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CH��NG 1. NH�P MÔN TÀI CHÍNH 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c s� ra 	�i và phát tri�n ca tài chính; 

- Trình bày 	�
c tài chính là gì; 

- Phân tích các ch�c n�ng ca tài chính; 

- Trình bày 	�
c h� th�ng tài chính là gì; 

- Phân tích các vai trò ca tài chính; 

- Phân tích chính sách tài chính qu�c gia. 

1. S� RA �	I VÀ PHÁT TRI
N C�A TÀI CHÍNH 

Tài chính ra 	�i trên c� s� s� t�n t�i n�n kinh t� hàng hoá và s� xu�t hi�n 

ca ti�n t�. Trong n�n kinh t� hàng hoá – ti�n t�, s	n ph
m s	n xu�t ra �� bán. Hot 

��ng bán hàng hoá làm hình thành nên thu nh�p cho ng��i s	n xu�t hàng hoá. 

Kho	n thu nh�p này chính là giá tr� c�a hàng hoá �em bán t�n ti d��i dng ti�n t�. 

Các kho	n thu nh�p này ��n l��t chúng li tr� thành ngu�n hình thành nên nh�ng 

qu� ti�n t� c�a các ch� th� kinh t� tham gia tr�c ti�p hay gián ti�p vào quá trình s	n 

xu�t hàng hoá. 

C�n l�u ý là không ph	i m�i s	n ph
m s	n xu�t ra ��u là ngu�n hình thành 

nên các qu� ti�n t�. Ch� nh�ng s	n ph
m nào ���c th� tr��ng ch�p nh�n, t�c là có 

th� tiêu th� trên th� tr��ng, thì giá tr� c�a chúng m�i ���c chuy�n sang hình thái 

ti�n t� �� hình thành nên các qu� ti�n t� trong n�n kinh t�. 

Quá trình phân ph�i s� r�t khó kh�n n�u thi�u s� xu�t hi�n c�a ti�n t�. Trong 

n�n kinh t� hàng hoá phát tri�n, hot ��ng phân ph�i ph	i ���c ti�n hành ch� y�u 

d��i hình th�c giá tr� ch� không th� ch� d��i hình th�c hi�n v�t nh� tr��c kia. Ti�n 

t� v�i ch�c n�ng ph��ng ti�n trao  � i và ph��ng ti�n c�t tr� giá tr� �ã làm cho quá 

trình phân ph�i di!n ra ���c d! dàng. Thay vì phân ph�i các s	n ph
m s	n xu�t ra 

�� r�i các ch� th� th�c hi�n vi�c trao � i �� có ���c nh�ng hàng hoá mình c�n tiêu 

dùng, các s	n ph
m s	n xu�t ra tr��c tiên ���c chuy�n hóa thành ti�n t� thông qua 

hot ��ng bán hàng hoá trên th� tr��ng �� thu v� m�t l��ng giá tr� t��ng ���ng 

d��i dng ti�n r�i m�i phân ph�i cho các ch� th� tham gia vào quá trình s	n xu�t. 

V�i ti�n t� �óng vai trò là các ph��ng ti�n trao � i trong tay, các ch� th� kinh t� có 

th� d! dàng � i l�y ���c nh�ng hàng hoá mình c�n. H�n n�a, ch�c n�ng ph��ng 

ti�n c�t tr� giá tr� c�a ti�n t� làm cho quá trình phân ph�i li giá tr� các s	n ph
m 
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s	n xu�t ra cho các nhu c�u tiêu dùng và tích l"y c�a các ch� th� kinh t� c"ng d!

dàng h�n nhi�u. Thay vì tích l"y hàng hoá, các ch� th� kinh t� ch� ph	i tích l"y ti�n 

t�, thay vì �i vay hàng hoá mình c�n, các ch� th� kinh t� ch� c�n �i vay ti�n r�i mua 

l�y hàng hoá mình c�n. Chính vì v�y, có th� nói s� ra ��i và phát tri�n c�a n�n 

kinh t� hàng hoá – ti�n t� là �i�u ki�n tiên quy�t cho s� ra ��i c�a tài chính.  

Cùng v�i n�n kinh t� hàng hoá – ti�n t�, m�t tác nhân h�t s�c quan tr�ng cho 

s� phát tri�n ca tài chính là s� ra 	�i ca Nhà n��c. Nhà n��c b#ng quy�n l�c 

chính tr� c�a mình �ã bu�c các ch� th� trong n�n kinh t� ph	i �óng góp m�t ph�n 

thu nh�p, c�a c	i c�a mình �� hình thành m�t qu� ti�n t� t�p trung ���c g�i là ngân 

sách Nhà n��c nh#m ph�c v� cho các nhu c�u chi tiêu c�a Nhà n��c, bao g�m chi 

tiêu �� duy trì s� hot ��ng c�a b� máy Nhà n��c và chi tiêu �� ph�c v� vi�c th�c 

hi�n các ch�c n�ng qu	n lý v$ mô c�a Nhà n��c. Quá trình hình thành và s% d�ng 

qu� ti�n t� t�p trung này làm hình thành nên các hot ��ng phân ph�i di!n ra gi�a 

Nhà n��c và các ch� th� kinh t� khác trong xã h�i. Ví d� hot ��ng n�p thu� c�a 

các doanh nghi�p, dân c� cho Nhà n��c, ho&c hot ��ng tài tr�, tr� c�p c�a Nhà 

n��c ��i v�i các doanh nghi�p, dân c�,…. Nh� v�y, quá trình to l�p và s% d�ng 

ngân sách Nhà n��c �ã làm n	y sinh các hot ��ng tài chính gi�a các ch� th� kinh 

t� v�i Nhà n��c, làm cho các hot ��ng tài chính thêm phát tri�n �a dng.  

� Tóm li, s� t�n t�i ca n�n s�n xu�t hàng hoá – ti�n t� và Nhà n��c 	�
c coi là 

nh�ng ti�n 	� phát sinh và phát tri�n ca tài chính.

2. KHÁI NI�M V TÀI CHÍNH 

B	n ch�t c�a Tài chính ���c phân tích trên hai khía cnh sau:  

- Hình th�c bi�u hi�n bên ngoài (hi�n t��ng): '��c th� hi�n d��i dng các 

hi�n t��ng thu vào b�ng ti�n và các hi�n t��ng chi ra b�ng ti�n � các ch� th� kinh 

t� - xã h�i, �ây là s� v�n ��ng c�a v�n ti�n t�, là quá trình phân ph�i các ngu�n tài 

chính, quá trình to l�p và s% d�ng các qu� ti�n t� nh#m m�c �ích nh�t ��nh.

 Ngu�n tài chính: Th� hi�n là nh�ng ti�m n�ng tài chính mà các ch� th� trong 

xã h�i có th� khai thác, s% d�ng nh#m th�c hi�n các m�c �ích c�a mình.

 Các qu� ti�n t�: Là m�t l��ng nh�t ��nh các ngu�n tài chính �ã huy ��ng 

���c �� s% d�ng cho m�t m�c �ích nh�t ��nh. Các qu� ti�n t�, s� hình thành và s%

d�ng c�a chúng, có các �&c �i�m sau �ây:

+ Bi�u hi�n quan h� s� h�u: Vi�c s% d�ng các qu� ti�n t� ph� thu�c quy�n s�
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h�u, các quy ��c, nguyên t(c s% d�ng qu�, ý chí ch� quan c�a ng��i s� h�u trong 

quá trình phân ph�i. 

+ Bi�u hi�n tính m�c 	ích: Ph�n l�n các qu� ti�n t� ��u có m�c �ích s% d�ng 

cu�i cùng - tích lu� ho&c tiêu dùng.  

+ Tính v�n 	�ng th��ng xuyên: T�c là chúng luôn luôn ���c b  sung (to l�p) 

và ���c s% d�ng.  

- N�i dung bên trong (b	n ch�t tài chính): Là các quan h� kinh t� n	y sinh 

trong quá trình phân ph�i c�a c	i xã h�i d��i hình th�c giá tr�, phân ph�i các ngu�n 

tài chính, to l�p và s% d�ng các qu� ti�n t�. To l�p và s% d�ng các qu� ti�n t�

trong phân ph�i là nét �&c tr�ng c�a phân ph�i tài chính, phân bi�t tài chính v�i các 

phm trù khác. 

� Tóm l�i: Tài chính là s� v�n 	�ng ca v�n ti�n t� di�n ra � m�i ch th�

trong xã h�i. Nó ph	n ánh t ng h�p các m�i quan h� kinh t� n	y sinh trong phân 

ph�i các ngu�n tài chính thông qua vi�c to l�p ho&c s% d�ng các qu� ti�n t� nh#m 

�áp �ng các nhu c�u khác nhau c�a các ch� th� trong xã h�i. 

3. CH�C N�NG C�A TÀI CHÍNH 

Ch�c n�ng c�a Tài chính là các thu�c tính khách quan v�n có. Tài chính có 

hai ch�c n�ng là: Ch�c n�ng phân ph�i c�a c	i xã h�i d��i hình th�c giá tr� (G�i t(t 

là ch�c n�ng phân ph�i) và ch�c n�ng giám ��c b#ng ��ng ti�n ��i v�i các quá 

trình phân ph�i (g�i t(t là ch�c n�ng giám ��c). 

3.1. Ch�c n�ng phân ph�i  

- Khái ni�m: Ch�c n�ng phân ph�i c�a tài chính là ch�c n�ng mà nh� vào �ó, 

các ngu�n tài l�c �i di�n cho nh�ng b� ph�n c�a c	i xã h�i ���c ��a vào các qu�

ti�n t� khác nhau �� s% d�ng cho nh�ng m�c �ích khác nhau, �	m b	o nh�ng nhu 

c�u, nh�ng l�i ích khác nhau c�a ��i s�ng xã h�i. 

- ��i t�
ng phân ph�i ca tài chính: Là c�a c	i xã h�i d��i hình th�c giá tr�, 

là t ng th� các ngu�n tài chính có trong xã h�i. 

- Ch th� phân ph�i ca tài chính: Là Nhà n��c (Các t  ch�c, c� quan Nhà 

n��c), các doanh nghi�p, các t  ch�c xã h�i, các h� gia �ình hay cá nhân.  

- K�t qu� ca phân ph�i ca tài chính: Là s� hình thành (To l�p) ho&c s%

d�ng các qu� ti�n t� � các ch� th� trong xã h�i nh#m nh�ng m�c �ích �ã ��nh. 

- ��c 	i�m ca phân ph�i tài chính:  
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+ S� phân ph�i ch� di�n ra d��i hình th�c giá tr , không kèm theo v�i s� thay 

� i hình thái giá tr�. 

+ S� phân ph�i luôn luôn g(n li�n v�i s� hình thành và s! d�ng các qu� ti�n t�

nh�t ��nh.  

+ Quá trình phân ph�i di!n ra m�t cách th��ng xuyên, liên t�c bao g�m c	

phân ph�i l"n 	"u và phân ph�i l�i trong �ó phân ph�i li là nét �&c tr�ng. 

o Phân ph�i l�n ��u là s� phân ph�i ���c th�c hi�n trong l$nh v�c s	n xu�t 

ho&c th�c hi�n cung c�p d�ch v� cho nh�ng ch� th� tham gia vào quá trình sáng to 

ra c�a c	i, v�t ch�t, cung c�p các d�ch v�. N�i dung c�a phân ph�i l�n ��u trong 

phân ph�i thu nh�p c�a các doanh nghi�p: Bù �(p nh�ng chi phí v�t ch�t �ã tiêu hao 

trong quá trình s	n xu�t ho&c ti�n hành d�ch v� (Ph�n này hình thành qu� kh�u hao 

tài s	n c� ��nh và qu� bù �(p v�n l�u ��ng �ã �ng ra c�a các ��n v�); to l�p qu�

ti�n l��ng c�a ��n v� �� tr	 l��ng cho ng��i lao ��ng; �óng góp vào hình thành các 

qu� b	o hi�m (B	o hi�m kinh doanh, b	o hi�m xã h�i); thu nh�p c�a các ch� s� h�u 

v� v�n hay ngu�n tài nguyên tu) theo tính ch�t s� h�u c�a ��n v�. 

o Phân ph�i li là ti�p t�c phân ph�i nh�ng ph�n thu nh�p c� b	n, nh�ng qu�

ti�n t� ���c hình thành trong phân ph�i l�n ��u ra phm vi toàn xã h�i ho&c theo 

nh�ng m�c �ích c� th� h�n c�a các qu� ti�n t�. S� c�n thi�t khách quan c�a phân 

ph�i li: Trong xã h�i có nh�ng khu v�c phi s	n xu�t v�t ch�t c�n thi�t ph	i t�n ti 

và phát tri�n, phân ph�i l�n ��u không �� c�p t�i ��i t��ng này; tác ��ng tích c�c 

t�i vi�c chuyên môn hoá và phân công lao ��ng xã h�i trong l$nh v�c s	n xu�t, hình 

thành c� c�u kinh t� h�p lý, thúc �
y l�c l��ng s	n xu�t xã h�i phát tri�n v�i t�c ��

cao và b�n v�ng; góp ph�n th�c hi�n công b#ng xã h�i trong phân ph�i thông qua 

bi�n pháp �i�u ti�t b�t các thu nh�p cao và nâng �* thêm các thu nh�p th�p. 

3.2. Ch�c n�ng giám ��c 

- Khái ni�m: Ch�c n�ng giám ��c c�a tài chính là ch�c n�ng mà nh� vào �ó 

vi�c ki�m tra b#ng ��ng ti�n ���c th�c hi�n ��i v�i quá trình v�n ��ng c�a các 

ngu�n tài chính �� to l�p các qu� ti�n t� hay s% d�ng chúng theo các m�c �ích �ã 

��nh. 

- ��i t�
ng ca giám 	�c tài chính: Là quá trình v�n ��ng c�a các ngu�n tài 

chính, quá trình to l�p và s% d�ng các qu� ti�n t�. 

- Ch th� ca giám 	�c tài chính: Là các ch� th� phân ph�i.  



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   5

- K�t qu� ca giám 	�c tài chính: Là phát hi�n và �� xu�t các bi�n pháp �i�u 

ch�nh các quá trình phân ph�i theo các m�c tiêu �ã ��nh nh#m �t hi�u qu	 cao 

trong vi�c to l�p và s% d�ng các qu� ti�n t�. 

- ��c 	i�m ca giám 	�c tài chính:  

+ Giám ��c tài chính là giám ��c b#ng ��ng ti�n v�i vi�c s% d�ng ch�c n�ng 

ph��ng ti�n thanh toán và ph��ng ti�n c�t tr� c�a ti�n t� �� giám ��c các quá trình 

to l�p và phân ph�i các ngu�n tài chính.  

+ Giám ��c tài chính là loi giám ��c r�t toàn di�n th��ng xuyên, liên t�c và 

r�ng rãi.  

+ Công tác giám ��c - ki�m tra tài chính ���c ti�n hành r�ng rãi trong các l$nh 

v�c hot ��ng khác nhau c�a tài chính, thông qua t�t c	 các khâu c�a h� th�ng tài 

chính. 

+ Ch�c n�ng giám ��c có quan h� r�t m�t thi�t v�i ch�c n�ng phân ph�i c�a tài 

chính 

4. H� TH�NG TÀI CHÍNH 

- Khái ni�m h� th�ng tài chính: H� th�ng tài chính là t ng th� các hot ��ng 

tài chính trong các l$nh v�c khác nhau c�a n�n kinh t� qu�c dân, nh�ng có quan h�

h�u c� v�i nhau v� vi�c hình thành và s% d�ng các qu� ti�n t� � các ch� th� kinh t�

- xã h�i hot ��ng trong các l$nh v�c �ó. 

- Khái ni�m khâu tài chính: Khâu tài chính là n�i h�i t� c�a các ngu�n tài 

chính, n�i di!n ra vi�c to l�p và s% d�ng các qu� ti�n t� g(n li�n v�i vi�c th�c hi�n 

ch�c n�ng, nhi�m v� c�a ch� th� trong l$nh v�c hot ��ng. 

- C�n c� 	� xác 	 nh m�t khâu tài chính :  

+ Ph	i là m�t �i�m h�i t� c�a các ngu�n tài chính, n�i có các qu� ti�n t� �&c 

thù ���c to l�p và ���c s% d�ng. 

+ Ph	i g(n li�n v�i m�t ch� th� phân ph�i c� th�, xác ��nh.  

+ Các hot ��ng tài chính có cùng tính ch�t, �&c �i�m, vai trò, có tính ��ng 

nh�t v� hình th�c các quan h� tài chính và tính m�c �ích c�a qu� ti�n t� trong l$nh 

v�c hot ��ng ���c x�p vào cùng m�t khâu tài chính. 

- C�n c� 	� các khâu tài chính h
p thành m�t h� th�ng th�ng nh�t: 

+ Các khâu tài chính có cùng b	n ch�t, ch�c n�ng. 

+ Các khâu tài chính có m�i liên h� h�u c� trong vi�c to l�p, s% d�ng các qu�
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ti�n t�, phân ph�i các ngu�n tài chính.  

M+i khâu tài chính ��u bao g�m các quan h� tài chính n	y sinh trong n�i b�

ch� th� kinh t� và gi�a các ch� th� kinh t� v�i nhau nh#m giúp cho các ch� th�

kinh t� �t ���c m�c tiêu kinh t� cu�i cùng c�a mình. 

Hình 1. H� TH�NG TÀI CHÍNH 

4.1. Tài chính doanh nghi�p  

M�c �ích tài chính cu�i cùng c�a các doanh nghi�p là to ra l�i nhu�n. Chính 

vì v�y, m�i hot ��ng c�a tài chính doanh nghi�p, t, vi�c huy ��ng các ngu�n v�n 

�� tài tr� cho hot ��ng kinh doanh, phân ph�i các ngu�n l�c tài chính cho các d�

án kinh doanh c�a doanh nghi�p, cho ��n vi�c qu	n lý quá trình s% d�ng v�n, t�t c	

��u ph	i h��ng vào vi�c t�i �a hoá kh	 n�ng sinh l�i c�a ��ng v�n ��u t�. Do tính 

ch�t hot ��ng nh� v�y nên tài chính doanh nghi�p �óng vai trò quan tr�ng trong 

vi�c to ra các ngu�n l�c tài chính m�i cho n�n kinh t�.  

4.2. Tài chính h� gia �ình  

M�c �ích cu�i cùng c�a các h� gia �ình là tho	 mãn t�i �a các nhu c�u tiêu 

dùng trên c� s� các ngu�n thu nh�p hi�n ti và t��ng lai. Tài chính h� gia �ình vì 

v�y s� t�p trung vào vi�c phân b  các ngu�n l�c tài chính �ang có và s� có trong 

t��ng lai cho các nhu c�u tiêu dùng hi�n ti và t��ng lai sao cho hi�u qu	 nh�t. Nó 

bao g�m các hot ��ng phân b  các ngu�n thu nh�p cho các nhu c�u tiêu dùng và 

tích lu�, l�a ch�n các tài s	n n(m gi� nh#m gi	m thi�u r�i ro và phù h�p v�i k�

hoch tiêu dùng c�a các cá nhân trong gia �ình.  

Ph�n l�n ngu�n l�c tài chính cho hot ��ng c�a các doanh nghi�p là có 

Th� tr��ng 
tài chính 

Tài chính công 
(Tài chính nhà n��c)

Tài chính trung gian 
(Tín d�ng, b	o hi�m,…)

Tài chính các t  ch�c xã h�i 
và tài chính h� gia �ình

Tài chính doanh nghi�p 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   7

ngu�n g�c t, các h� gia �ình. H�n n�a, k� hoch tiêu dùng c�a các h� gia �ình 

c"ng có 	nh h��ng mnh m� t�i hot ��ng kinh doanh c�a các doanh nghi�p vì xét 

��n cùng các h� gia �ình là ��i t��ng ph�c v� c�a các doanh nghi�p. Do v�y, tài 

chính h� gia �ình có m�i liên h� h�u c� v�i tài chính doanh nghi�p.  

4.3. Tài chính công  

Các hot ��ng mang tính ch�t kinh t� c�a Nhà n��c bao g�m cung c�p các 

d�ch v� công c�ng và �i�u ti�t kinh t� v$ mô. Tài chính công vì v�y s� không ch�

t�p trung vào vi�c huy ��ng ngu�n l�c �� duy trì hot ��ng c�a b� máy Nhà n��c 

hay phân b  t�i �u các ngu�n l�c �ó cho các m�c �ích chi tiêu công c�ng c�a Nhà 

n��c mà còn ph	i �	m b	o giúp Nhà n��c th�c hi�n hi�u qu	 vai trò �i�u ti�t kinh 

t� v$ mô c�a mình.  

4.4. Trung gian tài chính  

Trong n�n kinh t�, v�n ���c l�u chuy�n t, n�i th,a ��n n�i thi�u theo hai 

kênh:  

- Kênh d-n v�n tr�c ti�p hay còn g�i là kênh tài chính tr�c ti�p: Là kênh d-n 

v�n trong �ó v�n ���c d-n th.ng t, ng��i s� h�u v�n sang ng��i s% d�ng v�n. 

Nói cách khác, nh�ng ng��i thi�u v�n tr�c ti�p huy ��ng v�n t, nh�ng ng��i th,a 

v�n trên th� tr��ng tài chính ho&c tr�c ti�p t, nhau � nh�ng ��a �i�m c� th� theo 

th/a thu�n.  

- Kênh d-n v�n gián ti�p hay còn g�i là kênh tài chính gián ti�p: Là kênh d-n 

v�n trong �ó v�n t, ng��i s� h�u v�n sang ng��i s% d�ng v�n thông qua các trung 

gian tài chính ph  bi�n nh�t là các ngân hàng, r�i ��n các qu� tín d�ng, các công ty 

tài chính, công ty b	o hi�m, các qu� h�u trí, các công ty ch�ng khoán, qu� ��u 

t�,... Các trung gian tài chính th�c hi�n vi�c t�p h�p các kho	n v�n nhàn r+i li r�i 

cho vay, vì th� nh�ng ng��i s% d�ng v�n và nh�ng ng��i cung c�p v�n không liên 

h� tr�c ti�p v�i nhau trong kênh này. 

