đối ứng, tiện dụng (Zhang & Zhang, 2006). Loại 

hình bắt buộc chỉ tồn tại giữa các thành viên trong gia đình, dâu, rể và thông 

gia. Đây được coi là mối quan hệ quan trọng và gắn bó nhất, mặc dù phạm vi 

của quan hệ này tương đối hẹp. Loại hình đối ứng bao gồm các hoạt động 

trao đổi ưu đãi giữa hàng xóm, bạn bè, bạn cùng lớp, đồng nghiệp và bạn 

thân có chung trải nghiệm hoặc xuất thân. Loại hình tiện dụng thường gắn 

liền với người quen nói chung, không nhất thiết phải là trao đổi ưu đãi tuy 

nhiên luôn đòi hỏi phí dịch vụ hoặc tiền hoàn trả. Loại hình này là sản phẩm 

của chính sách định hướng kinh tế gần đây, không bao hàm những mối liên 

hệ trực tiếp, gần gũi và lâu dài dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, loại 

hình cực đoan này thường gắn liền với nạn tham nhũng và hối lộ.  

Khác biệt giữa Guanxi và tham nhũng/hối lộ 

Mặc dù Guanxi thường gắn liền với tặng quà, tiệc tùng ăn uống, nhưng 

bản thân nó không phải là tham nhũng hay hối lộ (Leung & Wong, 2001; Su 

et al., 2007). Guanxi được xây dựng dựa trên quan niệm văn hóa “có qua có 

lại” trong xã hội Trung Quốc. Có hai quy tắc thực hiện: tình huynh đệ và có 

qua có lại. Người Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và người được giúp 

đỡ luôn sẵn sàng thể hiện lòng biết ơn cũng như tri ân với người giúp. 

Guanxi có một lịch sử lâu dài và là một phần cố hữu trong hoạt động hàng 

ngày của người kinh doanh Trung Quốc. Vì vậy, nó có thể được coi là 

phương thức kinh doanh của người Trung Quốc (Su et al, 2007). Mặt khác, 

hoạt động tặng quà có thể bị coi là hối lộ nếu mục đích của nó là yêu cầu 

người nhận đáp ứng nhu cầu cá nhân để đổi lại là mục tiêu pháp lý hoặc 

doanh nghiệp (Millington, et al., 2005). Nhưng Trung Quốc cũng đang dần 



phát triển hệ thống luật pháp Phương Tây và một hệ thống tư pháp độc lập 

dưới áp lực từ Phương Tây, Tổ chức Thương Mại Thế giới WTO và khát 

vọng tự thân trở thành một quốc gia phát triền, vững mạnh hơn (Arias, 1998). 

Sự thay đổi từ từ, từ nguyên tắc con người trở thành nguyên tác luật pháp, có 

thể sẽ cải thiện điều kiện kinh doanh ở Trung Quốc trong tương lai không xa.  

Ảnh hưởng của Guanxi  

Guanxi có cả mặt tích cực và tiêu cực. Trước hết, Guanxi tạo ra một 

phương thức tiện lợi trong việc thúc đẩy giao dịch bằng việc tạo điều kiện 

tiếp cận các nguồn lực/ nguồn thông tin khan hiếm, ưu tiên các thỏa thuận 

thương mại, bảo vệ doanh nghiệp trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Do 

đó, Guanxi có khả năng giúp một doanh nghiệp tồn tại được trong môi 

trường kinh doanh đặc trưng Trung Quốc(Arias, 1998; Su, et al., 2007). Thứ 

hai, Guanxi giữ vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm nhà cung cấp nhờ 

xác định các nhà cung cấp tiềm năng và thu thập thông tin đáng tin cậy về 

hoạt động cũng như tác động đến hoạt động của một công ty Trung Quốc 

(Sternquist & Chen, 2006; Millington et al., 2006). Vì vậy, Guanxi có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh những giai đoạn đầu tại thị 

trường Trung Quốc. mặt tiêu cực của Guanxi bao gồm những hành vi tham 

nhũng (ví dụ như thiên vị, gia đình trị). Ngoài ra, Leung and Wong (2001) 

cũng đã chỉ ra những tác động tiêu cực sau của Guanxi: (a) Guanxi phụ thuộc 

quá nhiều vào các mối quan hệ cá nhân. Khi những cá nhân có vai trò quan 

trọng trong Guanxi rời bỏ công ty, khả năng duy trì mối quan hệ kinh doanh 

lâu dài giữa hai công ty cũng có nguy cơ tiêu tan. (b) Guanxi không đồng 

nghĩa với cam kết, cũng như không xóa bỏ được cạnh tranh và các mối đe 

dọa. (c) Guanxi sẽ trở thành vô ích, một vấn đề về trách nhiệm pháp lý khi 

đối tác Guanxi không nắm quyền. Bất cứ cá nhân hay công ty có quan hệ 

Guanxi với cá nhân đang gặp khó khăn sẽ làm mất vốn đầu tư cũng như ưu 



đãi của mình. Các nhà nghiên cứu (Arias, 1998; Wong, 1998) ghi lại rằng 

Guanxi không thể biến chuyển trong ngày một ngày hai bởi nó có khả năng 

mang lại thu nhập cao hơn cũng như cải thiện mức sống của cá nhân. Họ kết 

luận rằng Trung Quốc có thể tiến lên và giảm thiểu những tác động tiêu cực 

của Guanxi bằng việc tiếp tục phát triển nền kinh tế mở, thắt chặt quy định 

pháp luật về xử phạt tham nhũng, nâng cao quản lý nhà nước và phát triển 

công nghệ của hệ thống thông tin.  

 

Phần tóm tắt  

Phần này đề cập tới lịch sử và đặc trưng của Guanxi, đồng thời cho thấy 

Guanxi đã ăn sâu vào văn hóa Trung Quốc; bên cạnh đó khai thác những 

loại hình Guanxi khác nhau, bàn luận về khác biệt giữa Guanxi và tham 

nhũng; cuối cùng là nêu lên tác động tích cực và tiêu cực của Guanxi. Từ đó 

khẳng định rằng sự am hiểu về Guanxi sẽ giúp các công ty nước ngoài có thể 

tồn tại trong môi trường kinh doanh đặc thù của Trung Quốc.  

Tóm tắt chương 

Chương này mô tả tổng quan hoạt động quản lý chất lượng; cùng với 

đó đề cập các tài liệu liên quan đến phương pháp lựa chọn nhà cung cấp, từ 

hệ thống đánh giá cơ bản cho đến các phương pháp hoạt động phức tạp, 

đồng thời mở rộng …các lĩnh vực trong hoạt động phát triển nhà cung cấp, 

Guanxi và các loại hình sở hữu doanh nghiệp ở Trung Quốc.  

 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương này nêu ra bối cảnh và các bước cần thiết trong nghiên cứu 

được trình bày ở các chương trước. Trước hết, vấn đề, câu hỏi nghiên cứu và 

giả thuyết nghiên cứu sẽ được trình bày lại. Tiếp đó, các bước thiết kế nghiên 



cứu thông qua kiểm tra các biến, xác định mẫu, lỗi loại I và II, mô hình lựa 

chọn nhà cung cấp Trung Quốc, thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu, phương 

pháp phân tích số liệu thống kê cũng sẽ được đề cập. Cuối cùng là mục tóm 

tắt.  

Nêu lại vấn đề (phát biểu lại vấn đề) 

Vấn đề nghiên cứu là xác định những yếu tố quan trọng trong mô hình 

lựa chọn nhà cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đảm bảo khả 

năng cung ứng sản phẩm chất lượng của đối tác cung cấp Trung Quốc của 

các doanh nghiệp này.  

Nêu lại câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu 1 

Hoạt động quản lý chất lượng ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng sản 

phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 2 

Việc ứng dụng Guanxi trong mua bán doanh nghiệp ảnh hưởng như thế 

nào đến chất lượng sản phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 3 

Các loại hình sở hữu doanh nghiệp Trung Quốc ảnh hưởng ra sao đến 

chất lượng sản phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 4: 

Độ bền của quan hệ kinh doanh ảnh hưởng ra sao đến chất lượng sản 

phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 5 

Số lượng đặt hàng của doanh nghiệp mua hàng ảnh hưởng ra sao đến chất 

lượng sản phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 6: 



Các phương thức lựa chọn nhà cung cấp ảnh hưởng thế nào đến chất 

lượng sản phẩm? 

Câu hỏi nghiên cứu 7:  

Các hoạt động phát triển nhà cung cấp của doanh nghiệp mua hàng ảnh 

hưởng như thế nào đến chất lượng sản phẩm? 