Nh�ng ng��i cung c�p v�n ch� y�u là các cá nhân hay h� gia �ình, ngoài ra 

các công ty, chính ph� ho&c n��c ngoài �ôi khi c"ng có d� th,a v�n tm th�i và vì 

v�y có th� �em cho vay. Nh�ng ng��i �i vay v�n quan tr�ng nh�t là các công ty và 

chính ph�, ngoài ra còn có các cá nhân (hay h� gia �ình) và n��c ngoài. Nhu c�u 

vay v�n không ch� �� ��u t� kinh doanh mà còn dùng �� tho	 mãn nhu c�u chi tiêu 

tr��c m(t. 
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5. VAI TRÒ C�A TÀI CHÍNH 

Vai trò c�a tài chính ���c phát huy nhi�u hay ít ph� thu�c vào trình �� khai 

thác, qu	n lý và s% d�ng các ch�c n�ng c�a tài chính; ph� thu�c vào th� ch� kinh t�

c�a n�n kinh t�. Trong th�i k) quá �� lên ch� ngh$a xã h�i, tài chính có nh�ng vai 

trò (tác d�ng) ch� y�u sau �ây: 

- 'i�u ti�t kinh t�: Nhà n��c th�c hi�n vai trò này thông qua s� k�t h�p hai 

ch�c n�ng là phân ph�i và giám ��c. Trên c� s� ki�m tra, giám sát b#ng ��ng ti�n, 

Nhà n��c n(m ���c th�c t� hot ��ng c�a n�n kinh t�, t, �ó phát hi�n ra nh�ng 

v�n �� c�n can thi�p, �i�u ti�t. B#ng các chính sách phân ph�i, Nhà n��c �i�u ti�t 

n�n kinh t� theo k� hoch �ã ��nh. Nhà n��c có th� dùng bi�n pháp ��u t� thêm 

v�n, b  sung v�n �� �
y mnh nh�ng ngành phát tri�n kém và các l$nh v�c tr�ng 

y�u c�a n�n kinh t� qu�c dân. Nhà n��c c"ng có th� dùng bi�n pháp gi	m v�n ��u 

t� và h+ tr� �� hn ch� phát tri�n nh�ng ngành và nh�ng khâu ch�a c�n thi�t,... 

'�ng th�i, Nhà n��c c"ng có th� thông qua vi�c nâng cao ho&c h th�p thu� su�t 

�� �i�u ti�t hot ��ng ��u t� kinh doanh gi�a các ngành. V�i tác d�ng �i�u ti�t 

kinh t�, tài chính là công c� tr�ng y�u thúc �
y n�n kinh t� qu�c dân phát tri�n cân 

��i theo ��nh h��ng các m�c tiêu kinh t� v$ mô. 

- Xác l�p và t�ng c��ng các quan h� kinh t� - xã h�i: Trong th�i k) quá ��

lên ch� ngh$a xã h�i, các doanh nghi�p thu�c m�i thành ph�n kinh t� ��u ���c t�

ch� v� v�n kinh doanh thông qua v�n t� có, các loi v�n tín d�ng và m�t ph�n do 

chi�m d�ng v�n l-n nhau, d-n ��n tình trng n� n�n dây d�a làm r�i lon tài chính. 

'� làm lành mnh hoá quan h� tài chính, m�t m&t, Nhà n��c c�n có nh�ng bi�n 

pháp �i�u ch�nh các quan h� tài chính k� c	 bi�n pháp c�p bách bu�c các doanh 

nghi�p thanh toán n� n�n trong th�i gian ng(n. M&t khác, Nhà n��c còn ph	i ch�

��ng to �i�u ki�n thúc �
y s� ra ��i các th� tr��ng v�n trung hn, dài hn, nh�t là 

th� tr��ng ch�ng khoán và h��ng d-n chúng phát tri�n �úng h��ng. 

- Tích t� và t�p trung v�n, cung �ng v�n cho các nhu c�u công nghi�p hoá, 

hi�n �i hoá: Trong n�n kinh t� luôn di!n ra quá trình di chuy�n ngu�n tài chính 

hai chi�u t, l$nh v�c s	n xu�t sang l$nh v�c phi s	n xu�t, t, trong n��c ra n��c 

ngoài và ng��c li. N�u Nhà n��c có chính sách t�t �i�u ch�nh các quan h� tài 

chính n	y sinh trong các quá trình di chuy�n nói trên thì có th� thúc �
y quá trình 

t�p trung v�n cho ��u t� phát tri�n, gi	m b�t các chi phí không c�n thi�t và thu hút 
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���c nhi�u v�n ��u t� n��c ngoài. 'ây là nhi�m v� c�c k) quan tr�ng, nh�t là 

trong giai �on ��u c�a công nghi�p hoá, hi�n �i hoá nh#m xây d�ng c� s� v�t 

ch�t - k� thu�t cho ch� ngh$a xã h�i. 

- T�ng c��ng tính hi�u qu	 c�a s	n xu�t, kinh doanh: Thông qua vi�c �i�u 

ch�nh các quan h� thu - chi tài chính và phân ph�i thu nh�p, theo nguyên t(c 

khuy�n khích v�t ch�t, x% lý chính xác m�i quan h� v� l�i ích kinh t� gi�a Nhà 

n��c, doanh nghi�p và ng��i lao ��ng, tài chính có th� nâng cao hi�u qu	 hot 

��ng s	n xu�t, kinh doanh; thông qua giám ��c tài chính mà duy trì k0 lu�t tài 

chính, góp ph�n �
y lùi lãng phí, tham ô,... 

- Hình thành quan h� tích lu�, tiêu dùng h�p lý: Trong n�n kinh t� th� tr��ng 

nhi�u thành ph�n, vi�c phân ph�i thu nh�p ���c th�c hi�n theo nhi�u nguyên t(c 

khác nhau, trong �ó có nguyên t(c phân ph�i theo v�n hay theo tài s	n, có kh	

n�ng d-n ��n s� phân ph�i không công b#ng, thi�u h�p lý. Chính vì v�y, Nhà n��c 

c�n th��ng xuyên th�c hi�n vi�c phân ph�i li và �i�u ch�nh s� phân ph�i t,ng 

b��c cho phù h�p v�i ��nh h��ng xã h�i ch� ngh$a. Nhà n��c có th� �i�u ti�t b#ng 

cách �ánh thu� thu nh�p ng��i có thu nh�p cao, h+ tr� ng��i có thu nh�p th�p; 

ho&c c"ng có th� thành l�p các qu� xoá �ói, gi	m nghèo, qu� h+ tr� to vi�c làm 

cho ng��i nghèo, nâng l��ng cho ng��i lao ��ng � các ngành có thu nh�p th�p,... 

- C�ng c� liên minh công - nông, t�ng c��ng vai trò c�a Nhà n��c và an ninh 

qu�c phòng: Lý lu�n và kinh nghi�m th�c ti!n cho th�y, m�t n�n tài chính lành 

mnh theo h��ng t�ng tr��ng kinh t� g(n li�n v�i ti�n b� xã h�i, s� to ra c� s�

kinh t� - xã h�i v�ng ch(c cho vi�c c�ng c� liên minh công - nông - trí th�c, n�n 

t	ng cho vi�c t�ng c��ng vai trò c�a Nhà n��c và an ninh qu�c phòng. 

6. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QU�C GIA 

T�p h�p các m�c tiêu, bi�n pháp ���c chính ph� m+i qu�c gia �� ra �� tác 

��ng t�i h� th�ng tài chính c�a qu�c gia, khi�n cho h� th�ng �ó ph�c v� h�u hi�u 

vi�c th�c hi�n các m�c tiêu phát tri�n �ã ���c xác ��nh trong chi�n l��c phát tri�n 

kinh t� - xã h�i c�a ��t n��c ���c g�i là chính sách tài chính qu�c gia.  

6.1. M�c tiêu c�a chính sách tài chính qu�c gia

- T�ng c��ng ti�m l�c tài chính c�a ��t n��c. 

- Ki�m soát lm phát,  n ��nh giá c	 và s�c mua c�a ��ng ti�n. 

- To công �n vi�c làm. 
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6.2. Nh�ng quan �i�m c� b�n 

- Chuy�n h��ng c� ch� qu	n lý chính sách tài chính - ti�n t� ki�u "��ng viên 

t�p trung" sang chính sách tài chính phân quy�n t� ch�, t� ch�u trách nhi�m. 

- Phân bi�t rõ ràng ch�c n�ng, nhi�m v� c�a tài chính Nhà n��c và tài chính 

doanh nghi�p. 

- Phân bi�t rõ ch�c n�ng, nhi�m v� c�a tài chính Nhà n��c và ngân hàng. 

- Th�c hi�n c� ch� tài chính m� lành mnh. 

- Chính sách tài chính ph	i gi	i phóng tri�t �� m�i ngu�n v�n. 

- C�n xác ��nh rõ các m�c tiêu �u tiên phát tri�n. 

- Xây d�ng và th�c hi�n các chính sách tài chính c�n ��ng trên quan �i�m h�

th�ng. 

- Chú tr�ng nghiên c�u, kh	o sát, �úc k�t kinh nghi�m, t  ch�c �ào to, th%

nghi�m các ph��ng th�c phù h�p. 

- Hoàn ch�nh h� th�ng v�n b	n pháp quy v� tài chính, t�ng c��ng ki�m soát, 

thanh tra. 

6.3. N�i dung chính sách tài chính qu�c gia 

6.3.1. Chính sách v� v�n

- V�n là �i�u ki�n tiên quy�t �� duy trì và phát tri�n s	n xu�t, ��ng th�i là c�

s� �� phân ph�i l�i nhu�n, �ánh giá hi�u qu	 các hot ��ng kinh t�; g�m nh�ng 

ngu�n v�t t�, tài s	n trong các doanh nghi�p, ngu�n ti�n m&t ho&c các tài s	n khác 

d� tr� trong dân. 

- Chính sách to v�n ph	i c� b	n tuân th� nguyên t(c l�i ích c�a ng��i có v�n, 

vi�c s% d�ng v�n nh�t thi�t ph	i tuân th� nguyên t(c hi�u qu	 kinh t�. 

- M�c tiêu c�a chính sách to v�n ch� y�u to ra môi tr��ng kinh t� và ti�n ��

pháp lý �� bi�n m�i ngu�n l�c ti�n t� thành t� b	n sinh l�i và t�ng tr��ng quá trình 

tái s	n xu�t xã h�i. � Bi�n pháp:

+ Kh(c ph�c tình trng c�p v�n tràn lan, bu�c doanh nghi�p t� to s�c mnh 

tài chính, t� ch�u trách nhi�m theo pháp lu�t v�i ch� ngu�n v�n. 

+ Phát tri�n kinh t� nhi�u thành ph�n nh�t quán và ���c th� ch� hóa. 

+ C  ph�n hóa các doanh nghi�p Nhà n��c. 

+ Phát tri�n kinh t� th� tr��ng tài chính. 

+ Có chi�n l��c kinh t� ��i ngoi �úng �(n �� thu hút v�n ��u t� n��c ngoài. 
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- M�c tiêu c�a chính sách ��u t� là b	o t�n và s% d�ng v�n có hi�u qu	. Các 

ph��ng th�c s% d�ng v�n Nhà n��c hi�u qu	: 

+ Chuy�n v�n xây d�ng c� b	n c�a Nhà n��c sang dng tín d�ng ngân hàng 

dài hn. 

+ Xác ��nh tr�ng �i�m c�a ��u t� Nhà n��c. 

+ Hình thành các công ty c  ph�n công t� h�p doanh. 

6.3.2. Chính sách tài chính ��i v�i doanh nghi�p 

Phát tri�n doanh nghi�p s� t�p h�p có hi�u qu	 các ngu�n l�c phân tán. G�m: 

+ Chính sách ��u t�. 

+ Chính sách �u �ãi v� thu� và các chi phí. 

+ Ban hành lu�t �i�u tra ��c quy�n, duy trì cnh tranh lành mnh. 

6.3.3. Chính sách ��i v�i ngân sách Nhà n��c 

- B� trí ngu�n thu, rà soát li các kho	n chi. 

- Ch�m d�t vi�c cho vay tr�c ti�p t, ngân hàng trung ��ng ��i v�i ngân sách 

Nhà n��c d��i m�i hình th�c. 

- Thi�u h�t ngân sách Nhà n��c c�n ���c hn ch�, ti�n t�i cân b#ng thu chi. 

- C�n th��ng xuyên � i m�i c	i ti�n các hình th�c huy ��ng, �&c bi�t là h�

th�ng thu�. Thu� không nh�ng là ngu�n thu ngân sách mà còn là công c� �i�u ti�t 

v$ mô c�a Nhà n��c. 

6.3.4. Chính sách v� tài chính, ��i ngo�i 

- Huy ��ng t�i �a v�n n��c ngoài, to ra và t�n thu các ngu�n thu ngoi t�. 

- Tri�t �� thu hút v�n t, bên ngoài. 

- T�ng c��ng ��u t� phát tri�n các hot ��ng xu�t kh
u hàng hóa và d�ch v�. 

- Nh�p kh
u ch� y�u �� ph�c v� ��u t�. 

- Có h� th�ng giá và t0 l� h�p lý. 

- Qu	n lý t�t vi�c s% d�ng ngoi t�, nh�t là các ngoi t� mnh. 

- C	i ti�n và ��n gi	n hóa th� t�c. 

- To ra môi tr��ng chính tr�, pháp lý, kinh t� thu�n l�i. 

6.3.5. Chính sách v� ti�n t� và tín d�ng 

- M�c tiêu c�a chính sách ti�n t� qu�c gia là ki�m soát ch&t ch� lm phát,  n 

��nh giá c	 c�a ��ng ti�n, to �i�u ki�n huy ��ng v�n. 'i�u hành kh�i l��ng ti�n 

cung �ng. 
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- Chính sách tín d�ng:  

+ Tín d�ng ngân hàng c�n ���c m� r�ng �áp �ng các nhu c�u vay v�n có hi�u 

qu	 v�i ph��ng châm không �� các d� án ��u t� có hi�u qu	 cao b� thi�u v�n. 

+ T�ng c��ng cho vay trung và dài hn. 

+ Gi	m t0 l� n� quá hn và n� khó �òi. 

M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Finance: Tài chính 

Public finance: Tài chính công 

Corporate finance: Tài chính doanh nghi�p 

Personal finance: Tài chính h� gia 	ình 

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

Finance is the study of how people allocate their assets over time under 

conditions of certainty and uncertainty. A key point in finance, which affects 

decisions, is the time value of money, which states that a unit of currency today is 

worth more than the same unit of currency tomorrow. Finance aims to price assets 

based on their risk level, and expected rate of return. Finance can be broken into 

three different sub categories: Public finance, corporate finance and personal 

finance. 

Câu h!i c�ng c�:  

1. Trình bày theo cách mà các bn hi�u, tài chính là gì? 

2. Tài chính có m�y ch�c n�ng? m�i quan h� gi�a các ch�c n�ng �ó? 

3. '�i t��ng c�a ch�c n�ng phân ph�i là gì? Ti sao ph	i phân ph�i li? Nhà 

n��c tham gia vào quá trình phân ph�i tài chính � giai �on phân ph�i l�n 

��u hay phân ph�i li? 

4. Th� nào là kênh tài chính gián ti�p? Kênh tài chính tr�c ti�p? 

5. Phân tích các vai trò c�a tài chính. 

6. Trình bày chính sách tài chính qu�c gia. 
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CH��NG 2. TÀI CHÍNH CÔNG 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c ngân sách Nhà n��c (NSNN) là gì; 

- Trình bày 	�
c các 	�c 	i�m ca NSNN; 

- Phân tích vai trò ca NSNN; 

- Trình bày 	�
c n�i dung thu NSNN; 

- Phân tích các nhân t� �nh h��ng 	�n thu NSNN; 

- Trình bày 	�
c các gi�i pháp làm t�ng ngu�n thu NSNN; 

- Trình bày 	�
c n�i dung chi NSNN; 

- Phân tích các nhân t� �nh h��ng 	�n chi NSNN; 

- Trình bày 	�
c các gi�i pháp x! lý b�i chi NSNN; 

- Trình bày 	�
c h� th�ng NSNN. 

1. KHÁI NI�M VÀ B"N CH#T NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

Ngân sách Nhà n��c, hay ngân sách chính ph�, là m�t phm trù kinh t�; là 

m�t thành ph�n trong h� th�ng tài chính. Thu�t ng� "NSNN" ���c s% d�ng r�ng rãi 

trong ��i s�ng kinh t�, xã h�i � m�i qu�c gia. Song quan ni�m v� NSNN li ch�a 

th�ng nh�t, ng��i ta �ã ��a ra nhi�u ��nh ngh$a v� NSNN tùy theo các tr��ng phái 

và các l$nh v�c nghiên c�u. Các nhà kinh t� Nga quan ni�m: NSNN là b	ng li�t kê 

các kho	n thu, chi b#ng ti�n trong m�t giai �on nh�t ��nh c�a qu�c gia. Lu�t 

NSNN c�a Vi�t Nam �ã ���c Qu�c h�i Vi�t Nam thông qua ngày 16/12/2002 ��nh 

ngh$a: NSNN là toàn b� các kho�n thu, chi ca Nhà n��c trong d� toán 	ã 	�
c c�

quan Nhà n��c có th#m quy�n quy�t 	 nh và 	�
c th�c hi�n trong m�t n�m 	� 	�m 

b�o th�c hi�n các ch�c n�ng và nhi�m v� ca Nhà n��c. 

S� hình thành và phát tri�n c�a NSNN g(n li�n v�i s� xu�t hi�n và phát tri�n 

c�a kinh t� hàng hóa - ti�n t� trong các ph��ng th�c s	n xu�t c�a c�ng ��ng và Nhà 

n��c c�a t,ng c�ng ��ng. Nói cách khác, s� ra ��i c�a Nhà n��c, s� t�n ti c�a 

kinh t� hàng hóa - ti�n t� là nh�ng ti�n �� cho s� phát sinh, t�n ti và phát tri�n c�a 

NSNN. 

NSNN bao g�m ngân sách trung ��ng và ngân sách ��a ph��ng. Ngân sách 

trung ��ng là ngân sách c�a các b�, c� quan ngang b�, c� quan thu�c Chính ph� và 

các c� quan khác � trung ��ng. Ngân sách ��a ph��ng bao g�m ngân sách c�a ��n 

v� hành chính các c�p có H�i ��ng Nhân dân và 1y ban Nhân dân. 
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N�m ngân sách (hay còn g�i là n�m tài chính ho&c tài khoá) là giai �on mà 

trong �ó d� toán thu – chi tài chính �ã ���c phê chu
n c�a Qu�c h�i có hi�u l�c thi 

hành. 2 h�u h�t các n��c, n�m ngân sách có th�i hn b#ng 1 n�m d��ng l�ch, 

nh�ng th�i �i�m b(t ��u và k�t thúc n�m ngân sách � m+i n��c có khác nhau. 2 �a 

s� các n��c (Trong �ó có Vi�t Nam), n�m ngân sách trùng n�m d��ng l�ch (b(t ��u 

1/1, k�t thúc 31/12) nh� Pháp, B�, Hà lan, Trung Qu�c. M�t s� n��c nh� Anh, 

Nh�t, n�m ngân sách b(t  ��u t, 1/4 n�m tr��c và k�t thúc vào 31/3 n�m sau. Úc thì 

t, 1/7 n�m tr��c ��n 30/6 n�m sau, M� t, 1/10 n�m tr��c ��n 30/9 n�m sau. Vi�c 

quy ��nh n�m ngân sách là hoàn toàn do ý chí ch� quan c�a t,ng Nhà n��c. 

V� m&t b	n ch�t, NSNN là h� th�ng nh�ng m�i quan h� kinh t� gi�a Nhà n��c 

và xã h�i phát sinh trong quá trình Nhà n��c huy 	�ng và s! d�ng các ngu�n tài 

chính nh�m 	�m b�o yêu c"u th�c hi�n các ch�c n�ng ca Nhà n��c.  

NSNN là b� ph�n ch� y�u c�a h� th�ng tài chính qu�c gia. Nó bao g�m 

nh�ng quan h� tài chính nh�t ��nh trong t ng th� các quan h� tài chính qu�c gia, c�

th�: 

- Quan h� tài chính gi�a Nhà n��c và công dân. 

- Quan h� tài chính gi�a Nhà n��c v�i doanh nghi�p. 

- Quan h� tài chính gi�a Nhà n��c v�i t  ch�c xã h�i. 

- Quan h� tài chính gi�a Nhà n��c v�i qu�c t�. 

2. �%C �I
M C�A NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

- Hot ��ng thu chi c�a NSNN luôn g(n ch&t v�i quy�n l�c kinh t� - chính tr�

c�a Nhà n��c, và vi�c th�c hi�n các ch�c n�ng c�a Nhà n��c ���c Nhà n��c ti�n 

hành trên c� s� nh�ng lu�t l� nh�t ��nh. 

- Hot ��ng NSNN là hot ��ng phân ph�i li các ngu�n tài chính, nó th� hi�n 

� hai lãnh v�c thu và chi c�a Nhà n��c. 

- NSNN luôn g(n ch&t v�i s� h�u Nhà n��c, luôn ch�a ��ng nh�ng l�i ích 

chung, l�i ích công c�ng. 

- NSNN c"ng có nh�ng �&c �i�m nh� các qu� ti�n t� khác. Nét khác bi�t c�a 

NSNN v�i t� cách là m�t qu� ti�n t� t�p trung c�a Nhà n��c, nó ���c chia thành 

nhi�u qu� nh/ có tác d�ng riêng, sau �ó m�i ���c chi dùng cho nh�ng m�c �ích �ã 

��nh. 
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- Hot ��ng thu chi c�a NSNN ���c th�c hi�n theo nguyên t(c không hoàn tr	

tr�c ti�p là ch� y�u. 

3. VAI TRÒ C�A NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

NSNN có vai trò r�t quan tr�ng trong toàn b� hot ��ng kinh t�, xã h�i, an 

ninh, qu�c phòng và ��i ngoi c�a ��t n��c. C�n hi�u r#ng, vai trò c�a NSNN luôn 

g(n li�n v�i vai trò c�a Nhà n��c theo t,ng giai �on nh�t ��nh. '�i v�i n�n kinh t�

th� tr��ng, NSNN �	m nh�n vai trò qu	n lý v$ mô ��i v�i toàn b� n�n kinh t�, xã 

h�i. NSNN là công c� �i�u ch�nh v$ mô n�n kinh t� xã h�i, ��nh h��ng phát 

tri�n s	n xu�t, �i�u ti�t th� tr��ng, bình  n giá c	, �i�u ch�nh ��i s�ng xã h�i. Huy 

��ng các ngu�n tài chính c�a NSNN �� �	m b	o nhu c�u chi tiêu c�a Nhà n��c. 

M�c ��ng viên các ngu�n tài chính t, các ch� th� trong ngu�n kinh t� �òi h/i ph	i 

h�p lý n�u m�c ��ng viên quá cao ho&c quá th�p thì s� 	nh h��ng ��n s� phát tri�n 

c�a n�n kinh t�,vì v�y c�n ph	i xác ��nh m�c huy ��ng vào NSNN m�t cách phù 

h�p v�i kh	 n�ng �óng góp tài chính c�a các ch� th� trong n�n kinh t�. 