 

Nêu lại giả thuyết nghiên cứu: 

 H01: p1 = 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và hoạt động quản lý sản phẩm 

HA1: p1 ^ 0. Có mối quan hệ thống kê đặt biệt giữa chất lượng sản phẩm 

và hoạt động quản lý sản phẩm  

 H02: p2 = 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và việc ứng dụng Guanxi trong doanh nghiệp mua hàng 

HA2: p2 ^ 0 Có mối quan hệ thống kê đặt biệt giữa chất lượng sản phẩm 

và việc ứng dụng Guanxi trong doanh nghiệp mua hàng 

 H03: p3 ^ 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và các loại hình sở hữu khác nhau của doanh nghiệp Trung 

Quốc 

HA3: p3 ^ 0 Có mối quan hệ thống kê đặt biệt giữa chất lượng sản phẩm 

và các loại hình sở hữu khác nhau của doanh nghiệp Trung Quốc 

 H04: p4 ^ 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và độ bền của quan hệ kinh doanh  

HA4: p4 ^ 0. Có mối quan hệ thống kê đặt biệt giữa chất lượng sản phẩm 

và độ bền của quan hệ kinh doanh. 

 H05: p5 = 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và lượng hàng của doanh nghiệp mua hàng 



HA5: p5 ^ 0. Có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng sản 

phẩm và lượng hàng của doanh nghiệp mua hàng 

 H06: = 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và phương thức lựa chọn nhà cung cấp 

HA6: p6 ^ 0. Có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng sản 

phẩm và phương pháp lựa chọn nhà cung cấp 

 H07: p7 = 0. Không có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng 

sản phẩm và hoạt động phát triển nhà cung cấp của doanh nghiệp mua 

hàng 

 HA7: p7 ^ 0. Có mối quan hệ thống kê đặt biệt nào giữa chất lượng sản 

phẩm và hoạt động phát triển nhà cung cấp của doanh nghiệp mua hàng 

 

Tóm tắt biến 

Nghiên cứu này có hai bộ biến số: Biến độc lập và biến phụ thuộc. Các 

biến được chọn trong nghiên cứu này dựa trên tham khảo từ 222 luận án 

và luận văn từ 1990 đến 2007. Theo phân tích ở bảng 6, người nghiên cứu 

xác định được 7 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. 7 biến độc lập bao gồm 

phương pháp lựa chọn nhà cung cấp, cách thức phát triền nhà cung cấp, 

hoạt động quản lý chất lượng, các loại hình sở hữu doanh nghiệp Trung 

Quốc, Guanxi của Trung Quốc, độ bền của quan hệ kinh doanh, lượng 

hàng của doanh nghiệp mua hàng. Dựa trên tài liệu tham khảo, nghiên cứu 

này coi chất lượng sản phẩm, được đo bằng tỷ lệ trả hàng, là một biến phụ 

thuộc. 7 biến độc lập (bảng 6) sẽ được nghiên cứu để chỉ ra ảnh hưởng của 

chúng đối với chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp Trung Quốc.  

Bảng 6 

Tóm tắt biến 



 

 

Biến độc lập  

Hoạt động quản lý chất lượng: Biến này nghiên cứu hoạt động quản lý chất 

lượng tổng thể hiện tại của các doanh nghiệp Trung Quốc, đánh giá tính hiệu 

quả của hoạt động này với chất lượng sảnh phẩm 

Lựa chọn nhà cung cấp: Biến này bao gồm quá trình lựa chọn nhà cung cấp 

nói chung, từ điều tra, kiểm toán nhà cung cấp, uy tín nhà cung cấp, phương 

pháp đánh giá nhà cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng.  

Cách thức phát triển nhà cung cấp: Biến này nghiên cứu cách thức phát triển 

nhà cung cấp của doanh nghiệp mua hàng bằng cách hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật, 

tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm của nhà cung cấp 

Guanxi: Biến này khảo sát những hoạt động hiện thời của các nhà cung cấp 

và doanh nghiệp mua hàng Trung Quốc.  

Các loại hình sở hữu doanh nghiệp Trung Quốc: Biến này phân loại các nhà 

cung cấp Trung Quốc và nghiên cứu tác động của các loại hình đối với chất 

lượng sản phẩm  

Độ bền của quan hệ kinh doanh: Biến này được xác định dựa trên số năm 

của quan hệ kinh doanh 



Số lượng: Biến này đưa ra số lượng hàng hóa doanh nghiệp mua hàng yêu 

cầu 

Biến phụ thuộc 

Chất lượng sản phẩm: Biến phụ thuộc này được xác định bằng tỷ lệ trả lại 

hàng hóa. 

 

 

 

 

 

Hình 3: Mô hình lựa chọn nhà cung cấp 

Mô hình lựa chọn nhà cung cấp này (Hình 3) gồm hai giai đoạn: giai đoạn 

lập kế hoạch và giai đoạn đánh giá. Mục đích của giai đoạn lập kế hoạch 

là ước lượng khối lượng mua của một công ty, ảnh hưởng của Guanxi, và 

bề dày của mối quan hệ kinh doanh (thời gian hai bên làm ăn với nhau), 

với một mục tiêu là thiết lập một mối quan hệ kinh doanh khả thi với một 

nhà cung cấp Trung Quốc. Giai đoạn đánh giá gồm hai quá trình: đánh giá 

các nhà cung cấp Trung Quốc và đánh giá các công ty mua hàng của họ. 



Các nhà cung cấp Trung Quốc được đánh giá thông qua hoạt động quản lý 

chất lượng và các loại hình sở hữu khác nhau. Các công ty mua được đánh 

giá theo phương pháp lựa chọn nhà cung cấp và sự tham gia của họ vào 

hoạt động phát triển nhà cung cấp. Cuối cùng, một nhà cung cấp Trung 

Quốc được chọn sau giai đoạn đánh giá. Hiệu suất chất lượng hiện tại của 

nhà cung cấp Trung Quốc được đo bằng các mức nghiệm thu đầu vào, các 

tỷ lệ phế phẩm sản xuất, và tỷ suất sinh lời trong lĩnh vực. 

Khối lượng là một vấn đề cần được xem xét giải quyết đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Duplaga (1990) và Finch (1986) cho rằng một 

khối lượng mua ít là vấn đề thách thức nhất với các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ để có được cam kết thương mại và tạo động lực cho các nhà cung cấp 

nâng cao hiệu suất chất lượng. 

Bề dày của mối quan hệ kinh doanh có thể thay đổi theo từng trường 

hợp. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đánh giá một nhà cung cấp 

Trung Quốc hiện tại dễ dàng hơn dựa vào hiệu suất chất lượng và hiệu 

quả giao hàng. Nhiều nhà nghiên cứu (Dyer, 1996; Krause, Handfield, & 

Scannell, 1998; Carr & Pearson, 1999; Weber, Current, & Desai, 2000) 

khuyến khích các công ty duy trì một mối quan hệ làm ăn lâu dài với các 

nhà cung cấp có khả năng của họ. Chương trình cấp chứng nhận cho nhà 

cung cấp là một phương pháp củng cố mối quan hệ giữa nhà cung cấp và 

khách hàng (Maass và các đồng nghiệp, 1990; Gould, 2003; Richard, 

2003). Mặt khác, một công ty mua sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi 

đánh giá một nhà cung cấp Trung Quốc mới mà không có bất cứ thông 

tin lịch sử nào. 

Trong khi các nước Phương Tây có thể không quen với Guanxi Trung 

Quốc, Guanxi đã có một gốc rễ văn hóa sâu sắc trong triết học Trung 

Quốc, và đã được tích hợp vào chuẩn mực và đạo đức xã hội Trung Quốc 

trong một thời gian dài (Guo, 1999). Nhiều nhà đầu tư nước ngoài dựa 

vào Guanxi với người dân và chính quyền địa phương để bảo vệ tài sản 

và hợp đồng của họ ở Trung Quốc (Wang, 1996). Guanxi là một điều 

kiện cần thiết với các công ty nước ngoài để vào thị trường Trung Quốc 

và làm việc với môi trường kinh doanh đặc biệt này (Yeung, 1995; Arias, 

1998; Su, et al., 2007). Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu biết về 

Guanxi có thể giúp họ tiếp cận những nguyên liệu và tài nguyên khan 

hiếm, những cơ hội kinh doanh tốt từ các nhà cung cấp Trung Quốc 

(Luo, 1998). 

Một công ty có thể có những phương thức quản lý chất lượng khác nhau 

như: tiêu chuẩn ISO, Quản lý Chất lượng Toàn diện TQM (Total Quality 

Management), và phương pháp Six Sigma. Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 sử 

dụng cách tiếp cận quá trình để nâng cao khả năng xử lý toàn diện của tổ 



chức (Wortman và các đồng nghiệp, 2006). Biện pháp Quản lý Chất lượng 

Toàn diện TQM là một phương pháp tiếp cận có hệ thống để công ty làm 

hài lòng khách hàng thông qua giảm chi phí, nâng cao chất lượng và xác 

thực tính hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của nhân viên (Juran & Gryna, 

1993). Phương pháp Six Sigma sử dụng mô hình Xác định – Đo lường – 

Phân tích – Cải thiện – Kiểm soát (Define-Measure-Analyze-Improve-

Control hay DMAIC) để giảm chi phi lãng phí trong một tổ chức (George, 

2002). Việc tránh những lỗi phổ biến và đảm bảo thực hiện thành công 

các phương thức quản lý chất lượng mà công ty đã chọn là rất quan trọng 

(Okes & Westcott, 2001). 