- Qu	n lý �i�u ti�t v$ mô n�n kinh t�: NSNN là công c� ��nh h��ng hình 

thành c� c�u kinh t� m�i, kích thích phát tri�n s	n xu�t kinh doanh và ch�ng ��c 

quy�n. Tr��c h�t, Chính ph� s� h��ng hot ��ng c�a các ch� th� trong n�n kinh t�

�i vào qu� �o mà chính ph� �ã hoch ��nh �� hình thành c� c�u kinh t� t�i �u, to 

�i�u ki�n cho n�n kinh t� phát tri�n  n ��nh và b�n v�ng. Thông qua hot ��ng chi 

Ngân sách, Nhà n��c s� cung c�p kinh phí ��u t� cho c� s� k�t c�u h t�ng, hình 

thành các doanh nghi�p thu�c các ngành then ch�t trên c� s� �ó to môi tr��ng và 

�i�u ki�n thu�n l�i cho s� ra ��i và phát tri�n các doanh nghi�p thu�c m�i thành 

ph�n kinh t� (có th� th�y rõ nh�t t�m quan tr�ng c�a �i�n l�c, vi!n thông, hàng 

không ��n hot ��ng kinh doanh c�a các doanh nghi�p). Bên cnh �ó, vi�c c�p v�n 

hình thành các doanh nghi�p Nhà n��c là m�t trong nh�ng bi�n pháp c�n b	n ��

ch�ng ��c quy�n và gi� cho th� tr��ng kh/i r�i vào tình trng cnh tranh không 

hoàn h	o. Và trong nh�ng �i�u ki�n c� th�, ngu�n kinh phí trong ngân sách c"ng có 

th� ���c s% d�ng �� h+ tr� cho s� phát tri�n c�a các doanh nghi�p, �	m b	o tính  n 

��nh v� c� c�u ho&c chu
n b� cho vi�c chuy�n sang c� c�u m�i h�p lý h�n. Thông 

qua hot ��ng thu, b#ng vi�c huy ��ng ngu�n tài chính thông qua thu�, NSNN �	m 

b	o th�c hi�n vai trò ��nh h��ng ��u t�, kích thích ho&c hn ch� s	n xu�t kinh 

doanh. 
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- V� m&t kinh t�: Kích thích s� t�ng tr��ng kinh t� theo s� ��nh h��ng phát 

tri�n kinh t� xã h�i thông qua các công c� thu� và thu� su�t c�a Nhà n��c s� góp 

ph�n kích thích s	n xu�t phát tri�n thu hút s� ��u t� c�a các doanh nghi�p. Ngoài ra 

Nhà n��c còn dùng NSNN ��u t� vào c� s� h t�ng to �i�u ki�n và môi tr��ng 

thu�n l�i cho các doanh nghi�p hot ��ng. 

- V� m&t xã h�i: Vai trò �i�u ti�t thu nh�p gi�a các t�ng l�p dân c� trong xã 

h�i. Tr� giúp tr�c ti�p dành cho nh�ng ng��i có thu nh�p th�p hay có hoàn c	nh 

�&c bi�t nh� chi v� tr� c�p xã h�i, tr� c�p gián ti�p d��i hình th�c tr� giá cho các 

m&t hàng thi�t y�u, các kho	n chi phí �� th�c hi�n chính sách dân s�, chính sách 

vi�c làm, ch�ng mù ch�, h+ tr� ��ng bào bão l�t. 

- V� m&t th� tr��ng: Nhà n��c s� s% d�ng NSNN nh� m�t công c� �� góp 

ph�n bình  n giá c	 và ki�m ch� lm phát. Nhà n��c ch� �i�u ti�t nh�ng m&t hàng 

quan tr�ng nh�ng m&t hàng mang tính ch�t chi�n l��c. C� ch� �i�u ti�t thông qua 

tr� giá, �i�u ch�nh thu� su�t thu� xu�t nh�p kh
u, d� tr� qu�c gia. Th� tr��ng v�n 

s�c lao ��ng: Thông qua phát hành trái phi�u và chi tiêu c�a chính ph�.  

- Ki�m ch� lm phát: Cùng v�i ngân hàng trung ��ng v�i chính sách ti�n t�

thích h�p NSNN góp ph�n �i�u ti�t thông qua chính sách thu� và chi tiêu c�a chính 

ph�. 

4. THU NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

- Khái ni�m: Thu NSNN là vi�c Nhà n��c dùng quy�n l�c ca mình 	� t�p 

trung m�t ph"n ngu�n tài chính qu�c gia hình thành qu� NSNN nh�m th$a mãn các 

nhu c"u ca Nhà n��c. Thu NSNN ph	n ánh các quan h� kinh t� n	y sinh trong quá 

trình phân chia các ngu�n tài chính qu�c gia gi�a Nhà n��c v�i các ch� th� trong xã 

h�i.  

- N�i dung kinh t� ca thu NSNN: C�n c� vào n�i dung kinh t� và tính ch�t c�a 

các kho	n thu NSNN có th� chia thu NSNN thành hai nhóm: 

+ Nhóm thu th��ng xuyên có tính ch�t b(t bu�c: Thu�, phí, l� phí. 

+ Nhóm thu không th��ng xuyên bao g�m các kho	n thu t, hot ��ng kinh t�

c�a Nhà n��c, thu t, hot ��ng s� nghi�p, thu ti�n bán ho&c cho thuê tài s	n thu�c 

s� h�u Nhà n��c, ti�n thu v� h�p tác lao ��ng n��c ngoài. 
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Thu th��ng xuyên và không th��ng xuyên ���c coi là thu trong cân ��i ngân 

sách và ���c s% d�ng cho chi th��ng xuyên c"ng nh� m�t ph�n cho ��u t� phát 

tri�n kinh t�.  

Các kho	n thu v� vay n� (trong và ngoài n��c) ���c coi là các kho	n thu ��

cân ��i (bù �(p thâm h�t NSNN). 

- Nhân t� �nh h��ng 	�n thu NSNN: 

+ Thu nh�p GDP bình quân ��u ng��i quy�t ��nh m�c ��ng viên c�a ngân 

sách. 

+ T0 su�t doanh l�i trong n�n kinh t� tác ��ng t�i t0 su�t thu c�a ngân sách. 

+ Ti�m n�ng ��t n��c v� tài nguyên thiên nhiên th� hi�n � t0 tr�ng xu�t kh
u 

khoáng s	n và tài nguyên thiên nhiên 	nh h��ng t�i t0 su�t thu NSNN 

+ M�c �� trang tr	i các kho	n chi phí c�a Nhà n��c có tác ��ng ��n vi�c t�ng 

ho&c gi	m t0 su�t thu ngân sách. 

+ T  ch�c b� máy thu n�p NSNN g�n nh3, �t hi�u qu	 cao, ch�ng ���c th�t 

thu do tr�n, l�u thu�. 

- T"m quan tr�ng ca thu NSNN: 

+ Ngu�n thu NSNN �	m b	o chi phí hot ��ng c�a b� máy hành chính Nhà 

n��c. 

+ Thu NSNN to l�p ngu�n tài chính �� ��u t� phát tri�n kinh t�, ��u t� xây 

d�ng c� s� h t�ng và các công trình công c�ng.  

+ Thu NSNN là m�t trong nh�ng công c� �i�u ti�t v$ mô n�n kinh t� c�a Nhà 

n��c, �i�u ch�nh c� c�u kinh t� h�p lý trong t,ng th�i k).  

- Các gi�i pháp b�i d�%ng ngu�n thu NSNN: 

+ C�n có các chính sách khuy�n khích ��u t�, to �i�u ki�n thu�n l�i cho s�

phát tri�n c�a các thành ph�n kinh t� và các doanh nghi�p.  

+ Xây d�ng và hoàn thi�n các chính sách thu NSNN nh� các chính sách thu�, 

phí và l� phí  n ��nh �� v,a huy ��ng ���c ngu�n thu cho Nhà n��c v,a khuy�n 

khích tích t� v�n c�a doanh nghi�p và dân c� to �i�u ki�n cho các doanh nghi�p 

thu�c m�i thành ph�n kinh t� phát tri�n.  

+ T  ch�c công tác hành thu NSNN m�t cách h�p lý, khoa h�c  
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+ S% d�ng các ngu�n thu NSNN �� ��u t� tr�c ti�p vào m�t s� doanh nghi�p 

quan tr�ng trong m�t s� ngành và nh�ng l$nh v�c then ch�t �� th�c hi�n ��nh 

h��ng phát tri�n kinh t� - xã h�i, to ra ngu�n tài chính m�i.  

+ C�n khuy�n khích ti�t ki�m tiêu dùng, dành v�n cho ��u t� phát tri�n, �&c 

bi�t Nhà n��c ph	i gi	m chi tiêu cho tiêu dùng, tinh gi	m b� máy Nhà n��c, c	i 

cách b� máy hành chính �� tích lu� v�n chi ��u t�. 

5. CHI NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

- Khái ni�m: Chi NSNN là vi�c phân ph�i và s% d�ng qu� NSNN nh#m �	m 

b	o th�c hi�n các ch�c n�ng c�a Nhà n��c theo nh�ng nguyên t(c nh�t ��nh. Chi 

NSNN là quá trình phân ph�i l�i các ngu�n tài chính 	ã 	�
c t�p trung vào NSNN 

và 	�a chúng 	�n m�c 	ích s! d�ng. 

- ��c 	i�m ca Chi NSNN: Ngoài mang các �&c �i�m chung c�a NSNN, chi 

NSNN còn có �&c �i�m:  

+ Hi�u qu	 chi NSNN ���c xem xét trên t�m v$ mô và là hi�u qu	 kinh t�, xã 

h�i, an ninh qu�c phòng,... d�a vào vi�c hoàn thành các m�c tiêu kinh t�, xã h�i, an 

ninh qu�c phòng,... mà các kho	n chi Ngân sách �	m nh�n. 

+ Chi NSNN là m�t b� ph�n c�u thành lu�ng v�n ��ng ti�n t� và nó g(n li�n 

v�i s� v�n ��ng c�a các phm trù giá tr� khác nh� giá c	, ti�n l��ng, tín d�ng, thu�, 

t0 giá h�i �oái,... 

- N�i dung chi NSNN: Bao g�m các n�i dung sau:  

+ Chi ��u t� phát tri�n: Bao g�m các kho	n chi cho ��u t� xây d�ng c� s� h

t�ng; chi cho các ch��ng trình, m�c tiêu qu�c gia, d� án Nhà n��c; chi h+ tr� các 

doanh nghi�p Nhà n��c, góp v�n liên doanh, liên k�t; chi b  sung d� tr� Nhà n��c.  

+ Chi s� nghi�p kinh t�;  

+ Chi cho y t�; 

+ Chi cho giáo d�c �ào to và nghiên c�u khoa h�c; 

+ Chi cho v�n hoá, th� d�c th� thao; 

+ Chi v� xã h�i; 

+ Chi qu	n lý Nhà n��c, '	ng, �oàn th�; 

+ Chi cho an ninh, qu�c phòng; 

+ Chi khác: Nh� chi vi�n tr�, cho vay, tr	 n� g�c và lãi.  
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- Phân lo�i Chi NSNN:  

+ C�n c� vào m�c �ích chi tiêu, n�i dung chi NSNN ���c chia thành hai 

nhóm: Chi tích lu� và chi tiêu dùng. 

+ C�n c� theo y�u t� và ph��ng th�c qu	n lý NSNN, n�i dung chi NSNN ���c 

chia thành b�n nhóm nh� sau: Nhóm chi th��ng xuyên (bao g�m các kho	n chi 

nh#m duy trì hot ��ng th��ng xuyên c�a Nhà n��c), nhóm chi ��u t� phát tri�n 

(bao g�m các kho	n chi làm t�ng c� s� v�t ch�t c�a ��t n��c và góp ph�n làm t�ng 

tr��ng kinh t�), nhóm chi tr	 n� và vi�n tr� (bao g�m các kho	n chi �� Nhà n��c 

th�c hi�n ngh$a v� tr	 n� các kho	n �ã vay trong n��c và vay n��c ngoài khi ��n 

hn (bao g�m c	 n� g�c và lãi) và các kho	n chi làm ngh$a v� qu�c t�. 

- Các nhân t� �nh h��ng 	�n Chi NSNN: 

+ S� phát tri�n ca l�c l�
ng s�n xu�t, �ây là nhân t� v,a to ra kh	 n�ng và 

�i�u ki�n cho vi�c hình thành n�i dung, c� c�u chi m�t cách h�p lý, v,a �&t ra yêu 

c�u thay � i n�i dung, c� c�u chi trong t,ng th�i kì nh�t ��nh. 

+  Kh� n�ng tích lu� ca n�n kinh t�, nhân t� này th� hi�n kh	 n�ng chi ��u t�

phát tri�n kinh t�. Tuy nhiên, vi�c chi NSNN cho ��u t� phát tri�n còn tu) thu�c �

kh	 n�ng t�p trung ngu�n tích lu� vào NSNN và chính sách chi c�a NSNN trong 

t,ng giai �on l�ch s%. 

+ Mô hình t  ch�c b� máy c�a Nhà n��c, và nh�ng nhi�m v� kinh t�, xã h�i 

mà Nhà n��c �	m nh�n trong t,ng th�i kì. 

+ Ngoài nh�ng nhân t� k� trên, n�i dung, c� c�u chi NSNN c�a m+i qu�c gia 

trong t,ng giai �on còn ch�u 	nh h��ng c�a nhi�u nhân t� khác nh� bi�n ��ng 

kinh t�, chính tr�, xã h�i, giá c	, lãi su�t, t0 giá h�i �oái... 

- Nguyên t&c Chi NSNN :  

+ G(n ch&t kho	n thu NSNN �� b� trí các kho	n chi NSNN h�p lý. Chi NSNN 

ph	i d�a trên c� s� có ngu�n thu th�c t� t, n�n kinh t�, do �ó �òi h/i m�c �� chi và 

c� c�u các kho	n chi ph	i d�a vào kh	 n�ng t�ng tr��ng GDP c�a ��t n��c. N�u 

không tôn tr�ng nguyên t(c này s� d-n ��n tình trng b�i chi NSNN - m�t nguyên 

nhân d-n ��n kh	 n�ng bùng n  lm phát, gây m�t  n ��nh cho s� phát tri�n kinh t�

- xã h�i. 

+ '	m b	o yêu c�u ti�t ki�m và hi�u qu	 trong vi�c b� trí các kho	n chi c�a 

NSNN. '� �	m b	o nguyên t(c ti�t ki�m và hi�u qu	 trong chi NSNN c�n ph	i s(p 
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x�p, b� trí các kho	n chi NSNN v�i m�t c� c�u h�p lý, ph	i d�a trên các ��nh m�c, 

tiêu chu
n chi tiêu có c�n c� khoa h�c và th�c ti!n, có t  ch�c các kho	n chi theo 

các ch��ng trình có m�c tiêu. 

+ Chi NSNN t�p trung có tr�ng �i�m: Nguyên t(c này �òi h/i vi�c phân b 

ngu�n v�n NSNN ph	i c�n c� vào ch��ng trình tr�ng �i�m c�a Nhà n��c vì vi�c 

th�c hi�n thành công các ch��ng trình này có tác ��ng dây chuy�n, thúc �
y các 

ngành, các l$nh v�c phát tri�n theo ��nh h��ng, chi�n l��c phát tri�n c�a qu�c gia. 

+ Phân c�p chi NSNN g(n v�i nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a các c�p 

chính quy�n ��a ph��ng �� b� trí các kho	n chi cho thích h�p: Áp d�ng nguyên t(c 

này tránh ���c vi�c b� trí các kho	n chi ch�ng chéo, khó ki�m tra, giám sát, nâng 

cao trách nhi�m và tính ch� ��ng c�a các c�p. 

+ T  ch�c chi NSNN trong s� ph�i h�p ch&t ch� v�i kh�i l��ng ti�n t�, lãi 

su�t, t0 giá h�i �oái �� to nên công c� t ng h�p cùng tác ��ng ��n các v�n �� c�a 

kinh t� v$ mô. 

- B�i chi NSNN: Là s� chênh l�ch gi�a chi NSNN l�n h�n thu NSNN.  

- Các lo�i b�i chi ngân sách: 

+ B�i chi c� c�u: Là b�i chi x	y ra do s� thay � i chính sách thu - chi c�a Nhà 

n��c. 

+ B�i chi chu k): Là b�i chi do s� thay � i chu k) kinh t�. 

B�i chi NSNN trên quy mô l�n, t�c �� cao ���c coi là m�t nguyên nhân tr�c 

ti�p và quy�t ��nh gây ra lm phát, tác hi ��n s� phát tri�n kinh t�, ��n ��i s�ng 

c�a dân c�.  

- Các gi�i pháp c� b�n x! lý b�i chi NSNN:  

+ Gi	i pháp tình th�: 

o Vay n� trong và ngoài n��c �� bù �(p b�i chi 

o Phát hành ti�n gi�y �� bù chi. 

Các gi	i pháp tình th� trên ��u có tính ch�t hai m&t : � Phát hành ti�n gi�y ��

chi tiêu n�u v��t quá yêu c�u c�a l�u thông ti�n t� s� n	y sinh c�u l�n h�n cung, 

giá c	 hàng hoá, d�ch v� s� t�ng cao, lm phát x	y ra. � Vay n� trong n��c và n��c 

ngoài có th� tránh ���c phát hành ti�n gi�y nh�ng s� ph	i tr	 n�, �òi h/i tính toán 

và qu	n lý, s% d�ng hi�u qu	 ti�n vay, tránh gây gánh n&ng n� n�n cho Nhà n��c, 

�&c bi�t là ��i v�i các kho	n vay n� n��c ngoài d! gây m�t uy tín qu�c gia, t�ng s�
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ph� thu�c vào bên cho vay n� và nguy c� kh�ng ho	ng tài chính.  

+ Gi	i pháp lâu dài:  

o Gi	m chi NSNN: T  ch�c b� máy qu	n lý Nhà n��c ��n gi	n, g�n nh3, hi�u 

qu	, ti�n hành chi NSNN hi�u qu	, h�p lý, hn ch� s� lãng phí, th�t thoát trong quá 

trình phân ph�i và s% d�ng NSNN.  

o T�ng thu NSNN: Có chi�n l��c phát tri�n kinh t�, to �i�u ki�n cho các 

doanh nghi�p và thành ph�n kinh t� phát tri�n to ti�m l�c và tích lu� cho n�n kinh 

t�.  

o T�ng thu, gi	m chi là gi	i pháp t�t nh�t �� cân ��i ngân sách nh#m  n ��nh 

tình hình tài chính v$ mô. Tuy nhiên, trong b�i c	nh m�c t�ng GDP ch�a l�n, n�u 

ph�n t�p trung vào ngân sách quá l�n s� hn ch� ��u t� và tiêu dùng t� nhân, làm 

gi	m ��ng l�c phát tri�n kinh t�; n�u gi	m chi v��t quá m�c gi�i hn s� 	nh h��ng 

không t�t ��n quá trình phát tri�n kinh t�, xã h�i, an ninh, qu�c phòng c�a ��t n��c. 

X% lý b�i chi NSNN b#ng gi	i pháp nào c"ng ph	i có s� tr	 giá, v�n �� là ph	i 

l�a ch�n sao cho s� tr	 giá ít nh�t và có l�i t�t nh�t cho ��t n��c. 

6. H� TH�NG NGÂN SÁCH NHÀ N�$C 

6.1. T& ch�c h� th�ng ngân sách Nhà n��c  

H� th�ng NSNN là t ng th� ngân sách c�a các c�p chính quy�n Nhà n��c. T 

ch�c h� th�ng ngân sách ch�u tác ��ng b�i nhi�u y�u t� mà tr��c h�t �ó là ch� ��

xã h�i c�a m�t Nhà n��c và phân chia lãnh th  hành chính. Thông th��ng � các 

n��c h� th�ng ngân sách ���c t  ch�c phù h�p v�i h� th�ng hành chính. 2 n��c ta 

v�i mô hình Nhà n��c th�ng nh�t nên h� th�ng ngân sách ���c t  ch�c theo hai 

c�p: Ngân sách trung ��ng và ngân sách c�a các c�p chính quy�n ��a ph��ng, trong  

�ó ngân sách ��a ph��ng bao g�m các c�p ngân sách: Ngân sách thành ph� (Hay 

t�nh), ngân sách qu�n (Huy�n), ngân sách xã (Ph��ng).  

H� th�ng NSNN Vi�t Nam ���c t  ch�c và qu	n lý th�ng nh�t theo nguyên 

t(c t�p trung và dân ch�, th� hi�n:  

- Tính th�ng nh�t: 'òi h/i các khâu trong h� th�ng ngân sách ph	i h�p thành 

m�t th� th�ng nh�t, bi�u hi�n các c�p ngân sách có cùng ngu�n thu, cùng ��nh m�c 

chi tiêu và cùng th�c hi�n m�t quá trình ngân sách.  

- Tính t�p trung: Th� hi�n ngân sách trung ��ng gi� vai trò ch� �o, t�p trung 

các ngu�n thu l�n và các nhi�m v� chi quan tr�ng. Ngân sách c�p d��i ch�u s� chi 
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ph�i c�a ngân sách c�p trên và ���c tr� c�p t, ngân sách c�p trên nh#m �	m b	o 

cân ��i c�a ngân sách c�p mình.  

- Tính dân ch�: D� toán và quy�t toán ngân sách ph	i ���c t ng h�p t, ngân 

sách c�p d��i, ��ng th�i m+i c�p chính quy�n có m�t ngân sách và ���c quy�n chi 

ph�i ngân sách c�p mình.  

6.2. Phân c'p qu�n lý ngân sách  

- Trong n�n kinh t� th� tr��ng NSNN tr� thành công c� quan tr�ng giúp Nhà 

n��c �i�u hành n�n kinh t� xã h�i. Hot ��ng c�a ngân sách n#m trong s� v�n ��ng 

c�a th� tr��ng. To ngu�n thu cho ngân sách ph	i g(n v�i m�c tiêu  n ��nh và t�ng 

tr��ng kinh t�, các kho	n chi c�a ngân sách ph	i g(n v�i nhi�m v� phát tri�n kinh 

t� xã h�i c�a ��t n��c trong t,ng th�i k). Do �ó, vi�c xác ��nh c� c�u thu chi c�a 

các c�p ngân sách c"ng nh� ph��ng pháp qu	n lý các c�p ngân sách là r�t c�n thi�t.  

- Phân ��nh ngu�n thu và các kho	n chi c�a m+i c�p ngân sách là n�i dung c�

b	n c�a phân c�p qu	n lý ngân sách nh#m to �i�u ki�n v� tài chính cho chính 

quy�n Nhà n��c các c�p tham gia vào quá trình t  ch�c, huy ��ng, phân ph�i và s%

d�ng các qu� ti�n t� t�p trung c�a Nhà n��c �� th�c hi�n các ch�c n�ng nhi�m v�

xác ��nh. Khi phân c�p qu	n lý ngân sách c�n ph	i tuân th� các nguyên t(c c� b	n 

sau:  

+ '	m b	o vai trò ch� �o c�a ngân sách trung ��ng và v� trí ��c l�p c�a ngân 

sách ��a ph��ng trong h� th�ng NSNN th�ng nh�t.  

+ Xác ��nh c� th� trách nhi�m và quy�n hn thu chi gi�a các c�p ngân sách. 