Những loại hình cấu trúc sở hữu khác nhau của các công ty Trung Quốc 

có thể ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp Trung Quốc 

theo nhiều cách. Paskelian (2006) cho rằng các công ty có vốn sở hữu nhà 

nước thấp hơn có xu hướng được nhiều lợi nhuận hơn. Qiu (1997) kiểm 

tra tính hiệu quả của các loại hình sở hữu khác nhau và kết luận rằng hiệu 

quả trong năng suất, chất lượng, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh thay 

đổi theo những loại hình sở hữu khác nhau. 

Lựa chọn nhà cung cấp là nhân tố cốt lõi của chiến lược quản lý chuỗi 

cung ứng, và quản lý chất lượng nhà cung cấp. Nhiều công ty phụ thuộc 

rất nhiều vào nhà cung cấp của họ trong việc cung cấp những sản phẩm 

và dịch vụ chất lượng tốt, và thậm chí trong việc đáp ứng các yêu cầu 

pháp lý (Gordon, 2005). Vì vậy, các công ty mua phải cẩn thận trong quá 

trình chọn nhà cung cấp để tìm ra một nhà cung cấp có khả năng đáp ứng 

những yêu cầu chất lượng cụ thể (Duplaga, 1990). Có nhiều phương 

pháp lựa chọn nhà cung cấp: phương pháp xếp hạng bằng số, phương 

pháp nghiên cứu hoạt động, phương pháp trí tuệ nhân tạo, kiểm toán nhà 

cung cấp, chương trình chứng nhận nhà cung cấp, … Tuy nhiên, có rất ít 

thảo luận về tính hiệu quả của việc lựa chọn nhà cung cấp và những yếu 

tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cuối cùng của một nhà cung 

cấp (Gray, 2006). Nhiều nhà nghiên cứu (Krause, 1995; Krause & 

Ellram, 1997; Easton, 2000) viết rằng các công ty thường nhận thấy 

nguồn cung của họ không cạnh tranh, và không đáp ứng được kỳ vọng 

của công ty mua. Ngoài ra, lựa chọn nhà cung cấp trở thành một quyết 

định quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì các doanh 

nghiệp này có rất ít đòn bẩy để khiến các nhà cung cấp của họ nâng cao 

chất lượng. 

 

Phát triển nhà cung cấp được chú ý hơn do những nỗ lực lớn trong 

chuyển đổi nhà cung cấp và nhu cầu tập trung vào những năng lực cốt lõi 

của các công ty (Wagner, 2006). Các công ty đã tiến hành một loạt các 



hoạt động bao gồm các khóa đào tạo, đào tạo kiểm soát chất lượng, thay 

đổi khung nền sản xuất, chương trình trao đổi nhân sự và khuyến khích 

nâng cao hiệu suất chất lượng của các nhà cung ứng (Giunipero, 1990; 

Newman & Rhee, 1990; Monczka, Trent, & Callahan, 1993; Easton, 

2000; Handfield và các đồng nghiệp, 2000). Hơn nữa, Krause và Ellram 

(1997) thực hiện một mẫu ngẫu nhiên gồm 1.504 thành viên NAPM và 

kết luận rằng cách ứng xử chủ động với hiệu quả hoạt động nhà cung 

cấp, sự sẵn sàng chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp, cam kết làm việc 

với các nhà cung cấp, và sức mua của công ty là những nhân tố hiệu quả 

góp phần vào thành công của công ty mua đối với việc phát triển nhà 

cung cấp. 