+ '	m b	o s� h�p lý và công b#ng gi�a các ��a ph��ng.  

6.3. Quá trình ngân sách  

Quá trình ngân sách là m�t quá trình bao g�m 3 giai �on: L�p và phê chu
n 

ngân sách, ch�p hành ngân sách và quy�t toán ngân sách. Quá trình ngân sách cho 

th�y toàn b� hot ��ng c�a m�t ngân sách t, khi b(t ��u hình thành cho t�i khi k�t 

thúc �� chuy�n sang ngân sách c�a n�m tài chính m�i. Th�i gian c�a quá trình ngân 

sách dài h�n so v�i n�m tài chính (còn ���c g�i là n�m ngân sách hay tài khoá) 

�i�u �ó ���c th� hi�n � ch  giai �on l�p và phê chu
n ngân sách ���c b(t ��u 

tr��c n�m tài chính, giai �on quy�t toán ngân sách ���c th�c hi�n sau n�m tài 

chính và trong n�m tài chính là th�i gian ch�p hành ngân sách. Quá trình ngân sách 

c�a n��c ta ���c quy ��nh trong lu�t NSNN.  



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   23

M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Public good: Hàng hóa công 

Market failure: Th�t b�i th  tr��ng 

Government budgeting: Ngân sách Nhà n��c 

Cost-benefit analysis (CBA): Phân tích l
i ích – chi phí 

Income distribution: Phân ph�i thu nh�p 

Fiscal policy: Chính sách tài khóa 

Government bonds: Trái phi�u Chính ph

Câu h!i c�ng c�:  

1. Trình bày theo cách mà các bn hi�u, NSNN là gì? 

2. Trình bày các �&c �i�m c�a NSNN. 

3. Phân tích vai trò c�a NSNN. 

4. Trong các ngu�n thu c�a NSNN thì ngu�n thu nào quan tr�ng nh�t? 

5. Phân tích các nhân t� 	nh h��ng ��n ngu�n thu NSNN. 

6. Trình bày n�i dung chi NSNN. 

7. Trình bày các gi	i pháp làm t�ng NSNN. 

8. Phân tích các nhân t� 	nh h��ng ��n chi NSNN. 

9. Trình bày các gi	i pháp x%  lí b�i chi NSNN. 

10. Trình bày h� th�ng NSNN. 
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Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây: 

The proper role of government provides a starting point for the analysis of public 

finance. In theory, under certain circumstances, private markets will allocate goods and 

services among individuals efficiently (in the sense that no waste occurs and that 

individual tastes are matching with the economy's productive abilities). If private markets 

were able to provide efficient outcomes and if the distribution of income were socially 

acceptable, then there would be little or no scope for government. In many cases, 

however, conditions for private market efficiency are violated. For example, if many 

people can enjoy the same good at the same time (non-rival, non-excludable 

consumption), then private markets may supply too little of that good. National defense is 

one example of non-rival consumption, or of a public good. 

"Market failure" occurs when private markets do not allocate goods or services 

efficiently. The existence of market failure provides an efficiency-based rationale for 

collective or governmental provision of goods and services. Externalities, public goods, 

informational advantages, strong economies of scale, and network effects can cause 

market failures. Public provision via a government or a voluntary association, however, is 

subject to other inefficiencies, termed "government failure." 

Under broad assumptions, government decisions about the efficient scope and level 

of activities can be efficiently separated from decisions about the design of taxation 

systems (Diamond-Mirlees separation). In this view, public sector programs should be 

designed to maximize social benefits minus costs (cost-benefit analysis), and then 

revenues needed to pay for those expenditures should be raised through a taxation system 

that creates the fewest efficiency losses caused by distortion of economic activity as 

possible. In practice, government budgeting or public budgeting is substantially more 

complicated and often results in inefficient practices. 

Government can pay for spending by borrowing (for example, with government 

bonds), although borrowing is a method of distributing tax burdens through time rather 

than a replacement for taxes. A deficit is the difference between government spending and 

revenues. The accumulation of deficits over time is the total public debt. Deficit finance 

allows governments to smooth tax burdens over time, and gives governments an 

important fiscal policy tool. Deficits can also narrow the options of successor 

governments. 

Public finance is closely connected to issues of income distribution and social 

equity. Governments can reallocate income through transfer payments or by designing tax 

systems that treat high-income and low-income households differently. 
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CH��NG 3. TÀI CHÍNH DOANH NGHI�P

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c tài chính doanh nghi�p là gì? 

- Trình bày 	�
c các 	�c 	i�m ca tài chính doanh nghi�p. 

- Phân tích vai trò ca tài chính doanh nghi�p. 

- Trình bày 	�
c các n�i dung ch y�u ca ho�t 	�ng tài chính doanh nghi�p. 

1. NH(NG V#N � CHUNG V TÀI CHÍNH DOANH NGHI�P 

- Khái ni�m Doanh nghi�p: Doanh nghi�p là m�t t  ch�c kinh t� có tên riêng, 

có tài s	n, có tr� s� giao d�ch  n ��nh, ���c ��ng ký kinh doanh theo quy ��nh c�a 

pháp lu�t nh#m m�c �ích th�c hi�n  n ��nh các hot ��ng kinh doanh.  

- Khái ni�m Tài chính doanh nghi�p: Tài chính doanh nghi�p là h� th�ng các 

quan h� kinh t� trong phân ph�i các ngu�n tài chính g(n li�n v�i quá trình to l�p và 

s% d�ng các qu� ti�n t� trong hot ��ng s	n xu�t - kinh doanh c�a doanh nghi�p 

nh#m �t t�i m�c tiêu nh�t ��nh.  

- ��c 	i�m ca Tài chính doanh nghi�p: 

+ Tài chính doanh nghi�p là khâu c� s� c�a h� th�ng tài chính, g(n li�n v�i các 

hot ��ng s	n xu�t kinh doanh. Trong quá trình hot ��ng, t, s� v�n ��ng c�a qu�

ti�n t� �&c bi�t (v�n kinh doanh) g(n li�n v�i các y�u t� v�t t� và lao ��ng ��n các 

qu� ti�n t� khác c�a doanh nghi�p ���c to l�p, b  sung do k�t qu	 s	n xu�t kinh 

doanh c�a doanh nghi�p mang li.  

+ M�i s� v�n ��ng c�a các ngu�n tài chính trong doanh nghi�p ��u nh#m �t 

t�i m�c tiêu kinh doanh c�a doanh nghi�p ('�i v�i �i �a s� các doanh nghi�p là vì 

m�c tiêu t�i �a hóa giá tr� tài s	n c�a doanh nghi�p). 

- Vai trò ca Tài chính doanh nghi�p:  

+ '	m b	o huy ��ng ��y �� và k�p th�i v�n cho hot ��ng kinh doanh c�a 

doanh nghi�p. Vai trò này th� hi�n trong vi�c xác ��nh nhu c�u v�n, l�a ch�n các 

ph��ng pháp và hình th�c huy ��ng v�n. M�c tiêu là �� hot ��ng c�a các doanh 

nghi�p ���c th�c hi�n m�t cách nh�p nhàng, liên t�c v�i chi phí huy ��ng v�n th�p 

nh�t.  

+ T  ch�c s% d�ng v�n ti�t ki�m và hi�u qu	. Th� hi�n � vi�c �ánh giá và l�a 

ch�n d� án ��u t�, ch�n ra d� án ��u t� t�i �u, l�a ch�n và huy ��ng ngu�n v�n có 
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l�i nh�t, xác ��nh c� c�u v�n h�p lý, s% d�ng các bi�n pháp �� t�ng nhanh vòng 

quay c�a v�n, nâng cao kh	 n�ng sinh l�i c�a v�n kinh doanh.  

+ 'òn b
y kích thích và �i�u ti�t kinh doanh. D�a trên c� s� y�u t� “l�i ích” 

c�a các ch� th� nh� khách hàng, nhà cung c�p, ng��i lao ��ng, các ch� th� góp 

v�n,... �� kích thích và �i�u ti�t s	n xu�t kinh doanh.  

+ Giám sát ki�m tra ch&t ch� hot ��ng kinh doanh c�a doanh nghi�p thông 

qua các ch� tiêu tài chính �� �ánh giá th�c trng quá trình kinh doanh, phát hi�n k�p 

th�i nh�ng v��ng m(c, t�n ti, ��a ra các quy�t ��nh �i�u ch�nh các hot ��ng kinh 

doanh nh#m �t t�i m�c tiêu �ã ��nh.  

2. N)I DUNG CH� Y*U C�A HO+T �)NG TÀI CHÍNH DOANH NGHI�P 

2.1. V�n kinh doanh  

- Khái ni�m V�n kinh doanh: Là bi�u hi�n b#ng ti�n c�a toàn b� tài s	n h�u 

hình và tài s	n vô hình ���c ��u t� vào kinh doanh nh#m m�c �ích sinh l�i.  

- '&c tr�ng c�a V�n kinh doanh:  

+ V�n kinh doanh là �i�u ki�n tiên quy�t, có ý ngh$a quy�t ��nh t�i các b��c 

ti�p theo c�a quá trình kinh doanh.  

+ V�n kinh doanh trong các doanh nghi�p là m�t qu� ti�n t� �&c bi�t vì nó có 

quá trình to l�p, b  sung, phân ph�i, s% d�ng qu� ti�n t� và nh#m ph�c v� cho s	n 

xu�t kinh doanh t�c là m�c �ích tích l"y.  

+ V�n kinh doanh c�a doanh nghi�p có tr��c khi di!n ra hot ��ng s	n xu�t 

kinh doanh.  

+ V�n kinh doanh ph	i �t t�i m�c tiêu sinh l�i và v�n luôn thay � i hình thái 

bi�u hi�n v,a t�n ti d��i hình thái ti�n v,a t�n ti d��i hình thái v�t t� ho&c tài s	n 

vô hình, nh�ng k�t thúc vòng tu�n hoàn ph	i là hình thái ti�n.  

2.2. Ngu,n v�n kinh doanh  

V�n ��u t� c�a doanh nghi�p ���c hình thành t, hai ngu�n khác nhau: Ngu�n 

v�n ch� s� h�u và các kho	n n� ph	i tr	. 

- Ngu�n v�n ch� s� h�u: Là ngu�n v�n thu�c s� h�u c�a ch� doanh nghi�p.  

Khi doanh nghi�p m�i ���c thành l�p thì ngu�n v�n ch� s� h�u hình thành 

v�n �i�u l� do ch� doanh nghi�p, các nhà ��u t� góp v�n, ���c s% d�ng �� ��u t�, 

mua s(m các loi tài s	n c�a doanh nghi�p. Cách th�c huy ��ng ngu�n v�n ch� s�

h�u ��i v�i các loi hình doanh nghi�p khác nhau thì khác nhau, tùy theo �ó là công 
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ty c  ph�n, doanh nghi�p t� nhân hay doanh nghi�p Nhà n��c,... 

Trong quá trình hot ��ng, ngu�n v�n ch� s� h�u ���c b  sung t, k�t qu	

hot ��ng s	n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p.  

+ Vai trò c�a ngu�n v�n ch� s� h�u ��i v�i quá trình s	n xu�t kinh doanh c�a 

doanh nghi�p:  

o To �i�u ki�n thu�n l�i cho ch� doanh nghi�p ch� ��ng hoàn toàn trong s	n 

xu�t.  

o Giúp ch� doanh nghi�p có c� s� �� ch� ��ng và k�p th�i ��a ra các quy�t 

sách quy�t ��nh trong kinh doanh �� �t ���c các m�c tiêu c�a doanh nghi�p mà 

không ph	i tìm ki�m và ph� thu�c vào ngu�n v�n tài tr�.  

+ Hn ch� c�a ngu�n v�n ch� s� h�u :  

o Ngu�n v�n ch� s� h�u th��ng b� hn ch� v� quy mô nên không �áp �ng m�i 

nhu c�u v� v�n cho s	n xu�t kinh doanh. 

o Vi�c s% d�ng ngu�n v�n ch� s� h�u không ch�u s�c ép v� chi phí s% d�ng 

v�n và có th� thi�u s� ki�m tra, giám sát ho&c t� v�n c�a các chuyên gia, các t 

ch�c nh� trong s% d�ng ngu�n v�n �i vay, do �ó có th� hi�u qu	 s% d�ng v�n không 

cao.  

- Các kho	n n� ph	i tr	: Là ngu�n v�n mà doanh nghi�p khai thác, huy ��ng 

t, các ch� th� khác qua vay n�, thuê mua, �ng tr��c ti�n hàng,… mà doanh nghi�p 

���c quy�n s% d�ng tm th�i trong m�t th�i gian sau �ó ph	i hoàn tr	 cho ch� n�. 

Theo tính ch�t và th�i hn thanh toán g�m có các loi: 

N� ng(n hn: Là các kho	n n� mà doanh nghi�p ph	i tr	 cho ch� n� trong 

m�t th�i hn ng(n, bao g�m các kho	n nh�: Vay ng(n hn; ph	i tr	 cho ng��i bán, 

ng��i nh�n th�u; ng��i mua tr	 ti�n tr��c; thu� và các kho	n ph	i n�p cho Nhà 

n��c; các kho	n ph	i tr	, ph	i n�p khác,… 

N� dài hn: Là các kho	n v�n mà doanh nghi�p n� các ch� th� khác trên m�t 

n�m m�i ph	i hoàn tr	, bao g�m vay dài hn cho ��u t� phát tri�n, n� thuê mua tài 

s	n c� ��nh, phát hành trái phi�u. 

N� khác: Là các kho	n ph	i tr	 nh� nh�n ký qu�, ký c��c dài hn, các kho	n 

chi phí ph	i tr	 khác. 

+ Vai trò c�a ngu�n v�n n� ph	i tr	 trong quá trình s	n xu�t kinh doanh c�a 

doanh nghi�p:  
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o Vi�c huy ��ng các ngu�n v�n này là r�t quan tr�ng ��i v�i doanh nghi�p ��

�	m b	o cung �ng ��y ��, k�p th�i v�n cho s	n xu�t kinh doanh.  

o Thúc �
y doanh nghi�p s% d�ng v�n ti�t ki�m và hi�u qu	 vì ngu�n v�n này 

ph	i ch�u s�c ép v� chi phí s% d�ng v�n vay, th�i hn hoàn tr	.  

o To �i�u ki�n cho doanh nghi�p tranh th� chi�m d�ng s% d�ng các kho	n n�

ph	i tr	 trong th�i hn cho phép, �áp �ng nhu c�u v�n c�a doanh nghi�p và nâng 

cao hi�u qu	 s% d�ng v�n trong kinh doanh. 

+ Hn ch� c�a ngu�n v�n n� ph	i tr	:  

o Doanh nghi�p ph� thu�c vào ngu�n v�n vay, t�n kém v� chi phí, v� th�i 

gian.  

o Trong tr��ng h�p không tính toán chính xác và th�n tr�ng, hi�u qu	 kinh 

doanh và l�i nhu�n c�a doanh nghi�p s� b� 	nh h��ng b�i lãi su�t ti�n vay.  

-./.012�304506708�90:97306�n kinh doanh c�a doanh nghi�p   

- V�n c� 	 nh ca doanh nghi�p 

+ Khái ni�m: V�n c� ��nh c�a doanh nghi�p là bi�u hi�n b#ng ti�n toàn b� tài 

s	n c� ��nh (TSC') c�a doanh nghi�p.  

TSC' c�a doanh nghi�p là nh�ng tài s	n có giá tr� l�n, th�i gian s% d�ng dài, 

có ch�c n�ng là t� li�u lao ��ng.  

+ Phân loi TSC': Tài s	n c� ��nh c�a doanh nghi�p chia thành ba loi: 

o TSC' h�u hình là nh�ng tài s	n có hình thái v�t ch�t c� th� nh� nhà x��ng, 

máy móc thi�t b�, ph��ng ti�n v�n t	i... tr�c ti�p ho&c gián ti�p ph�c v� cho quá 

trình s	n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p.  

o TSC' vô hình là nh�ng tài s	n không có hình thái v�t ch�t c� th� nh� chi phí 

�� mua b#ng phát minh, sáng ch�, b	n quy�n tác gi	...  

o TSC' thuê tài chính: là nh�ng TSC' mà doanh nghi�p thuê c�a các công ty 

cho thuê tài chính. 

+ '&c �i�m TSC':  

o Trong quá trình s	n xu�t kinh doanh, TSC' không thay � i hình thái hi�n 

v�t ban ��u và TSC' có th� tham gia vào nhi�u chu k) s	n xu�t kinh doanh.  

o N�ng l�c s	n xu�t c�a TSC' b� gi	m d�n do chúng b� hao mòn. Có hai loi 

hao mòn: Hao mòn h�u hình là hao mòn có liên quan ��n vi�c gi	m giá tr� s% d�ng 

c�a TSC' và hao mòn vô hình là hao mòn có liên quan t�i vi�c m�t giá c�a TSC'.  
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+ '&c �i�m c�a v�n c� ��nh: 

o V�n c� ��nh tham gia nhi�u chu k) s	n xu�t s	n ph
m và chuy�n d�n t,ng 

ph�n vào giá thành s	n ph
m t��ng �ng v�i ph�n hao mòn c�a tài s	n c� ��nh.  

o V�n c� ��nh ���c thu h�i d�n t,ng ph�n t��ng �ng v�i ph�n hao mòn c�a tài 

s	n c� ��nh, ��n khi TSC' h�t th�i gian s% d�ng, giá tr� c�a nó ���c thu h�i v� ��

thì v�n c� ��nh m�i hoàn thành m�t vòng luân chuy�n.  

o V�n c� ��nh ���c bù �(p (thu h�i) b#ng bi�n pháp kh�u hao, t�c là trích li 

ph�n giá tr� hao mòn c�a tài s	n c� ��nh. Ti�n trích li �ó hình thành nên qu� kh�u 

hao. Qu� kh�u hao dùng �� duy trì n�ng l�c s	n xu�t bình th��ng c�a TSC' và 

dùng �� tái s	n xu�t toàn b� TSC'.  

+ Qu	n lý và b	o toàn v�n c� ��nh:  

o Qu	n lý v�n c� ��nh ph	i luôn g(n li�n v�i vi�c qu	n lý hình thái hi�n v�t 

c�a nó là các TSC' c�a doanh nghi�p hay qu	n lý v�n c� ��nh bao hàm c	 qu	n lý 

v� m&t giá tr� và qu	n lý m&t hi�n v�t c�a nó.  

�Qu�n lý m�t giá tr  ca v�n c� 	 nh là qu	n lý qu� kh�u hao do �ó, c�n ph	i 

�ánh giá và �ánh giá li tài s	n c� ��nh m�t cách th��ng xuyên và chính xác, to c�

s� cho vi�c xác ��nh m�c kh�u hao h�p lý �� thu h�i v�n, c�n ph	i l�a ch�n ph��ng 

pháp kh�u hao thích h�p �� �	m b	o thu h�i v�n nhanh và b	o toàn ���c v�n.  

�Qu�n lý m�t hi�n v�t ca v�n c� 	 nh là qu	n lý TSC' do �ó, c�n ph	i phân 

loi TSC' theo nh�ng tiêu th�c khác nhau (phân loi theo hình thái bi�u hi�n, theo 

m�c �ích s% d�ng, theo công d�ng kinh t�, theo tình hình s% d�ng) �� t, �ó xác ��nh 

tr�ng tâm c�a công tác qu	n lý.  

o B	o toàn v�n c� ��nh v� m&t hi�n v�t không ch� gi� nguyên hình thái v�t 

ch�t mà ph	i duy trì th��ng xuyên n�ng l�c s	n xu�t ban ��u c�a nó. 

o Trong quá trình s% d�ng, doanh nghi�p ph	i qu	n lý ch&t ch�, không làm m�t 

tài s	n c� ��nh, th�c hi�n �úng quy ch� s% d�ng, b	o d�*ng nh#m duy trì và nâng 

cao n�ng l�c h�at ��ng c�a TSC', không �� TSC' h� h/ng tr��c th�i hn quy 

��nh.  

o Ph	i b	o toàn v�n c� ��nh v� m&t giá tr�, duy trì ���c s�c mua c�a v�n c�

��nh � th�i �i�m hi�n ti so v�i th�i �i�m b/ v�n ��u t� ban ��u b�t k� s� bi�n 

��ng c�a giá c	, t0 giá h�i �oái, ti�n b� khoa h�c k� thu�t.  

- V�n l�u 	�ng ca doanh nghi�p 
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+ Khái ni�m: V�n l�u ��ng là bi�u hi�n b#ng ti�n toàn b� tài s	n l�u ��ng 

(TSL') c�a doanh nghi�p ph�c v� cho quá trình kinh doanh c�a doanh nghi�p.    

+ Tài s	n l�u ��ng c�a doanh nghi�p bao g�m:  

o Tài s	n l�u ��ng s	n xu�t (nguyên, nhiên v�t li�u; bán thành ph
m; s	n ph
m 

d� dang...). 

o Tài s	n l�u thông (thành ph
m ch� tiêu th�, các loi v�n b#ng ti�n, v�n trong 

thanh toán...).  

Trong quá trình s	n xu�t kinh doanh, tài s	n l�u ��ng s	n xu�t và tài s	n l�u 

��ng l�u thông luôn v�n ��ng, thay th� và chuy�n hóa l-n nhau, �	m b	o cho quá 

trình s	n xu�t ���c ti�n hành liên t�c.  

+ '&c �i�m c�a tài s	n l�u ��ng:  

o Tài s	n l�u ��ng ch� tham gia vào t,ng chu k) s	n xu�t c�a doanh nghi�p 

o Tài s	n l�u ��ng b� tiêu dùng hoàn toàn trong vi�c ch� to ra s	n ph
m và 

không gi� nguyên hình thái v�t ch�t ban ��u.  

+ '&c �i�m c�a v�n l�u ��ng: 

o V�n l�u ��ng chuy�n m�t l�n toàn b� giá tr� vào giá thành s	n ph
m m�i 

���c to ra.  

o V�n l�u ��ng ���c thu h�i m�t l�n toàn b� sau khi bán hàng �i thu ti�n v�

và lúc �ó k�t thúc vòng tu�n hoàn c�a v�n.  

+ Qu	n lý V�n l�u ��ng:  

o Ph	i qu	n lý v�n l�u ��ng trên t�t c	 các hình thái bi�u hi�n. 

o Ph	i ti�n hành phân loi v�n l�u ��ng theo các tiêu th�c khác nhau:  

�Phân loi theo vai trò c�a t,ng loi v�n l�u ��ng trong s	n xu�t kinh doanh 

g�m v�n l�u ��ng � khâu d� tr�, khâu s	n xu�t và khâu l�u thông.  

�Phân loi theo hình thái bi�u hi�n g�m v�n v�t t� hàng hóa và v�n b#ng ti�n. 

�Phân loi theo quan h� s� h�u ho&c theo ngu�n hình thành.  

T, �ó giúp cho doanh nghi�p xác ��nh �úng tr�ng �i�m và qu	n lý v�n hi�u 

qu	 h�n, phù h�p v�i �i�u ki�n c� th� c�a doanh nghi�p.  

2.4. Chi phí kinh doanh, giá thành s�n ph;m 

- Khái ni�m chi phí s�n xu�t kinh doanh: Chi phí s	n xu�t kinh doanh c�a 

doanh nghi�p là bi�u hi�n b#ng ti�n toàn b� các hao phí v� v�t ch�t và lao ��ng mà 

doanh nghi�p b/ ra �� s	n xu�t kinh doanh trong m�t th�i k) nh�t ��nh.  
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- Vai trò c�a qu	n lý chi phí trong doanh nghi�p:  

+ Qu	n lý ch&t ch� chi phí s� giúp doanh nghi�p ti�t ki�m chi phí t, �ó h giá 

thành s	n ph
m, t�ng l�i nhu�n.  

+ Qu	n lý chi phí s� giúp doanh nghi�p tính ���c giá thành s	n ph
m m�t cách 

chính xác �� ��a ra giá bán �	m b	o l�i nhu�n cho doanh nghi�p mà v-n có l�i th�

h�n các ��i th� cnh tranh trên th� tr��ng. 

+ Qu	n lý và s% d�ng hi�u qu	 chi phí s� hn ch� và ng�n ch&n ���c nh�ng 

kho	n chi phí không h�p lý, ch�ng lãng phí và các hi�n t��ng tiêu c�c. 

- Khái ni�m Giá thành s	n ph
m: Giá thành s	n ph
m c�a doanh nghi�p là 

bi�u hi�u hi�n b#ng ti�n c�a toàn b� chi phí c�a doanh nghi�p �� hoàn thành vi�c 

s	n xu�t và tiêu th� m�t loi ho&c m�t kh�i l��ng s	n ph
m nh�t ��nh.  

- Vai trò c�a Giá thành s	n ph
m trong qu	n lý các hot ��ng kinh doanh c�a 

doanh nghi�p:  

+ Giá thành là th��c �o m�c chi phí s	n xu�t và tiêu th� s	n ph
m c�a doanh 

nghi�p, là c�n c� �� xác ��nh hi�u qu	 hot ��ng kinh doanh.  

+ Giá thành là m�t công c� quan tr�ng c�a doanh nghi�p �� ki�m soát tình 

hình hot ��ng s	n xu�t kinh doanh, xem xét hi�u qu	 các bi�n pháp t  ch�c, k�

thu�t.  

+ Giá thành là m�t c�n c� quan tr�ng �� doanh nghi�p xây d�ng chính sách giá 

c	 ��i v�i t,ng loi s	n ph
m.  

- Bi�n pháp h� giá thành s�n ph#m: 

+ Áp d�ng nh�ng thành t�u c�a ti�n b� khoa h�c k� thu�t và công ngh� vào 

s	n xu�t 

+ T  ch�c lao ��ng và s% d�ng con ng��i m�t cách h�p lý 

+ B� trí h�p lý các khâu s	n xu�t, hn ch� s� lãng phí nguyên li�u, gi	m th�p 

t0 l� s	n ph
m h/ng. 

+ T  ch�c s% d�ng v�n h�p lý, �áp �ng ��y �� k�p th�i nhu c�u, tránh nh�ng 

t n th�t trong s	n xu�t,...  

2.5. Doanh thu và l<i nhu�n c�a doanh nghi�p  

- Doanh thu ca doanh nghi�p bao g�m: 

+ Doanh thu hot ��ng kinh doanh là toàn b� kho	n doanh thu v� tiêu th� s	n 

ph
m hàng hoá d�ch v�. 'ây là b� ph�n ch� y�u trong t ng doanh thu c�a doanh 
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nghi�p.  

+ Doanh thu t, các hot ��ng tài chính bao g�m các kho	n thu t, hot ��ng 

liên doanh, liên k�t, ti�n lãi cho vay, mua bán ch�ng khoán và các nghi�p v� ��u t�

tài chính khác,...  

+ Doanh thu b�t th��ng là nh�ng kho	n doanh thu không mang tính ch�t 

th��ng xuyên, nh� thu v� nh��ng bán tài s	n c� ��nh, v�t t� � ��ng; các kho	n 

���c b�i th��ng, các kho	n n� v(ng ch�..... 

- Vai trò c�a Doanh thu ��i v�i toàn b� hot ��ng c�a doanh nghi�p:  

+ Doanh thu là ngu�n quan tr�ng �� �	m b	o trang tr	i các kho	n chi phí s	n 

xu�t kinh doanh, �	m b	o th�c hi�n quá trình tái s	n xu�t gi	n ��n c"ng nh� tái s	n 

xu�t m� r�ng. 

+ Doanh thu là c� s� �� doanh nghi�p th�c hi�n ngh$a v� ��i v�i Nhà n��c, 

��i v�i khách hàng, ��i v�i các c �ông tham gia các hot ��ng liên doanh,...  

+ Doanh thu là m�t trong nh�ng ch� tiêu �� �ánh giá hi�u qu	 s	n xu�t kinh 

doanh c�a doanh nghi�p và có nh�ng quy�t ��nh phù h�p .  

- Bi�n pháp 	� t�ng doanh thu:  

+ Quan tâm ��n ch�t l��ng s	n ph
m vì ch�t l��ng s	n ph
m, c�n m� r�ng các 

hot ��ng ti�p th� nh#m to �i�u ki�n m� r�ng quy mô s	n xu�t, t�ng doanh thu, 

t�ng l�i nhu�n.  

+ Xác ��nh m�t giá bán h�p lý, linh hot �� tác ��ng vào c�u, kích thích t�ng 

c�u c�a ng��i tiêu dùng �� t�ng doanh thu tiêu th�.  

+ '
y nhanh t�c �� thanh toán, gi	m b�t các kho	n n� ph	i thu, x% lý t�t 

nh�ng kho	n n� n�n. 

+ Trong phân ph�i l�i nhu�n c�n gi	i quy�t t�t m�i quan h� v� l�i ích gi�a 

doanh nghi�p, ng��i lao ��ng và Nhà n��c và ph	i dành ph�n l�i nhu�n �� li thích 

�áng cho nhu c�u tái s	n xu�t m� r�ng c�a doanh nghi�p.  

- Khái ni�m L
i nhu�n : L�i nhu�n c�a doanh nghi�p là kho	n ti�n chênh l�ch 

gi�a doanh thu và chi phí mà doanh nghi�p �ã b/ ra �� �t ���c doanh thu �ó t,

các hot ��ng c�a doanh nghi�p ��a li.  

- L�i nhu�n c�a doanh nghi�p bao g�m: L�i nhu�n t, hot ��ng kinh doanh, 

L�i nhu�n t, hot ��ng khác nh� hot ��ng liên doanh, liên k�t, các hot ��ng 

thu�c các d�ch v� tài chính,...  
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- Vai trò c�a L�i nhu�n trong hot ��ng s	n xu�t kinh doanh:  

+ L�i nhu�n là m�c tiêu, là �òn b
y kinh t� quan tr�ng ��i v�i hot ��ng s	n 

xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p trong n�n kinh t� th� tr��ng.  

+ L�i nhu�n là ch� tiêu c� b	n �� �ánh giá hi�u qu	 s	n xu�t kinh doanh c�a 

doanh nghi�p. 

+ L�i nhu�n là ngu�n tích l"y c� b	n �� m� r�ng tái s	n xu�t xã h�i.  

- Phân ph�i l
i nhu�n: L�i nhu�n c�a doanh nghi�p ���c phân ph�i theo trình 

t� sau: 

1. N�p thu� thu nh�p doanh nghi�p cho Nhà n��c.  

2. Bù các kho	n l+ n�m tr��c không ���c tr, vào l�i nhu�n tr��c thu�.  

3. N�p ti�n thu s% d�ng v�n NSNN (n�u có). Nay kho	n này theo thông t� s�

30/2002 TT-BTC ngày 27/3/2002 Nhà n��c không thu mà doanh nghi�p �� li b 

sung v�n c�a doanh nghi�p. 

4. Tr	 các kho	n ti�n b� pht, b�i th��ng do vi phm pháp lu�t Nhà n��c.  

5. Tr, các kho	n chi phí th�c t� �ã chi nh�ng không ���c tính vào chi phí h�p 

lý khi xác ��nh thu nh�p ch�u thu�.  

6. Tr	 l�i t�c c  ph�n, chia lãi cho các ��i tác góp v�n liên doanh (n�u có).  

7. Còn li trích l�p các qu� chuyên dùng c�a doanh nghi�p nh�: qu� d� phòng 

tài chính, qu� ��u t� phát tri�n, qu� d� phòng tr� c�p m�t vi�c làm, qu� khen 

th��ng và qu� phúc l�i.  

8. Sau khi trích l�p qu� khen th��ng và qu� phúc l�i theo m�c quy ��nh n�u 

còn thì b  sung vào qu� ��u t� phát tri�n.  

Câu h!i c�ng c�:  

1. V�n kinh doanh là gì? Các ph��ng th�c huy ��ng v�n?  

2. Phân tích nh�ng �u, nh��c �i�m c�a ngu�n tài tr� v�n kinh doanh l�y t,

các kho	n n�. 

3. Có ý ki�n cho r#ng: Dùng ngu�n v�n ch� s� h�u �� tài tr� cho m�i hot 

��ng kinh doanh c�a doanh nghi�p và �i�u này c�n ph	i làm lâu dài. Bn 

hãy bình lu�n quan �i�m này. 

4. Hãy phân bi�t các khái ni�m v�n pháp ��nh, v�n �i�u l� và v�n ch� s� h�u.  

5. “Doanh thu c�a doanh nghi�p, t�ng lên ��ng ngh$a v�i l�i nhu�n t�ng lên”. 

Bn hãy bình lu�n ý ki�n này.  
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M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Shareholder: Ng��i n&m gi� c' phi�u 

Long-term ( Long-run ) ( short-term (short-run): Dài h�n ( ng&n h�n 

Investment: S� 	"u t�

Pay dividends: Chia c' t�c 

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

Corporate finance is the area of finance dealing with monetary decisions 

that business enterprises make and the tools and analysis used to make these 

decisions. The primary goal of corporate finance is to maximize shareholder 

value. Although it is in principle different from managerial finance which studies 

the financial decisions of all firms, rather than corporations alone, the main 

concepts in the study of corporate finance are applicable to the financial problems 

of all kinds of firms. 

The discipline can be divided into long-term and short-term decisions and 

techniques. Capital investment decisions are long-term choices about which 

projects receive investment, whether to finance that investment with equity or debt, 

and when or whether to pay dividends to shareholders. On the other hand, short 

term decisions deal with the short-term balance of current assets and current 

liabilities; the focus here is on managing cash, inventories, and short-term 

borrowing and lending (such as the terms on credit extended to customers).  

The terms corporate finance and corporate financier are also associated 

with investment banking. The typical role of an investment bank is to evaluate the 

company's financial needs and raise the appropriate type of capital that best fits 

those needs. Thus, the terms “corporate finance” and “corporate financier” may be 

associated with transactions in which capital is raised in order to create, develop, 

grow or acquire businesses. 
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CH��NG 4. TH= TR�	NG TÀI CHÍNH 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c th  tr��ng tài chính là gì; 

- Trình bày 	�
c th  tr��ng ti�n t� là gì; 

- Trình bày 	�
c th  tr��ng v�n là gì; 

- Trình bày 	�
c th  tr��ng ch�ng khoán là gì; 

- Trình bày 	�
c 	�i t�
ng, hàng hóa, ch�c n�ng, vai trò ca th  tr��ng tài 

chính, th  tr��ng ti�n t�, th  tr��ng v�n và th  tr��ng ch�ng khoán; 

- Phân bi�t 	�
c s� khác nhau gi�a th  tr��ng ch�ng khoán t�p trung và th 

tr��ng ch�ng khoán phi t�p trung; 

- Phân bi�t 	�
c s� khác nhau gi�a th  tr��ng th� c�p và th  tr��ng s� c�p; 

- So sánh 	�
c s� gi�ng và khác nhau gi�a trái phi�u và c' phi�u; 

- So sánh 	�
c s� gi�ng và khác nhau gi�a c' phi�u �u 	ãi và c' phi�u th��ng. 

1. NH(NG V#N � CHUNG V TH= TR�	NG TÀI CHÍNH 

- Khái ni�m: Th� tr��ng tài chính là n�i di!n ra các hot ��ng trao � i mua 

bán quy�n s% d�ng các ngu�n tài chính thông qua nh�ng ph��ng th�c giao d�ch và 

công c� tài chính nh�t ��nh. 

- ��i t�
ng th  tr��ng tài chính:  

+ V� m&t n�i dung, ��i t��ng mua bán trên th� tr��ng tài chính là quy�n s%

d�ng các ngu�n tài chính. Giá c	 c�a quy�n s% d�ng ngu�n tài chính là s� l�i t�c mà 

ng��i mua tr	 cho ng��i bán ('��c th� hi�n d��i hình th�c là l�i t�c ti�n vay, l�i 

t�c trái phi�u, l�i t�c c  ph�n,…)  

+ V� m&t hình th�c, ��i t��ng trên th� tr��ng tài chính là các ch�ng khoán. 

Trong �ó, ng��i mua quy�n s% d�ng ngu�n tài chính li là ng��i phát hành, ng��i 

bán ch�ng khoán, là ng��i c�n ngu�n tài chính.  

- Công c� ca th  tr��ng tài chính: Công c� ch� y�u ���c s% d�ng trên th�

tr��ng tài chính là các ch�ng khoán. 

+ Ch�ng khoán là các ch�ng t, d��i dng gi�y t� ho&c ghi trên h� th�ng �i�n 

t% xác nh�n các quy�n h�p pháp c�a ng��i s� h�u ch�ng khoán v�i tài s	n ho&c 

v�n c�a t  ch�c phát hành.  

+ Công d�ng c�a ch�ng khoán:  

o Là v�t th� ch�p, tr	 n� ti�n vay ngân hàng, ho&c có th� mua bán chuy�n 
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nh��ng tu) theo s� quy ��nh có tính pháp lý c�a m+i loi ch�ng khoán. 

o Là ph��ng ti�n huy ��ng, t�p trung ngu�n tài chính ��i v�i nh�ng ch� th�

c�n ngu�n tài chính, là ph��ng ti�n ��u t� �� thu l�i ��i v�i nh�ng ch� th� có th,a 

ngu�n tài chính.  

o Là ph��ng ti�n �� phân ph�i ngu�n tài chính gi�a các khu v�c và các ngành 

trong n�n kinh t�. 

+ Các lo�i ch�ng khoán: Tu) theo t,ng tiêu th�c phân loi có các loi ch�ng 

khoán sau:  

o D�a vào kì hn huy ��ng ngu�n tài chính, ch�ng khoán ���c chia thành hai 

loi: Ch�ng khoán ng(n hn và ch�ng khoán dài hn.  

o C�n c� vào ch� th� phát hành, ch�ng khoán ���c chia thành 3 loi: Ch�ng 

khoán chính ph� và chính quy�n ��a ph��ng; ch�ng khoán c�a các ngân hàng và 

các t  ch�c tài chính, tín d�ng; ch�ng khoán doanh nghi�p.  

o C�n c� vào l�i t�c do ch�ng khoán mang li cho ng��i s� h�u, ch�ng khoán 

���c chia thành hai loi: Ch�ng khoán có l�i t�c  n ��nh, ch�ng khoán có l�i t�c 

không  n ��nh.  

o C�n c� vào tiêu chu
n pháp lý, có hai loi ch�ng khoán: Ch�ng khoán vô 

danh, ch�ng khoán h�u danh. 

o C�n c� vào tính ch�t ch�ng khoán, có th� chia ch�ng khoán thành 3 loi: C 

phi�u (ch�ng khoán v�n), trái phi�u (ch�ng khoán n�), ch�ng khoán phái sinh. 

o C�n c� vào tính ch�t ng��i phát hành, ch�ng khoán có th� chia thành hai 

loi: Ch�ng khoán s� c�p, ch�ng khoán th� c�p. 

− Phân lo�i th  tr��ng tài chính: Xét theo các góc �� khác nhau có các cách 

phân loi th� tr��ng tài chính nh� sau:  

+ C�n c� theo ph��ng th�c huy ��ng ngu�n tài chính: Th� tr��ng tài chính 

���c chia thành th� tr��ng n� và th� tr��ng v�n c  ph�n. 

+ C�n c� vào s� luân chuy�n các ngu�n tài chính: Th� tr��ng tài chính ���c 

chia thành th� tr��ng s� c�p và th� tr��ng th� c�p. 

+ C�n c� vào tính ch�t pháp lý, th� tr��ng tài chính ���c chia thành hai b�

ph�n: Th� tr��ng tài chính chính th�c và th� tr��ng tài chính không chính th�c. 

+ C�n c� vào th�i gian s% d�ng ngu�n tài chính huy ��ng ���c: Th� tr��ng tài 

chính ���c chia thành th� tr��ng ti�n t� và th� tr��ng v�n.  
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− Ch�c n�ng ca th  tr��ng tài chính:  

+ Ch�c n�ng trung gian d-n ngu�n tài chính t, nh�ng ch� th� có kh	 n�ng 

cung �ng ngu�n tài chính ��n nh�ng ch� th� c�n ngu�n tài chính.  

+ Ch�c n�ng cung c�p kh	 n�ng thanh kho	n cho các ch�ng khoán.  

+ Ch�c n�ng cung c�p thông tin kinh t� liên quan ��n cung c�u t,ng loi 

ch�ng khoán trong nh�ng th�i �i�m nh�t ��nh. 

+ Ch�c n�ng �ánh giá giá tr� doanh nghi�p là t ng giá tr� th�c t� c�a các c 

phi�u �ang l�u hành.

− Vai trò c�a th� tr��ng tài chính:  

+ Thu hút, huy ��ng các ngu�n tài chính trong và ngoài n��c góp ph�n quan 

tr�ng tài tr� cho nhu c�u phát tri�n kinh t� - xã h�i, khuy�n khích ti�t ki�m và ��u 

t�: Th� tr��ng tài chính có kh	 n�ng thu hút các ngu�n tài chính nhàn r+i phân tán 

trong n��c và n��c ngoài thành ngu�n tài chính l�n, tài tr� cho nhu c�u ��u t� phát 

tri�n kinh t� - xã h�i. Hi�u qu	 c�a th� tr��ng tài chính s� khuy�n khích các hành vi 

ti�t ki�m, ��u t� c�a xã h�i.  

+ Vai trò thúc �
y nâng cao hi�u qu	 s% d�ng ngu�n tài chính: Th� hi�n ��i v�i 

hot ��ng c�a t,ng cá nhân, doanh nghi�p ��u t�; doanh nghi�p niêm y�t và toàn b�

th� tr��ng, giúp cho vi�c t�n d�ng m�i ngu�n tài chính trong n�n kinh t�, to �i�u 

ki�n cho ngu�n tài chính v�n ��ng t, n�i kinh doanh kém hi�u qu	 sang n�i kinh 

doanh có hi�u qu	.  

+ Vai trò trong vi�c th�c hi�n chính sách tài chính, chính sách ti�n t� c�a Nhà 

n��c. 

− Các �i�u ki�n c�n thi�t �� hình thành th� tr��ng tài chính: 

+ N�n kinh t� hàng hoá phát tri�n, ti�n t�  n ��nh v�i m�c �� lm phát có th�

ki�m soát ���c là c� s� �� phát sinh ra nhu c�u và kh	 n�ng cung �ng ngu�n tài 

chính và �	m b	o b	o toàn v�n ��u t� và có lãi th�c c�a ng��i ��u t�. 

+ Các công c� c�a th� tr��ng tài chính ph	i �a dng, to ra các ph��ng ti�n 

chuy�n giao quy�n s% d�ng các ngu�n tài chính. Các công c� �a dng v� hình th�c, 

th�i gian s% d�ng và m�nh giá và ���c t� do trao � i, mua bán trên th� tr��ng. 

+ Hình thành và phát tri�n h� th�ng các trung gian tài chính: Bao g�m h� th�ng 

các ngân hàng th��ng mi, các công ty tài chính, các liên hi�p tín d�ng, công ty b	o 

hi�m, các qu� ti�t ki�m, các qu� t��ng tr�, các qu� ��u t�, các công ty ch�ng 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   38

khoán,....  

+ Xây d�ng, hoàn thi�n h� th�ng pháp lu�t và quy ch� c�n thi�t làm c� s� hot 

��ng và ki�m soát th� tr��ng tài chính, ��ng th�i c�n có t  ch�c qu	n lý Nhà n��c 

�� �i�u khi�n giám sát s� hot ��ng c�a th� tr��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

+ Ph	i to ���c c� s� v�t ch�t k� thu�t và có ���c h� th�ng thông tin kinh t�

ph�c v� cho hot ��ng c�a th� tr��ng.  

+ C�n có ��i ng" các nhà kinh doanh, các nhà qu	n lý am hi�u các ki�n th�c 

c�a th� tr��ng tài chính, v�ng v� nghi�p v� k� thu�t hot ��ng c�a th� tr��ng và 

ph	i có l�c l��ng �ông �	o các nhà ��u t� có ki�n th�c, dám ���ng ��u v�i r�i ro. 

2. TH= TR�	NG TIN T�

− Khái ni�m: Th� tr��ng ti�n t� là m�t b� ph�n c�a th� tr��ng tài chính ���c 

chuyên môn hoá ��i v�i các ngu�n tài chính ���c trao quy�n s% d�ng ng(n hn. 

− ��i t�
ng ca th  tr��ng ti�n t�: Là quy�n s% d�ng các ngu�n tài chính có 

th�i hn s% d�ng ng(n (thông th��ng th�i hn d��i 1 n�m).  

− Công c� ca th  tr��ng ti�n t�:  

+ Tín phi�u kho bc: Do kho bc Nhà n��c phát hành nh#m bù �(p thi�u h�t 

tm th�i NSNN. Tín phi�u kho bc ���c phát hành v�i th�i gian thông th��ng là 3 

tháng, 6 tháng, 1 n�m. 

+ Th��ng phi�u: Là các gi�y t� ch�ng nh�n quy�n ch� n� v� s� ti�n hàng hoá, 

d�ch v� mua bán ch�u gi�a các doanh nghi�p v�i nhau. Th��ng phi�u có th� ���c 

chi�t kh�u � ngân hàng th��ng mi �� thu hút v�n v� cho ng��i s� h�u th��ng 

phi�u tr��c kì hn thanh toán.

+ Ch�ng ch� ti�n g%i ngân hàng: Là công c� vay n� do ngân hàng th��ng mi 

phát hành, xác nh�n m�t kho	n ti�n g%i có k) hn ho&c không có k) hn c�a ng��i 

���c c�p ch�ng ch�, v�i lãi su�t ���c quy ��nh cho t,ng th�i hn nh�t ��nh. Ch�ng 

ch� ti�n g%i có k) hn ���c thanh toán v�n và lãi khi ��n hn.  