Thiết kế khảo sát 

Năm 1978, Dillman đề xuất qui trình cho Phương pháp Thiết kế Toàn 

diện (TDM – Total Design Method), qui trình này được chứng minh có 

khả năng đạt tỷ lệ đáp ứng cao. Phương pháp Thiết kế Toàn diện thường 

bao gồm một chuỗi bốn liên hệ được cá nhân hóa và gửi thư hẹn giờ cẩn 

thận với chữ ký thật, và một bảng câu hỏi thay thế (Dillman, 2000). Vài 

thế kỷ sau đó, Dillman mở rộng TDM thành Phương pháp Thiết kế Tùy 

chỉnh (Tailored Design Method) do xuất hiện những thay đổi trong các 

lĩnh vực sau: (a) sự xuất hiện và tính sẵn có của các công nghệ điện tử 

mới: công nghệ máy tính, thư điện tử, mạng lưới thông tin toàn cầu 

World Wide Web, và giọng nói tương tác phản hồi với các tin nhắn ghi 

âm qua điện thoại, (b) những thay đổi đối với một khảo sát được tùy 

chỉnh nhiều hơn hoặc một khảo sát theo kiểu hỗn hợp, (c) số lượng khảo 

sát tự quản lý vượt quá số lượng khảo sát được tiến hành qua thư hoặc 

phỏng vấn. 

Phương pháp Thiết kế Tùy chỉnh là một bộ các thủ tục giúp nhà 

nghiên cứu tiến hành những khảo sát thành công với những cấp độ chất 

lượng cao và tỷ lệ đáp ứng cao. Mục tiêu của phương pháp này là giúp 

nhà nghiên cứu giảm thiểu các lỗi khảo sát, và ảnh hưởng tiêu cực của 

các lỗi này đến kết quả. Các lỗi bao gồm (Dillman, 2000): 

1. Lỗi chọn mẫu: Đây là kết quả của việc chỉ khảo sát một vài yếu tố 

của tổng thể khảo sát. 

 

2. Lỗi bao phủ: Đây là kết quả của việc không đưa ra cơ hội bình đẳng 

cho tất cả thành viên tham gia khảo sát. 

 

 

3. Lỗi đo lường: Câu trả lời không chính xác hoặc không hiểu được do 

câu hỏi diễn đạt diễn đạt khó hiểu, mơ hồ. 



 

4. Lỗi không trả lời: Kết quả khảo sát có thẻ không thể hiện được ý 

kiến của những người không trả lời cuộc khảo sát. 

 

Vì vậy, nghiên cứu này dùng Phương pháp Thiết kế Tùy chỉnh với 

những qui trình như sau: (a) xem lại tài liệu để đặt ra câu hỏi, (b) kiểm 

tra trước với các chuyên gia chất lượng được lựa chọn, (c) xem xét lại 

theo kết quả kiểm tra trước, (d) chọn tổng thể và phương pháp chọn mẫu, 

(e) quản lý khảo sát trực tuyển. 

 

Lập bảng câu hỏi khảo sát. 

Bảng câu hỏi khảo sát được lập với mục đích thu thập dữ liệu ở bảy 

lĩnh vực: hoạt động quản lý chất lượng của nhà cung cấp Trung Quốc, 

phương pháp chọn nhà cung cấp, hoạt động phát triển nhà cung cấp, các 

loại hình sở hữu khác nhau của công ty Trung Quốc, ảnh hưởng của 

Guanxi, bề dày mối quan hệ kinh doanh, và khối lượng mua của công ty. 

Bảng câu hỏi khảo sát được phát triển với sự kết hợp của bảng câu hỏi 

khảo sát hiện hành thích ứng cho các phần liên quan đến hoạt động quản 

lý chất lượng của các nhà cung cấp Trung Quốc, và triết lý của công ty 

mua về phát triển nhà cung cấp. Các câu hỏi bổ sung được dùng để đáp 

ứng những nhu cầu đặc biệt của các câu hỏi nghiên cứu. Bảng câu hỏi 

khảo sát có hai  phần: Phần khảo sát các nhà cung cấp Trung Quốc và 

phần khảo sát các công ty mua. 

 

 

Phần khảo sát các nhà cung cấp Trung Quốc gồm ba phần nhỏ sau: Phần 

I (Thông tin công ty) dùng để thu thập thông tin từ nhà cung cấp Trung 

Quốc trong diện nghiên cứu. Thông tin bao gồm tên công ty, số lượng 

nhân viên, thông tin hệ thống chất lượng, doanh thu hàng năm, số lượng 

mua của công ty mua, bề dày quan hệ kinh doanh. Phần II (Biện pháp 

Quản lý Chất lượng Toàn diện) dùng để xác định các nhân tố quan trọng 

trong quản lý chất lượng. Phần III (Ảnh hưởng của Guanxi)  bao gồm 

mối quan hệ Guanxi Trung Quốc trong mối quan hệ kinh doanh. Các câu 

hỏi khảo sát và những giả thuyết liên quan của chúng được tóm lược 

trong Bảng 7. 

 