+ Gi�y ch�p nh�n thanh toán c�a ngân hàng: Là l�nh thanh toán m�t s� ti�n 

vào m�t ngày trong t��ng lai cho khách hàng.  

+ Các h�p ��ng mua li: Là các h�p ��ng mà ng��i kinh doanh cam k�t s�

mua li v�i m�c giá cao h�n vào th�i gian sau, nh�ng ch�ng khoán mà ng��i �ó �ã 

bán cho ng��i mua. Th�i hn c�a h�p ��ng có th� là 1-2 ngày cho ��n vài tháng. 

+ Trái phi�u ng(n hn c�a các công ty là gi�y nh�n n� ng(n hn do các công ty 
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phát hành nh#m �áp �ng nhu c�u v�n tm th�i thi�u h�t c�a công ty. 

+ Tín phi�u ngân hàng: Là ch�ng ch� vay n� do ngân hàng trung ��ng phát 

hành bán cho các ngân hàng th��ng mi và các t  ch�c tín d�ng, có th�i hn ng(n 

d��i 1 n�m nh#m huy ��ng v�n trong nh�ng tr��ng h�p �&c bi�t. 

− Các ch th� tham gia th  tr��ng ti�n t�:  

+ Ngân hàng trung ��ng: Xây d�ng và th�c hi�n chính sách ti�n t�, giám sát 

hot ��ng c�a các ngân hàng, �i�u hành v$ mô th� tr��ng ti�n t�. 

+ Các ngân hàng th��ng mi: Là ch� th� trung gian trên th� tr��ng ti�n t�, v,a 

là ng��i �i vay v,a là ng��i cho vay ng(n hn �� tm th�i ��u t� v�n nhàn r+i. 

+ Kho bc Nhà n��c: Tham gia th� tr��ng ti�n t� ch� y�u �� vay n� và bù �(p 

thi�u h�t tm th�i c�a NSNN và th�c hi�n chính sách ti�n t�.  

+ Ng��i ��u t�: Bao g�m các t  ch�c tài chính tín d�ng, các t  ch�c kinh t� - 

xã h�i và ng��i ��u t� t� nhân tham gia v�i m�c �ích duy trì kh	 n�ng thanh toán, 

huy ��ng thêm ngu�n tài chính, cho vay �� ki�m l�i ho&c �� phân tán r�i ro.  

+ Ng��i kinh doanh: To ra th� tr��ng cho các công c� c�a th� tr��ng ti�n t�

b#ng cách báo giá chào mua và thông báo giá v�i nh�ng ng��i khác, v�i nh�ng 

ng��i phát hành và ng��i ��u t�. Ng��i kinh doanh mua và bán cho nh�ng tài 

kho	n s� h�u c�a h�. 

+ Ng��i môi gi�i: Là ng��i cung c�p thông tin cho các ch� th� (ng��i mua và 

ng��i bán) m�t cách nhanh nh�t thông qua ���ng dây �i�n thoi tr�c ti�p ho&c màn 

hình bi�u hi�n �� h��ng hoa h�ng.  

− Các b� ph�n ch y�u ca th  tr��ng ti�n t�: 

+ Th� tr��ng cho vay ng(n hn tr�c ti�p: Bao g�m th� tr��ng không chính th�c 

và th� tr��ng chính th�c. 

+ Th� tr��ng h�i �oái giao d�ch các loi ngoi t�: Là n�i mà các doanh nghi�p, 

các h� gia �ình, các ngân hàng th��ng mi và Nhà n��c có th� mua bán, trao � i 

ho&c vay m��n các ngu�n tài chính b#ng ngoi t�.  

+ Th� tr��ng liên ngân hàng: Là th� tr��ng dành cho các ngân hàng, các t 

ch�c tín d�ng trao � i kh	 n�ng thanh toán cho nhau.  

+ Th� tr��ng ch�ng khoán ng(n hn: Là th� tr��ng mua bán các loi ch�ng 

khoán ng(n hn nh� ch�ng ch� ti�n g%i c�a các ngân hàng, tín phi�u ngân hàng, tín 

phi�u kho bc.  
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+ Ngoài ra, th� tr��ng ti�n t� có th� mua li các ch�ng khoán dài hn s(p ��n 

kì hn thanh toán. 

3. TH= TR�	NG V�N 

− Khái ni�m: Th� tr��ng v�n là m�t b� ph�n c�a th� tr��ng tài chính ���c 

chuyên môn hoá ��i v�i các ngu�n tài chính ���c trao quy�n s% d�ng dài hn.  

− ��i t�
ng ca th  tr��ng v�n: Là quy�n s% d�ng các ngu�n tài chính dài hn 

(thông th��ng là trên 1 n�m). 

− Công c� ca th  tr��ng v�n: Là các ch�ng khoán trung hn và dài hn nh�: 

C  phi�u, trái phi�u dài hn, ch�ng ch� ��u t�,... Loi ch�ng khoán dài hn ch� y�u 

là c  phi�u và trái phi�u. 

+ C  phi�u: Là ch�ng khoán ch�ng nh�n s� v�n �ã góp vào công ty c  ph�n và 

quy�n l�i c�a ng��i s� h�u ch�ng khoán �ó ��i v�i công ty c  ph�n. C  phi�u có 

các loi là c  phi�u th��ng và c  phi�u �u �ãi.  

o C  phi�u th��ng là loi c  phi�u mang li cho ng��i s� h�u nó nh�ng quy�n 

l�i thông th��ng là: 

� Quy�n ���c nh�n c  t�c theo k�t qu	 hot ��ng c�a công ty và theo t0 l�

ph�n v�n góp. 

� Quy�n b/ phi�u b�u ra h�i ��ng qu	n tr�. 

� Quy�n b/ phi�u cho nh�ng v�n �� 	nh h��ng ��n toàn b� hot ��ng c�a 

công ty nh� sát nh�p công ty, gi	i th�,… 

� Quy�n ki�m tra s  sách c�a công ty. 

� Quy�n ���c chia s� ti�n do gi	i th� sau khi �ã thanh toán h�t các kho	n n�

và các kho	n �u �ãi khác. 

o C' phi�u �u 	ãi là c  phi�u mang li cho ng��i s� h�u nó ���c h��ng 

nh�ng kho	n �u �ãi nh�t ��nh so v�i c  phi�u th��ng. 'ó là: 

� Quy�n nh�n l�i t�c tr��c các c �ông có c  phi�u th��ng. 

� Quy�n ���c chia tài s	n do gi	i th� công ty tr��c các c �ông có phi�u 

th��ng. 

� C  t�c c�a c  phi�u �u �ãi ���c xác ��nh tr��c mà không ph� thu�c vào k�t 

qu	 hot ��ng c�a công ty. 

+ Trái phi�u: Là m�t loi ch�ng khoán n� ch�ng nh�n kho	n vay do ng��i �i 

vay phát hành cam k�t tr	 l�i t�c và hoàn tr	 v�n vay theo m�t th�i hn nh�t ��nh 
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cho ng��i s� h�u ch�ng khoán. Các loi trái phi�u dài hn s% d�ng trên th� tr��ng 

v�n g�m: Trái phi�u Chính ph� (công trái, trái phi�u công trình, trái phi�u kho bc 

dài hn,...) Trái phi�u công ty, Trái phi�u c�a ngân hàng và các t  ch�c tài chính.  

− Các b� ph�n ch y�u ca th  tr��ng v�n:  

+ Th� tr��ng cho vay dài hn: Các ch� th� tham gia trên th� tr��ng ch� y�u là 

các ngân hàng, các t  ch�c tín d�ng, chính ph� các n��c và các t  ch�c ti�n t� qu�c 

t�. 

+ Th� tr��ng tín d�ng thuê mua hay cho thuê tài chính: Ng��i cung ngu�n tài 

chính là ng��i cho thuê tài s	n thi�t b�, ng��i c�n ngu�n tài chính s% d�ng tài s	n 

thuê và thanh toán ti�n thuê trong su�t th�i hn �ã ���c th/a thu�n trong h�p ��ng.  

+ Th� tr��ng ch�ng khoán trung hn và dài hn: Di!n ra hot ��ng phát hành, 

mua bán các loi ch�ng khoán trung và dài hn.  

4. TH= TR�	NG CH�NG KHOÁN 

− Khái ni�m: Th� tr��ng ch�ng khoán là m�t b� ph�n c�a th� tr��ng tài chính 

���c chuyên môn hoá v� mua bán các ch�ng khoán c	 ng(n hn, dài hn và trung 

hn. 

Theo �i�u 6 lu�t ch�ng khoán n�m 2006 c�a vi�t Nam, ch�ng khoán là b#ng 

ch�ng xác nh�n quy�n và l�i ích h�p pháp c�a ng��i s� h�u ��i v�i tài s	n ho&c 

ph�n v�n c�a t  ch�c phát hành. Ch�ng khoán ���c th� hi�n d��i hình th�c ch�ng 

ch�, bút toán ghi s  ho&c d� li�u �i�n t%, bao g�m các loi sau �ây: 

+ C  phi�u, trái phi�u, ch�ng ch� qu�; 

+ Quy�n mua c  ph�n, ch�ng quy�n, quy�n ch�n mua, quy�n ch�n bán, h�p 

��ng t��ng lai, nhóm ch�ng khoán ho&c ch� s� ch�ng khoán.  

− Th  tr��ng ch�ng khoán s� c�p:  

+ Khái ni�m: Th� tr��ng ch�ng khoán s� c�p là th� tr��ng phát hành các loi 

ch�ng khoán. Th� tr��ng này ch� hot ��ng khi có ��t phát hành ch�ng khoán m�i. 

'�i t��ng mua bán trên th� tr��ng ch�ng khoán s� c�p là quy�n s% d�ng các ngu�n 

tài chính. Công c� �� chuy�n giao quy�n s% d�ng ngu�n tài chính trên th� tr��ng 

này là các ch�ng khoán m�i phát hành. 

+ Ch� th� tham gia th� tr��ng ch�ng khoán s� c�p bao g�m:  

o Các ch� th� c�n ngu�n tài chính huy ��ng ngu�n tài chính b#ng cách phát 

hành các ch�ng khoán bao g�m: Nhà n��c, chính quy�n các ��a ph��ng, các t 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   42

ch�c tài chính và ngân hàng, các doanh nghi�p, công ty c  ph�n. 

o Các ch� th� cung �ng ngu�n tài chính mua các ch�ng khoán m�i phát hành 

v�i t� cách là ng��i ��u t�, bao g�m: Các h� gia �ình (ho&c các cá nhân), các công 

ty ch�ng khoán, ngân hàng, các c� quan chính ph� và doanh nghi�p các t  ch�c 

tham gia ��u t� chuyên nghi�p (các công ty ��u t�, công ty b	o hi�m, các qu� h�u 

trí,…)  

o Ch� th� môi gi�i �óng vai trò b	o lãnh, thông th��ng �ó là ngân hàng ho&c 

công ty ch�ng khoán. Ng��i b	o lãnh c� v�n cho ch� th� c�n ngu�n tài chính trong 

vi�c phát hành và �	m b	o tiêu th� ch�ng khoán c�n phát hành thu ngu�n tài chính 

v� cho ng��i phát hành. 

+ C� ch� hot ��ng c�a th� tr��ng ch�ng khoán s� c�p: 

o Theo ph��ng th�c u0 thác phát hành: Nh�ng ng��i b	o lãnh t�p h�p li 

thành m�t t  ch�c chung d��i hình th�c m�t t  h�p phát hành trong �ó, ng��i ��ng 

��u t  h�p này do ng��i phát hành ch�n, các thành viên c�a t  h�p s� th/a thu�n v�

ph��ng th�c bán và phân ph�i thù lao, sau �ó m+i thành viên s� nh�n m�t l��ng 

ch�ng khoán nh�t ��nh �� bán cho nhà ��u t� theo giá �ã công b�. 

o Theo ki�u ��u giá: C�n c� vào b	ng t ng h�p xin mua c�a các t  ch�c tham 

gia ��u giá x�p theo th� t� giá chào t, cao xu�ng th�p, ch� th� phát hành �áp �ng 

m�i l�nh b(t ��u t, giá cao nh�t cho t�i khi �t ���c t ng s� ti�n mà h� mu�n. 

− Th  tr��ng ch�ng khoán th� c�p: 

+ Khái ni�m: Th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p là th� tr��ng l�u thông, th�

tr��ng mua �i bán li các ch�ng khoán �ã ���c phát hành trên th� tr��ng ch�ng 

khoán s� c�p. '&c �i�m c�a th� tr��ng này là làm thay � i quy�n s� h�u ch�ng 

khoán. '�i t��ng mua bán trên th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p là ch�ng khoán �ã 

phát hành trên th� tr��ng ch�ng khoán s� c�p.  

+ C� c�u t  ch�c c�a th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p: 

o Ng��i ��u t�: Là nh�ng ng��i mua bán li ch�ng khoán do nh�ng phân tích 

riêng và nhu c�u s% d�ng các ngu�n tài chính c�a mình.  

o Các t  ch�c qu	n lý giám sát th� tr��ng: Là các t  ch�c chuyên trách th�c 

hi�n ch�c n�ng qu	n lý Nhà n��c ��i v�i th� tr��ng tài chính, �	m b	o cho th�

tr��ng hot ��ng lành mnh có hi�u qu	, trên th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p.  

o Ng��i môi gi�i: Là ng��i am hi�u thông tho tình hình c�a th� tr��ng và 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   43

�óng vai trò trung gian gi�a ng��i bán và ng��i mua ch�ng khoán, làm cho cung 

và c�u v� ch�ng khoán g&p nhau d! dàng. Trên th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p, 

ng��i môi gi�i có th� là th� nhân ho&c pháp nhân.  

o S� giao d�ch ch�ng khoán ho&c trung tâm giao d�ch ch�ng khoán: T  ch�c, 

to �i�u ki�n cho vi�c giao d�ch, mua bán ch�ng khoán ti�n hành thu�n l�i, công 

khai, �úng pháp lu�t và cung c�p cho ng��i ��u t� nh�ng thông tin c�n thi�t liên 

quan ��n ch�ng khoán ���c giao d�ch trên th� tr��ng.  

o Các t  ch�c khác: Công ty t� v�n ��u t� ch�ng khoán, hi�p h�i các nhà kinh 

doanh ch�ng khoán; t  ch�c ký g%i và thanh toán ch�ng khoán; công ty �ánh giá 

h� s� tín nhi�m. 

+ Các hot ��ng ch� y�u c�a th� tr��ng ch�ng khoán th� c�p:

o Cung c�p l�nh mua, bán ch�ng khoán. 

o '�nh giá ch�ng khoán và nhân t� ch� y�u 	nh h��ng t�i th� giá ch�ng khoán. 

o Giao d�ch ch�ng khoán là hot ��ng tr	 ti�n mua và giao ch�ng khoán bán. 

Câu h!i c�ng c�:  

1. Th� tr��ng tài chính là gì? Hãy trình bày các ch�c n�ng c� b	n và vai trò 
c�a nó? 

2. Các hàng hoá ���c mua bán trên th� tr��ng ti�n t� bao g�m nh�ng loi gì? 
�&c �i�m chung c�a các loi hàng hoá này? Hãy s(p x�p chúng theo tính 
l/ng và �� an toàn gi	m d�n? 

3. Th� tr��ng v�n là gì? Hãy trình bày các ch�c n�ng c� b	n c�a th� tr��ng 
v�n? 

4. Các hàng hoá ���c mua bán trên th� tr��ng v�n bao g�m nh�ng loi gì? 
�&c �i�m chung c�a các loi hàng hoá này? 

5. Hãy phân bi�t s� khác nhau gi�a th� tr��ng ch�ng khoán t�p trung và th�
tr��ng ch�ng khoán phi t�p trung? 

6. Hãy phân bi�t s� khác nhau gi�a th� tr��ng th� c�p và th� tr��ng s� c�p? 
m�i quan h� gi�a 2 loi th� tr��ng này? 

7. '&c �i�m c�a trái phi�u? giá c�a trái phi�u ph� thu�c vào nh�ng y�u t�
nào? Nh�ng nhân t� 	nh h��ng ��n lãi su�t c�a trái phi�u? 

8. '&c �i�m c�a c  phi�u? giá c�a c  phi�u ph� thu�c vào nh�ng y�u t� nào?  
9. So sánh s� gi�ng và khác nhau gi�a trái phi�u và c  phi�u?  
10.So sánh s� gi�ng và khác nhau gi�a c  phi�u �u �ãi và c  phi�u th��ng? 
11.So sánh s� gi�ng và khác nhau gi�a ch�ng khoán n� và ch�ng khoán v�n?
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�

M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Financial market : Th  tr��ng tài chính 

Securities: Ch�ng khoán 

Commodities: Hàng hóa (trên th  tr��ng tài chính) 

Bond: Trái phi�u 

Stock: C' phi�u 

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

A financial market is a market in which people and entities can trade 

financial securities, commodities, and other fungible items of value at low 

transaction  cost  and at prices that reflect supply and demand. Securities include 

stocks and bonds, and commodities include precious metals or agricultural goods. 

There are both general markets (where many commodities are traded) and 

specialized markets (where only one commodity is traded). Markets work by 

placing many interested buyers and sellers, including households, firms, and 

government agencies, in one "place", thus making it easier for them to find each 

other. An economy which relies primarily on interactions between buyers and 

sellers to allocate resources is known as a market economy in contrast either to 

a command economy or to a non-market economy such as a gift economy. 

In finance, financial markets facilitate: 

o The raising of capital (in the capital markets) 

o The transfer of risk (in the derivatives markets) 

o Price discovery 

o Global transactions with integration of financial markets 

o The transfer of liquidity (in the money markets) 

o International trade (in the currency markets) 

– and are used to match those who want capital to those who have it. 

Typically a borrower issues a receipt to the lender promising to pay back the 

capital. These receipts are securities which may be freely bought or sold. In return 

for lending money to the borrower, the lender will expect some compensation in 

the form of interest or dividends. This return on investment is a necessary part of 

markets to ensure that funds are supplied to them.
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CH��NG 5. TIN T� VÀ L�U THÔNG TIN T�

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c ngu�n g�c, b�n ch�t, ch�c n�ng và vai trò ca ti�n t�; 

- Trình bày và phân tích n�i dung kh�i ti�n t� và ch� 	� ti�n t�; 

- Phân tích cung c"u ti�n t�. 

1. TIN T�

1.1. Ngu,n g�c và b�n ch't c�a ti�n t�

1.1.1. Ngu,n g�c c�a ti�n t�

Ti�n t� không xu�t hi�n ��ng th�i v�i n�n s	n xu�t và trao � i hàng hóa mà 

ph	i sau m�t quá trình nh�t ��nh khi n�n s	n xu�t và trao � i hàng hóa �ã phát tri�n 

t�i m�t trình �� nào �ó thì giá tr� c�a hàng hóa m�i ���c bi�u hi�n b#ng ti�n – t�c 

là m�i có s� ra ��i c�a ti�n t�. Ti�n t� ra ��i là k�t qu	 c�a quá trình phát tri�n lâu 

dài c�a các hình thái giá tr�. T, hình thái giá tr� gi	n ��n ��n các hình thái giá tr�

m� r�ng, hình thái giá tr� chung và cu�i cùng là hình thái giá tr� ti�n t�.  

Trong hình thái giá tr� gi	n ��n, giá tr� t��ng ��i c�a m�t v�t ���c bi�u hi�n 

� giá tr� s% d�ng c�a m�t v�t khác duy nh�t �óng vai trò v�t ngang giá. 'ây là v�t 

ngang giá ��n nh�t.  

Trong hình thái giá tr� m� r�ng, m�t hình thái giá tr� xu�t hi�n sau khi cu�c 

�i phân công lao ��ng xã h�i l�n th� nh�t x	y ra. 2 hình thái giá tr� m� r�ng giá tr�

c�a m�t v�t không ph	i ���c bi�u hi�n � giá tr� s% d�ng c�a m�t v�t mà là ���c 

bi�u hi�n � giá tr� s% d�ng c�a nhi�u hàng hóa khác có tác d�ng làm v�t ngang giá. 

C.Mác g�i �ó là nh�ng v�t ngang giá �&c thù. Tuy nhiên trao � i v-n mang tính 

ch�t tr�c ti�p.  

Hình thái chung xu�t hi�n là t�t y�u �� kh(c ph�c nh�ng thi�u sót c�a hình 

thái giá tr� m� r�ng. Trong hình thái giá tr� chung, t�t c	 các hàng hóa bi�u hi�n giá 

tr� c�a mình � m�t hàng hóa �óng vai trò v�t ngang giá. V�t ngang giá này ���c g�i 

là v�t ngang giá ph  bi�n. 2 hình thái giá tr� chung vi�c trao � i hàng hóa không 

tr�c ti�p nh� � hình thái giá tr� gi	n ��n và hình thái giá tr� m� r�ng mà trao � i 

m�t cách gián ti�p thông qua v�t ngang giá ph  bi�n. V�t ngang giá trong hình thái 

giá tr� chung ���c ch�n tùy theo phong t�c, t�p quán ��a ph��ng mang ý ngh$a 

t��ng tr�ng, nh�ng v�t này có th� trao � i tr�c ti�p v�i nhi�u hàng hóa khác. 

Nh�ng khi l�c l��ng s	n xu�t phát tri�n, th� tr��ng càng m� r�ng thì tình trng có 
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nhi�u v�t ngang giá �ã gây khó kh�n cho l�u thông trao � i hàng hóa, thì chính 

nh�ng v�t ngang giá này li ��u tranh bài tr, và gt b/ l-n nhau. V�t ngang giá 

b#ng kim loi thay th� d�n v�t ngang giá khác và trong nh�ng v�t ngang giá b#ng 

kim loi thì bc và sau �ó là vàng �ã chi�m �u th� tuy�t ��i, nó gt b/ t�t c	 nh�ng 

v�t ngang giá khác �� “��c chi�m” tr� thành v�t ngang giá chung. Ch� ��n lúc này 

thì giá tr� ti�n t� m�i ���c xác l�p và vàng v�i t� cách là v�t ngang giá chung �ã tr�

thành ti�n t�. Nh� v�y ngu�n g�c c�a ti�n t� là hàng hóa, �i�u này ���c minh ch�ng 

b#ng 2 n�i dung sau:  

− Th� nh�t, b	n thân ti�n t� là m�t loi hàng hóa, �ó là v�t v,a có giá tr�, v,a 

có giá tr� s% d�ng nh� các hàng hóa khác, nh�ng ch� khác � ch+ – ti�n có giá tr� s%

d�ng �&c bi�t – �ó là giá tr� s% d�ng chung cho toàn b� n�n kinh t� – xã h�i thông 

qua vi�c th�c hi�n các ch�c n�ng c�a ti�n. 

− Th� hai, quá trình ra ��i, t�n ti và phát tri�n c�a ti�n t� ��u g(n li�n v�i n�n 

s	n xu�t và trao � i hàng hóa – ngh$a là n�n s	n xu�t và trao � i hàng hóa c�n ph	i 

có ti�n, ng��c li nh� có ti�n mà n�n s	n xu�t và trao � i hàng hóa m�i phát tri�n 

���c.  

1.1.2. B�n ch't c�a ti�n t�

Ti�n t� ra ��i là k�t qu	 c�a quá trình trao � i và s� phát tri�n c�a các hình 

thái giá tr�. Ti�n t� ra ��i làm cho th� gi�i hàng hóa chia làm 2 c�c: M�t c�c là hàng 

hóa thông th��ng, còn m�t c�c khác là hàng hóa �&c bi�t – hàng hóa ti�n t�. B	n 

ch�t c�a ti�n t� ���c th� hi�n d��i 2 góc �� khác nhau:  

− V� m&t kinh t�:  

+ Ti�n t� là m�t hàng hóa �&c bi�t, �óng vai trò v�t ngang giá chung �� �o 

l��ng và bi�u hi�n giá tr� c�a t�t c	 các hàng hóa khác �� làm ph��ng ti�n l�u 

thông, ph��ng ti�n c�t tr� và ph��ng ti�n thanh toán cho m�i t  ch�c và cá nhân 

trong xã h�i.  

+ Ti�n t� là s	n ph
m t� phát và t�t y�u c�a n�n kinh t� hàng hóa. Ti�n t� là 

phm trù kinh t� – l�ch s% g(n li�n v�i s� phát sinh phát tri�n và t�n ti c�a n�n s	n 

xu�t và trao � i hàng hóa.  

− V� m&t xã h�i: Ti�n t� không ch� là m�t v�t th� ��n thu�n vô tri, vô giác mà 

nó còn ch�a ��ng và bi�u hi�n các quan h� xã h�i, �ó là quan h� gi�a ng��i v�i 

ng��i trong các ch� �� xã h�i còn t�n ti s	n xu�t và trao � i hàng hóa. Ti�n t� n#m 
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trong tay giai c�p nào nó s� ph�c v� cho m�c �ích và quy�n l�i c�a giai c�p �ó.  

1.2. S> phát tri�n các hình thái c�a ti�n t�  

Trong quá trình phát tri�n c�a n�n kinh t� hàng hoá, ti�n t� �ã l�n l��t t�n ti 

d��i nhi�u hình thái khác nhau nh#m �áp �ng cho nhu c�u phát tri�n c�a n�n kinh 

t�, �&c bi�t là c�a hot ��ng s	n xu�t, l�u thông, trao � i hàng hoá.  

1.2.1. Ti�n t� hàng hoá - Hoá t� (Commodity money)  

'ây là hình thái ��u tiên c�a ti�n t�. '&c �i�m chung c�a loi ti�n t� này là: 

Hàng hoá dùng làm ti�n t� trong trao � i ph	i có giá tr� th�c s� và giá tr� c�a v�t 

trung gian trao � i này ph	i ngang b#ng v�i giá tr� hàng hoá �em ra trao � i, t�c là 

trao � i ngang giá m�t hàng hoá thông th��ng l�y hàng hoá �&c bi�t - ti�n t�. Hoá t�

xu�t hi�n l�n l��t d��i hai dng:  

1.2.1.1. Hoá t� phi kim lo�i  

Hoá t� phi kim loi là ti�n t� d��i dng các hàng hoá (tr, kim loi). 'ây là 

hình thái c  nh�t c�a ti�n t�, r�t thông d�ng trong các xã h�i c  x�a. Trong l�ch s%

�ã có r�t nhi�u loi hàng hoá khác nhau t,ng  ���c con ng��i dùng làm ti�n t�. 

Trong cu�n “Primitive money” c�a Paul Einzig vi�t n�m 1966, ông �ã ��a ra nh�ng 

th�ng kê khá thú v� sau v� nh�ng loi ti�n c  x�a mà theo ông nhi�u s� trong �ó 

v-n còn ���c s% d�ng cho ��n c	 ngày nay. 'ó là:  

− R�ng cá voi � �	o Fiji  

− G+ �àn h��ng � Hawaii  

− L�*i câu (cá) � qu�n �	o Gilbert  

− Mai rùa � �	o Marianas  

− Tu�n l�c � nhi�u n�i thu�c Nga  

− L�a � Trung qu�c  

− B� � Na Uy  

− Da � Pháp và Ý 

− R��u Rum � Australia  

− B� lông v3t �/ � qu�n �	o Santa Cruz (v-n còn cho ��n n�m 1961)  

− Go � Philippines  

− Ht tiêu � Sumatra  

− '��ng � �	o Barbados  

− Nô l� � Châu Phi xích �o, Nigeria, Ailen  
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− Nh�ng chu+i v/ sò c�a nh�ng th  dân da �/ B(c M�  

− Bò, c,u � Hy lp và La mã  

− Mu�i � nhi�u n�i.  

Tuy nhiên, hoá t� phi kim loi có nhi�u �i�m b�t ti�n nh�: Tính ch�t không 

��ng nh�t, d! h� h/ng, khó phân chia hay g�p li, khó b	o qu	n c"ng nh� v�n 

chuy�n, và ch� ���c công nh�n trong t,ng khu v�c, t,ng ��a ph��ng. Vì v�y mà 

hoá t� phi kim loi d�n d�n bi�n m�t và ���c thay th� b#ng dng hoá t� th� hai, hoá 

t� kim loi. 

1.2.1.2. Hoá t� kim lo�i  

Hoá t� kim loi là ti�n t� d��i dng các kim loi, th��ng là các kim loi quý 

nh� vàng, bc, ��ng,.... Nói chung các kim loi có nhi�u �u �i�m h�n so v�i các 

hàng hoá khác khi ���c s% d�ng làm ti�n t� nh�: Ch�t l��ng, tr�ng l��ng có th� xác 

��nh chính xác, d! dàng h�n, thêm vào �ó, nó li b�n h�n, d! chia nh/, giá tr� t��ng 

��i ít bi�n � i,.... Trong th�c ti!n l�u thông hoá t� kim loi, ch� có vàng tr� thành 

loi ti�n t� ���c s% d�ng ph  bi�n và lâu dài nh�t. Bc r�i ��ng ch� ���c s% d�ng 

thay th� khi thi�u vàng dùng làm ti�n t�. S� th�ng tr� c�a ti�n vàng có ���c là do 

vàng có nh�ng �u vi�t h�n h.n các hàng hoá khác trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng 

ti�n t�:  

− Vàng là m�t loi hàng hoá ���c nhi�u ng��i �a thích. Chúng ta bi�t r#ng, 

vàng ch�a ch(c �ã là kim loi quý hi�m nh�t nh�ng nhu c�u c�a xã h�i v� vàng �ã 

xu�t hi�n r�t s�m trong l�ch s% và ngày càng t�ng làm cho vàng tr� thành m�t th�

hàng hoá r�t h�p d-n, ���c nhi�u ng��i �a thích. Vì v�y, vi�c dùng vàng trong trao 

� i d! dàng ���c ch�p nh�n trên phm vi r�ng l�n.  

− Nh�ng �&c tính lý hoá c�a vàng r�t thu�n l�i trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng 

ti�n t�. Vàng không b� thay  � i v� màu s(c và ch�t l��ng d��i tác ��ng c�a môi 

tr��ng và c� h�c nên r�t ti�n cho vi�c c�t tr�. Nó d! chia nh/ mà không 	nh h��ng 

t�i ch�t l��ng.  

− Giá tr� c�a vàng  n ��nh trong th�i gian t��ng ��i dài, ít ch�u 	nh h��ng c�a 

n�ng su�t lao ��ng t�ng lên nh� các hàng hoá khác. S�  n ��nh c�a giá tr� vàng là 

do n�ng su�t lao ��ng s	n xu�t ra vàng t��ng  ��i   n  ��nh. Ngay c	 vi�c áp d�ng 

ti�n b� k� thu�t vào khai thác c"ng không làm t�ng n�ng su�t lao ��ng lên nhi�u. 
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'i�u này làm cho ti�n vàng luôn có ���c giá tr�  n ��nh, m�t �i�u ki�n r�t c�n thi�t 

�� nó có th� ch�p hành t�t các ch�c n�ng ti�n t�.  

Trong giai �on ��u, ti�n vàng th��ng t�n ti d��i dng nén, th/i. Nh�ng v�

sau �� ti�n cho vi�c trao � i, ti�n vàng th��ng ���c �úc thành nh�ng ��ng xu v�i 

kh�i l��ng và �� tinh khi�t nh�t ��nh. Loi ti�n này vì th� mà còn ���c g�i là ti�n 

�úc. Ti�n �úc xu�t hi�n ��u tiên ti Trung qu�c, kho	ng th� k0 th� 7 tr��c CN, sau 

thâm nh�p sang Bat�, Hy lp, La mã r�i vào châu Âu. Các ��ng ti�n l�u hành �

châu Âu tr��c kia ��u d��i dng này.  

Ví d�: ��ng “pound sterling” c�a Anh, ��ng livr� hay lu-y c�a Pháp... Tr��c 

kia ��ng b	ng Anh v�n là nh�ng ��ng xu b#ng bc có in m�t ngôi sao trên b� m&t, 

trong ti�ng Anh c  “sterling” ngh$a là ngôi sao cho nên nh�ng ��ng xu �ó ���c g�i 

là “pound sterling”, còn ký hi�u ��ng b	ng Anh (£) là b(t ngu�n t, m�t t, Latinh c 

“libra” gi�ng ngh$a v�i t, “pound”.  

Ti�n vàng �ã có m�t th�i gian th�ng tr� r�t dài trong l�ch s%. 'i�u này �ã 

ch�ng t/ nh�ng hi�u qu	 to l�n mà nó mang li cho n�n kinh t�. M�t s� th�c là h�

th�ng thanh toán d�a trên vàng v-n còn ���c duy trì cho ��n mãi th� k0 20, chính 

xác là ��n n�m 1971. Ngay c	 ngày nay, m&c dù ti�n vàng không còn t�n ti trong 

l�u thông n�a, nh�ng các qu�c gia c"ng nh� nhi�u ng��i v-n coi vàng là m�t dng 

tài s	n c�t tr� có giá tr�.  

Tuy có nh�ng �&c �i�m r�t thích h�p cho vi�c dùng làm ti�n t� nh� v�y, ti�n 

vàng v-n không th� �áp �ng ���c nhu c�u trao � i c�a xã h�i khi n�n s	n xu�t và 

trao � i hàng hoá phát tri�n ��n m�c cao. M�t lot lý do sau �ây �ã khi�n cho vi�c 

s% d�ng ti�n vàng ngày càng tr� nên b�t ti�n, không th�c hi�n ���c ch�c n�ng ti�n 

t� n�a:  

(1) Quy mô và trình �� s	n xu�t hàng hoá ngày càng phát tri�n, kh�i l��ng 

và ch�ng loi hàng hoá ��a ra trao � i ngày càng t�ng và �a dng; trong khi �ó 

l��ng vàng s	n xu�t ra không �� �áp �ng nhu c�u v� ti�n t� (nhu c�u v� ph��ng 

ti�n trao � i) c�a n�n kinh t�.  

(2) Giá tr� t��ng ��i c�a vàng so v�i các hàng hoá khác t�ng lên do n�ng su�t 

lao ��ng trong ngành khai thác vàng không t�ng theo k�p n�ng su�t lao ��ng chung 

c�a các ngành s	n xu�t hàng hoá khác. 'i�u �ó d-n ��n vi�c giá tr� c�a vàng tr� nên 

quá l�n, không th� �áp �ng nhu c�u làm v�t ngang giá chung trong m�t s� l$nh v�c 
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có l��ng giá tr� trao � i m+i l�n nh/ nh�  mua bán d�ch v� ho&c hàng hoá tiêu 

dùng,....  

(3) Ng��c li, trong nh�ng giao d�ch v�i giá tr� l�n thì ti�n vàng li tr� nên 

c�ng k�nh.  

(4) Vi�c s% d�ng ti�n t� hàng hoá b� các nhà kinh t� xem nh� là m�t s� lãng 

phí nh�ng ngu�n tài nguyên v�n �ã có hn. '� dùng m�t loi ti�n t� hàng hoá, xã 

h�i s� ph	i c(t b�t các công d�ng khác c�a hàng hoá �ó ho&c dùng các ngu�n l�c 

khan hi�m �� s	n xu�t b  sung. Rõ ràng là v�i vi�c dùng vàng làm ti�n t� con ng��i 

�ã ph	i gi	m b�t các nhu c�u dùng vàng làm �� trang s�c ho&c trong các ngành có 

s% d�ng vàng làm nguyên li�u vì xã h�i ph	i dành m�t ph�n l�n s� l��ng vàng hi�n 

có �� làm ti�n t�.  

V�i nh�ng lý do nh� v�y mà xã h�i �ã ph	i �i tìm cho mình m�t dng ti�n t�

m�i phù h�p h�n. Chúng ta chuy�n sang hình thái ti�n t� th� hai, ti�n gi�y. 

1.2.2. Ti�n gi'y (paper money)  

Ti�n gi�y xu�t hi�n ��u tiên d��i dng các gi�y ch�ng nh�n có kh	 n�ng � i 

ra bc ho&c vàng do các ngân hàng th��ng mi phát hành (gold certificate, silver 

certificate). 'ây là các cam k�t cho phép ng��i n(m gi� gi�y này có th�  ��n ngân 

hàng rút ra s� l��ng vàng hay bc ghi trên gi�y. Do có th� � i ng��c ra vàng và bc 

nên các gi�y ch�ng nh�n này c"ng ���c s% d�ng trong thanh toán nh� vàng và bc. 

S� ra ��i nh�ng gi�y ch�ng nh�n nh� v�y �ã giúp cho vi�c giao d�ch v�i nh�ng 

kho	n ti�n l�n c"ng nh� vi�c v�n chuy�n chúng tr� nên thu�n l�i h�n r�t nhi�u.   

D�n d�n các gi�y ch�ng nh�n nói trên ���c chu
n hoá thành các t� ti�n gi�y 

có in m�nh giá và có kh	 n�ng � i ra vàng m�t cách t� do theo hàm l��ng vàng quy 

��nh cho ��ng ti�n �ó. Ví d�: 2 Anh tr��c �ây bên cnh nh�ng ��ng pound sterling 

ti�n �úc còn l�u hành ��ng b	ng Anh b#ng gi�y do các ngân hàng phát hành và 

���c � i t� do ra vàng theo t0 l� 1 b	ng Anh t��ng  ���ng 123,274 grain, t��ng  

���ng v�i 7,32238 gr vàng nguyên ch�t. Vi�c � i t, ti�n gi�y ra vàng ���c th�c 

hi�n ti các ngân hàng phát hành ra nó. Loi ti�n gi�y này r�t ph  bi�n � châu Âu 

trong th�i gian tr��c chi�n tranh th� gi�i th� nh�t, th��ng ���c g�i là ti�n ngân 

hàng hay gi�y bc ngân hàng (bank note). Vi�c s% d�ng ti�n ngân hàng hoàn toàn 

mang tính ch�t t� nguy�n.  
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Sau 'i chi�n th� gi�i th� nh�t, nh#m si�t ch&t qu	n lý trong vi�c phát hành 

ti�n gi�y, các Nhà n��c �ã ng�n c�m các ngân hàng th��ng mi phát hành gi�y bc 

ngân hàng, t, nay m�i vi�c phát hành ch� do m�t ngân hàng duy nh�t g�i là ngân 

hàng trung ��ng th�c hi�n. Vì th� ngày nay nói ��n gi�y bc ngân hàng ph	i hi�u là 

gi�y bc c�a ngân hàng trung ��ng. Hàm l��ng vàng c�a ��ng ti�n gi�y bây gi�

���c quy ��nh theo lu�t t,ng n��c. Ví d�: Hàm l��ng vàng c�a ��ng �ô la M�

công b� tháng 1 n�m 1939 là 0,888671g. Vì v�y mà ng��i ta còn g�i ti�n gi�y này 

là ti�n pháp ��nh (Fiat money).  

Th� nh�ng ch.ng bao lâu sau khi xu�t hi�n, do 	nh h��ng c�a chi�n tranh 

c"ng nh� kh�ng ho	ng kinh t�, �ã nhi�u l�n ti�n gi�y b� m�t kh	 n�ng ���c � i 

ng��c tr� li ra vàng (� Pháp, ti�n gi�y b� m�t kh	 n�ng � i ra vàng vào các n�m 

1720, 1848 – 1850, 1870 – 1875, 1914 – 1928 và sau cùng là k� t, 1/10/1936 t�i 

nay; � M� trong th�i gian n�i chi�n, t, n�m 1862 – 1863 Nhà n��c phát hành ti�n 

gi�y không có kh	 n�ng � i ra vàng và ch� t�i n�m 1879 khi cu�c n�i chi�n �ã k�t 

thúc m�i có li kh	 n�ng �ó), th�m chí có nh�ng th�i k) c	 ti�n gi�y ���c � i ra 

vàng và ti�n gi�y không � i ���c ra vàng cùng song song t�n ti. Sau Chi�n tranh 

th� gi�i th� hai, ch� còn duy nh�t ��ng USD là có th� � i ra vàng, tuy nhiên t�i n�m 

1971, v�i vi�c M� tuyên b� ng,ng � i ��ng USD ra vàng, s� t�n ti c�a ��ng ti�n 

gi�y có th� � i ra vàng trong l�u thông th�c s� ch�m d�t.  

Ngày nay, ti�n gi�y th�c ch�t ch� là các gi�y n� (IOU) c�a ngân hàng trung 

��ng v�i nh�ng ng��i mang nó. Nh�ng không nh� h�u h�t các gi�y n�, chúng h�a 

tr	 cho ng��i mang nó ch� b#ng các t� ti�n gi�y khác, t�c là ngân hàng trung ��ng 

thanh toán các gi�y n� này b#ng các gi�y n� khác. Khi phát hành ti�n gi�y thì ti�n 

gi�y tr� thành tài s	n c�a ng��i s� h�u chúng, nh�ng ��i v�i ngân hàng trung ��ng 

li là m�t kho	n n� v� giá tr� (hay v� s�c mua) c�a l��ng ti�n �ã phát hành ra. 

Chính vì v�y, khi phát hành ra m�t l��ng ti�n bao gi� l��ng ti�n này c"ng ���c ghi 

vào m�c tài s	n N� trong b	ng t ng k�t tài s	n c�a ngân hàng Trung ��ng.  

Qua nghiên c�u quá trình hình thành ti�n gi�y, có th� th�y, ti�n gi�y ra ��i 

v�i t� cách là d�u hi�u c�a kim loi ti�n t� (ti�n vàng), ���c phát hành ra �� thay 

th� cho ti�n kim loi trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng ti�n t� nh#m kh(c ph�c nh�ng 

nh��c �i�m c�a ti�n t� kim loi. Chính vì v�y, ti�n gi�y v-n ���c s% d�ng v�i giá 

tr� nh� giá tr� ti�n t� kim loi mà nó �i di�n m&c dù giá tr� th�c c�a nó th�p h�n 
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nhi�u. T� gi�y bc 10 USD tr��c n�m 1970 m&c dù ���c in �n khá công phu trên 

ch�t li�u gi�y �(t ti�n v-n không th� có giá tr� b#ng 8,88671g vàng mà nó �i di�n. 

Và v�i vi�c in thêm ch� m�t con s� 0 n�a chúng ta c"ng s� có m�t t� 100 USD v�i 

chi phí r4 h�n nhi�u so v�i 88,8671g vàng mà nó �i di�n. C"ng vì th� ti�n gi�y còn 

���c g�i là ti�n t� d��i dng d�u hi�u giá tr� hay là ti�n danh ngh$a (token money). 

Ti�n gi�y ngày nay không còn kh	 n�ng � i ng��c tr� li ti�n t� kim loi (ti�n 

vàng) nh� tr��c n�a. Vi�c xã h�i ch�p nh�n s% d�ng ti�n gi�y m&c dù giá tr� th�c 

c�a nó th�p h�n nhi�u so v�i giá tr� mà nó �i di�n là vì ti�n gi�y ���c quy ��nh 

trong lu�t là ph��ng ti�n trao � i, vì m�i ng��i tin t��ng vào uy tín c�a c� quan 

phát hành (t�c NHTW), và vì ng��i ta th�y vi�c s% d�ng ti�n gi�y là ti�n l�i. Th�

nh�ng m�t khi m�t lòng tin vào c� quan phát hành, không còn tin r#ng NHTW có 

th� �	m b	o cho giá tr� danh ngh$a c�a ti�n gi�y ���c  n ��nh thì ng��i ta s� không 

s% d�ng ti�n gi�y n�a. M�t th�c t� là � nhi�u n��c, ch.ng hn Vi�t Nam tr��c kia, 

do ti�n Vi�t Nam m�t giá liên t�c, ng��i ta �ã s% d�ng USD �� mua bán trao � i 

các hàng hoá có giá tr� l�n nh� nhà c%a, xe c�,....  

V� l�i ích c�a vi�c dùng ti�n gi�y, có th� th�y:  

− Vi�c s% d�ng ti�n gi�y  �ã giúp cho m�i ng��i có th� d! dàng c�t tr� và v�n 

chuy�n ti�n h�n. Rõ ràng là các bn s� thích mang theo mình nh�ng t� ti�n gi�y h�n 

là nh�ng ��ng ti�n �úc n&ng n� s�m mu�n s� to ra nh�ng l+ th�ng trong túi c�a 

mình.  

− Ti�n gi�y c"ng có �� các m�nh giá t, nh/ t�i l�n phù h�p v�i quy mô các 

giao d�ch c�a bn.  

− V� phía chính ph�, cái l�i th�y rõ nh�t c�a ti�n gi�y là vi�c in ti�n gi�y t�n 

chi phí nh/ h�n nhi�u so v�i nh�ng giá tr� mà nó �i di�n và có th� phát hành không 

ph� thu�c vào s� l��ng các hàng hoá dùng làm ti�n t� nh� tr��c �ây.  

Ngoài ra, chính ph� luôn nh�n ���c kho	n chênh l�ch gi�a giá tr� mà ti�n 

gi�y �i di�n v�i chi phí in ti�n khi phát hành ti�n gi�y. 2 nhi�u n��c kho	n chênh 

l�ch này �ã to ra m�t ngu�n thu r�t l�n cho ngân sách. Ví d�: Tr��c �ây, ��ng    

D-Mark ���c xem là ��ng ti�n d� tr� quan tr�ng nh�t c�a th� gi�i sau ��ng �ô la 

M� nên nó ���c r�t nhi�u n��c d� tr�. Theo m�t công trình nghiên c�u c�a Ngân 

hàng liên bang '�c lúc �ó, kho	ng t, 30 ��n 40% s� l��ng ��ng D-Mark b#ng ti�n 

gi�y “���c l�u hành  � ngoài n��c và n#m ngoài h� th�ng ngân hàng”. 2 'ông Âu, 
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nhi�u công dân �ã s% d�ng ��ng D-Mark nh� ��ng ti�n c�a chính n��c mình. Và vì 

v�y, trong nhi�u th�p niên, ngân hàng Liên bang '�c �ã cho phát hành r�t nhi�u 

ti�n gi�y, nhi�u h�n r�t nhi�u so v�i ng��i '�c c�n. Vi�c in ��ng Mark �ã �em li 

m�t kho	n lãi l�n cho Ngân sách Liên bang. Ví d�: N�m 1996, kho	n  �ó là 8,8 t0

D-Mark. Trong nh�ng n�m  �&c bi�t phát �t, kho	n ti�n  �ó chi�m t�i 1/5 toàn b�

thu nh�p c�a CHLB '�c.  

Ti�n gi�y c"ng có nh�ng nh��c �i�m nh�: Không b�n (d! rách); chi phí l�u 

thông v-n còn l�n; khi trao � i hàng hoá di!n ra trên phm vi r�ng (ch.ng hn gi�a 

các qu�c gia hay gi�a các vùng xa nhau), �òi h/i t�c �� thanh toán nhanh, an toàn 

thì ti�n gi�y v-n t/ ra c�ng k�nh, không an toàn khi v�n chuy�n; có th� b� làm gi	; 

d! r�i vào tình trng b�t  n (do không có giá tr� n�i ti và không th� t� �i�u ti�t 

���c s� l��ng ti�n gi�y trong l�u thông nh� ti�n vàng).  

1.2.3. Ti�n tín d�ng (Credit money)  

Bên cnh ti�n gi�y, ngày nay do s� phát tri�n c�a các t  ch�c tài chính tín 

d�ng, �&c bi�t là c�a h� th�ng ngân hàng, m�t hình thái ti�n t� m�i �ã xu�t hi�n d�a 

trên nh�ng hot ��ng c�a các t  ch�c �ó. 'ó là ti�n tín d�ng.  

− Ti�n tín d�ng là ti�n n#m trong các tài kho	n m� � ngân hàng và ���c hình 

thành trên c� s� các kho	n ti�n g%i vào ngân hàng. Khi khách hàng g%i m�t kho	n 

ti�n gi�y vào ngân hàng, ngân hàng s� m� m�t tài kho	n và ghi có s� ti�n �ó. Ti�n 

gi�y c�a khách hàng nh� th� �ã chuy�n thành ti�n tín d�ng. Ti�n tín d�ng th�c ch�t 

là cam k�t c�a ngân hàng cho phép ng��i s� h�u tài kho	n ti�n g%i (hay ti�n tín 

d�ng) ���c rút ra m�t l��ng ti�n gi�y �úng b#ng s� d� có ghi trong tài kho	n. Do 

cam k�t này ���c m�i ng��i tin t��ng nên h� có th� s% d�ng luôn các cam k�t �y 

nh� ti�n mà không ph	i � i ra ti�n gi�y trong các hot ��ng thanh toán. Tuy nhiên 

các hot ��ng thanh toán b#ng ti�n tín d�ng ph	i thông qua h� th�ng ngân hàng làm 

trung gian. C"ng vì v�y mà ti�n tín d�ng còn có m�t tên g�i khác là ti�n ngân hàng 

(bank money).  

− '� th�c hi�n các hot ��ng thanh toán qua ngân hàng, các ngân hàng s� ký 

k�t v�i nhau các h�p ��ng �i lý mà theo �ó các ngân hàng s� m� cho nhau các tài 

kho	n �� ghi chép các kho	n ti�n di chuy�n gi�a h�. Khi �ó thay vì ph	i chuy�n 

giao ti�n m�t cách th�c s� gi�a các ngân hàng, h� ch� vi�c ghi có ho&c n� vào các 

tài kho	n này. Hot ��ng chuy�n ti�n th�c s� ch� x	y ra ��nh k) theo tho	 thu�n 
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gi�a các ngân hàng. C� ch� hot ��ng này làm t�ng r�t nhanh t�c �� thanh toán. 

Chính vì v�y hot ��ng thanh toán qua ngân hàng r�t ���c �a chu�ng do tính nhanh 

g�n và an toàn c�a nó.  

− Do ti�n tín d�ng th�c ch�t ch� là nh�ng con s� ghi trên tài kho	n ti ngân 

hàng cho nên có th� nói ti�n tín d�ng là ��ng ti�n phi v�t ch�t và nó c"ng là loi 

ti�n mang d�u hi�u giá tr� nh� ti�n gi�y.  

− '� s% d�ng ti�n tín d�ng, nh�ng ng��i ch� s� h�u ph	i s% d�ng các l�nh 

thanh toán �� ra l�nh cho ngân hàng n�i mình m� tài kho	n thanh toán h� mình. Có 

nhi�u loi l�nh thanh toán khác nhau, nh�ng dng ph  bi�n nh�t là séc. Séc 

(cheque/check) là m�t t� l�nh do ng��i ch� tài kho	n séc phát hành yêu c�u ngân 

hàng thanh toán t, tài kho	n c�a anh ta cho ng��i h��ng l�i ch� ��nh trong t� séc. 

Séc th��ng ���c phát hành theo m�t m-u nh�t ��nh. Khi m� tài kho	n séc, ngân 

hàng s� c�p cho ng��i ch� tài kho	n m�t t�p séc �óng thành cu�n và séc ch� có hi�u 

l�c khi ng��i ch� tài kho	n ký. Khi thanh toán, ng��i ch� tài kho	n séc s� ghi s�

ti�n c�n thanh toán vào séc, ký tên r�i ��a cho ng��i nh�n thanh toán. Ng��i này 

sau �ó s� ��n ngân hàng gi� tài kho	n séc �ó �� rút ti�n m&t ho&c chuy�n ti�n sang 

tài kho	n c�a mình trong cùng ngân hàng ho&c � ngân hàng khác.  

Vi�c s% d�ng séc trong thanh toán có l�i th� là: 1/ Ti�t ki�m ���c chi phí 

giao d�ch do gi	m b�t vi�c ph	i chuy�n ti�n th�c gi�a các ngân hàng (vì các t� séc 

�i và séc ��n s� kh% l-n nhau) 2/ T�c �� thanh toán cao và an toàn 3/ Ti�n cho vi�c 

thanh toán vì có th� vi�t ra v�i b�t k) l��ng ti�n nào cho ��n h�t s� d� trên tài 

kho	n, và do �ó làm cho vi�c thanh toán nh�ng món ti�n l�n ���c th�c hi�n d!

dàng h�n. Chính vì nh�ng lý do nh� v�y, séc ngày nay ���c s% d�ng ph  bi�n trong 

thanh toán không kém gì ti�n gi�y. Ngoài séc, � nhi�u n��c còn có th� g&p m�t 

ph��ng ti�n thanh toán g�n t��ng t� nh� séc, �ó là séc du l�ch (traveller’s cheque):  

'ây c"ng là m�t dng séc song do ngân hàng phát hành cho nh�ng ng��i �i ra n��c 

ngoài h��ng. Ti n��c ��n, ng��i c�m séc có th� dùng �� thanh toán tr�c ti�p thay 

cho ti�n m&t ho&c ��n nh�ng ngân hàng ���c ngân hàng phát hành séc �y thác ��  

� i ra ti�n m&t. Ngân hàng nh�n séc du l�ch s� thông qua h� th�ng thanh toán gi�a 

các ngân hàng �� thu ti�n t, ngân hàng phát hành. Khi � i ra ti�n m&t th��ng thì 

ng��i s% d�ng còn ph	i tr	 thêm m�t kho	n phí tính theo ph�n tr�m trên m�nh giá 
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t� séc. '�y là chi phí cho vi�c thu ti�n t, ngân hàng phát hành séc. V� hình th�c, 

séc du l�ch c"ng không hoàn toàn gi�ng v�i séc thông th��ng.  

Séc du l�ch ���c in m�nh giá nh� ti�n m&t, ngoài ra trên t� séc còn in tên c�a 

ngân hàng phát hành c"ng nh� tên ng��i h��ng l�i séc. V�i vi�c dùng séc du l�ch, 

nh�ng ng��i �i ra n��c ngoài có th� mang theo m�t s� l��ng ngoi t� l�n mà v-n 

an toàn vì séc du l�ch ���c c�p �ích danh cho nên mu�n � i ra ti�n m&t hay thanh 

toán ph	i có ch� ký c�a ng��i �ó và ph	i cung c�p cho ngân hàng s� h� chi�u c�a 

ng��i ch� séc.  

− '� s% d�ng hình th�c thanh toán b#ng séc, ng��i g%i ti�n vào ngân hàng s�

ph	i m� tài kho	n séc (checking account). Ngoài ra, � các n��c có h� th�ng ngân 

hàng và th� tr��ng tài chính phát tri�n, ngoài tài kho	n séc thông th��ng còn t�n ti 

các dng tài kho	n có kh	 n�ng phát séc khác nh� là: NOW accounts (negotiable 

order of withdrawal account), super NOW account, MMDA (Money-market deposit 

account), ATS account (Automatic transfer from savings account - tài kho	n loi t�  

��ng chuy�n kho	n t, tài kho	n ti�t ki�m). Các l�nh thanh toán t, các tài kho	n này 

c"ng có ch�c n�ng t��ng t� séc.  

− Vi�c l�u thông ti�n tín d�ng d�a trên c� s� vi�c l�u thông séc c"ng có nh�ng 

hn ch� nh�t ��nh. Tr��c h�t, vi�c thanh toán b#ng séc v-n �òi h/i m�t kho	ng th�i 

gian nh�t ��nh, �ó là th�i gian c�n thi�t �� chuy�n séc t, n�i này ��n n�i khác, th�i 

gian c�n thi�t �� ki�m tra tính h�p l� c�a séc v.v..., do v�y thanh toán b#ng séc s�

v-n ch�m trong các tr��ng h�p c�n thanh toán nhanh. Th� hai, vi�c thanh toán b#ng 

séc d-n ��n vi�c x% lý các ch�ng t, thanh toán và chi phí cho vi�c này ngày càng 

t�ng gây t�n kém �áng k� cho xã h�i. Chính vì v�y, �� �áp �ng s� phát tri�n c�a 

nhu c�u trao � i, thanh toán trong n�n kinh t�, �òi h/i ph	i có m�t hình thái ti�n t�

m�i hoàn thi�n h�n.  

1.2.4. Ti�n �i�n t? (Electronic money)  

G�n �ây, nh�ng ti�n b� v� công ngh� máy tính c"ng nh� s� phát tri�n c�a 

mng l��i thông tin vi!n thông �ã cho phép các ngân hàng thay th� ph��ng th�c 

thanh toán truy�n th�ng s% d�ng các ch�ng t, gi�y b#ng ph��ng th�c thanh toán 

�i�n t% (Electronic means of payment - EMOP) – ph��ng th�c thanh toán trong �ó 

các giao d�ch chuy�n ti�n thanh toán ���c th�c hi�n nh� h� th�ng vi!n thông �i�n 

t% d�a trên c� s� mng máy tính k�t n�i gi�a các ngân hàng. B#ng ph��ng pháp 
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m�i này, t�c �� chuy�n ti�n t�ng lên r�t nhanh, gi	m b�t ���c chi phí v� gi�y t� so 

v�i l�u thông ti�n m&t và séc.  

Khi chuy�n sang ph��ng th�c thanh toán �i�n t%,  ti�n trong các tài kho	n �

ngân hàng ���c l�u tr� trong h� th�ng máy tính c�a ngân hàng d��i hình th�c �i�n 

t% (s� hoá). '�ng ti�n trong h� th�ng nh� v�y ���c g�i là ti�n �i�n t% (E-money) 

ho&c ti�n s� (Digi money). Nh� v�y, ti�n �i�n t% là ti�n t� t�n ti d��i hình th�c 

�i�n t% (s� hoá).  

Hai h� th�ng thanh toán �i�n t% l�n nh�t hi�n nay là CHIPS (Clearing House 

Interbank Payment System – H� th�ng thanh toán bù tr, liên ngân hàng) và SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Các h� th�ng này 

cho phép th�c hi�n các hot ��ng thanh toán �i�n t% gi�a các ngân hàng không ch�

trong m�t qu�c gia mà còn trên phm vi qu�c t�. Ngoài ngân hàng ra, các qu� ��u 

t� trên th� tr��ng ti�n t� và ch�ng khoán,  các công ty ch�ng khoán và c	 các công 

ty kinh doanh ngày nay c"ng r�t tích c�c s% d�ng h� th�ng này trong các hot ��ng 

thanh toán, chuy�n ti�n c�a mình.  

Các hot ��ng thanh toán �i�n t% th��ng có giá tr� r�t l�n (giá tr� m+i l�n 

chuy�n ti�n thanh toán có th� lên t�i trên 1 tri�u USD). Chính vì v�y, theo th�ng kê 

� M�, m&c dù ch� chi�m h�n 1% t ng s� các giao d�ch thanh toán, các giao d�ch 

thanh toán  �i�n t% li chi�m h�n 80% t ng giá tr� các hot ��ng thanh toán. G�n 

�ây, các giao d�ch thanh toán có giá tr� nh/ c"ng có th� s% d�ng ph��ng th�c thanh 

toán  �i�n t% thông qua m�t h� th�ng bù tr, t� ��ng (Automatic clearing houses - 

ACHs). Các công ty có th� s% d�ng h� th�ng này �� tr	 l��ng, còn các cá nhân b#ng 

vi�c s% d�ng các tài kho	n �i�n t%, có th� ng�i � nhà s% d�ng máy tính n�i vào h�

th�ng mng c�a ngân hàng �� th�c hi�n các hot ��ng chuy�n kho	n, thanh toán mà 

không ph	i s% d�ng t�i séc hay ti�n m&t cùng các th� t�c gi�y t� phi�n ph�c cho 

nh�ng công vi�c �ó n�a. H�n th�, s� xu�t hi�n loi hình th��ng mi �i�n t% (E-

commerce) càng thúc �
y h�n n�a vi�c s% d�ng ph��ng th�c thanh toán m�i này.  

Ngoài dùng trong các hot ��ng chuy�n kho	n, ti�n �i�n t% còn ���c s%

d�ng tr�c ti�p trong các giao d�ch d��i các hình th�c sau: Các th4 thanh toán là các 

t�m th4 do ngân hàng ho&c các công ty tài chính phát hành mà nh� �ó ng��i ta có 

th� l�u thông nh�ng kho	n ti�n �i�n t%. Th4 thanh toán có m�t s� dng sau:  
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− Loi th� nh�t là th4 rút ti�n ATM (ATM card - bank card). Th4 ATM ���c 

dùng  �� rút ti�n ho&c chuy�n kho	n thông qua máy rút ti�n t�  ��ng ATM 

(Automated teller machine). Vi�c s% d�ng ch� th4 ch� ��n gi	n là nhét th4 vào máy, 

nh�p mã s�, màn hình ATM s� xin l�nh. Trong n%a phút m�i hot ��ng chuy�n 

kho	n ho&c rút ti�n ngay ti máy ���c hoàn thành.  

− Ti�p theo là th4 tín d�ng (credit card): 'ó là m�t t�m th4 b#ng nh�a c�ng 

(plastic), hình ch� nh�t v�i kích th��c chu
n là 96 x 54 x 0,76mm, m&t tr��c có in 

các thông tin v� t  ch�c phát hành th4 (tên và logo), thông tin v� ng��i s% d�ng th4

(tên công ty và tên ng��i ���c u0 quy�n s% d�ng th4 - n�u là th4 cho công ty ho&c 

tên cá nhân, �ôi khi c	 	nh - n�u là th4 cho cá nhân), loi th4 (Standard, Gold), s�

th4, ngày hi�u l�c c�a th4,.. M&t sau có m�t d	i b�ng t, trong l�u các thông tin c�n 

thi�t v� th4 và ch� th4 (nh� s� th4, ngày hi�u l�c, tên ch� th4, mã s� ��nh danh PIN, 

mã �� ki�m tra giá tr� hi�u l�c c�a th4), ngoài ra còn in c	 ch� ký c�a ch� th4 � m&t 

sau. Các t  ch�c phát hành th4 tín d�ng �	m b	o r#ng h� s� thanh toán ti�n mua 

hàng hoá hay d�ch v� cho ng��i bán thay cho ng��i s% d�ng th4 trong hn m�c tín 

d�ng c�a th4. S� ti�n �ó s� ���c ng��i mua thanh toán li cho các t  ch�c này sau 

m�t th�i gian nh�t ��nh. Vì ng��i s% d�ng th4 tín d�ng không ph	i tr	 ti�n ngay lúc 

mua hàng, nói cách khác là các t  ch�c phát hành th4 �ã cho h� vay �� thanh toán 

nên th4 ���c g�i là th4 tín d�ng. Ng��i s% d�ng th4 tín d�ng c"ng có th� dùng th4

này �� rút ti�n ti ngân hàng nh�ng trong hn m�c c�a th4. Mu�n s% d�ng th4 tín 

d�ng, ng��i ��ng ký ph	i có m�t tài kho	n ti�n g%i m� ti ngân hàng v�i s� d� ��

�� �	m b	o kh	 n�ng thanh toán c�a h� cho các t  ch�c phát hành th4 khi các t 

ch�c này tr	 ti�n thay cho h�. Tu) theo hn m�c tín d�ng c�a th4 mà s� có nh�ng 

yêu c�u khác nhau v� s� d� �ó. Nhi�u t  ch�c phát hành th4 còn yêu c�u cung c�p 

thông tin v� kh	 n�ng tài chính c�a ng��i s% d�ng th4. Hàng n�m ng��i s% d�ng th4

tín d�ng s� ph	i tr	 cho t  ch�c phát hành m�t kho	n phí s% d�ng, ngoài ra còn ph	i 

tr	 phí thanh toán h� cho m+i l�n thanh toán b#ng th4. Th4 tín d�ng ngày nay ���c 

s% d�ng � các n��c phát tri�n c"ng ph  bi�n không kém séc.  

− Loi th� ba là th4 ghi n� (debit card). V� hình th�c th4 ghi n� t��ng t� nh�

th4 tín d�ng. Tuy nhiên, khác v�i th4 tín d�ng, th4 ghi n� không ph	i là công c� ��

vay ti�n mà �� tiêu ti�n trong tài kho	n. Khi  thanh toán, ng��i thu ti�n s� qu3t th4

qua m�t máy ��c th4 (card reader), sau �ó yêu c�u ch� th4 ký xác nh�n vào hoá ��n 
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mua hàng. Sau �ó m�t s� ngày nh�t ��nh (th��ng là 2 ngày) ti�n s� ���c chuy�n t,

tài kho	n ch� th4 sang tài kho	n ng��i bán hàng. G�n �ây ng��i ta nh(c nhi�u ��n 

m�t loi th4 cao c�p h�n g�i là th4 thông minh (smart card). Th4 thông minh th�c 

ch�t chính là dng th4 ghi n�, ch� có khác là trên th4 còn g(n thêm m�t b� mch x%

lý (con chip máy tính) cho phép l�u tr� ngay trên th4 m�t l��ng ti�n s� (digital 

cash). Ti�n s� này có th� np t, tài kho	n � ngân hàng vào th4 thông qua các máy 

ATM, máy tính cá nhân ho&c các �i�n thoi có trang b� b� ph�n np ti�n. Các th4

thông minh cao c�p h�n g�i là Super smart card còn cho phép ghi li các giao d�ch 

c�a ng��i s% d�ng th4 và có màn hình hi�n th�, th�m chí c	 bàn phím. Các th4 thông 

minh còn ti�n xa h�n, g�n gi�ng v�i nh�ng cái ví �i�n t% nh� kh	 n�ng có th�

chuy�n ti�n tr�c ti�p t, th4 thông minh này sang th4 thông minh khác qua m�t thi�t 

b� không dây c�m tay. Ngoài tính n�ng dùng làm ph��ng ti�n thanh toán, có th�

dùng nó nh� th4 g�i �i�n thoi, th4 c�n c��c trong �ó l�u tr� các thông tin v� ng��i 

dùng th4, th�m chí c	 nhóm máu c�a ng��i �ó.  

Ti�n m&t �i�n t% (Electronic cash / E-cash): 'ây là m�t dng ti�n �i�n t%

���c s% d�ng �� mua s(m hàng hoá ho&c d�ch v� trên Internet. Nh�ng ng��i s%

d�ng loi ti�n này có th� t	i ti�n t, tài kho	n c�a mình � ngân hàng v� máy tính cá 

nhân, r�i khi duy�t Web mua s(m có th� chuy�n ti�n t, máy mình ��n máy tính 

ng��i bán �� thanh toán. Hi�n nay, dng ti�n này �ang ���c m�t công ty Hà lan là 

DigiCash cung c�p.  

Séc �i�n t%  (Electronic check / E-check): Séc �i�n t% cho phép nh�ng ng��i 

s% d�ng Internet có th� thanh toán các hoá ��n qua Internet mà không c�n ph	i g%i 

nh�ng t� séc b#ng gi�y (paper check) nh� tr��c n�a. Nh�ng ng��i này có th� vi�t 

m�t t� séc �i�n t% h�p pháp trên máy tính c�a mình r�i g%i cho ng��i ���c thanh 

toán. Ng��i này s� chuy�n t� séc �i�n t% �ó t�i ngân hàng c�a mình. Ngân hàng sau 

khi ki�m tra tính h�p l� c�a t� séc s� th�c hi�n vi�c chuy�n ti�n t, tài kho	n c�a 

ng��i vi�t séc sang ng��i ���c thanh toán. B�i vì toàn b� vi�c thanh toán này ���c 

th�c hi�n d��i hình th�c �i�n t% nên r4 và ti�n h�n nhi�u so v�i s% d�ng các t� séc 

b#ng gi�y. Các chuyên gia d� tính r#ng, chi phí cho l�u thông séc �i�n t% s� ch�

b#ng 1/3 chi phí l�u thông séc gi�y.  
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Nh�ng l�i th� v� ti�n �i�n t% nêu trên khi�n chúng ta có th� ngh$ r#ng n�n 

kinh t� s� mau chóng ti�n t�i không dùng ��n ti�n gi�y ho&c séc. Tuy nhiên có 

nhi�u lý do khi�n cho �i�u này không th� di!n ra trong ngày m�t ngày hai.  

− Th� nh�t, vi�c thi�t l�p m�t h� th�ng các máy tính, các máy ��c th4, mng 

truy�n thông c�n thi�t cho ph��ng th�c thanh toán �i�n t% là r�t t�n kém.  

− Th� hai, vi�c s% d�ng các t� séc b#ng gi�y có l�i th� là chúng cung c�p các 

ch�ng t, xác nh�n vi�c thanh toán, trong khi ti�n �i�n t% không có ���c �i�u này.  

− Th� ba, vi�c s% d�ng séc b#ng gi�y �� thanh toán luôn m�t m�t kho	ng th�i 

gian x% lý t, lúc ký séc ��n lúc ng��i nh�n séc rút ti�n. Ng��i ch� tài kho	nséc r�t 

thích �i�u này vì h� v-n ���c h��ng lãi ��i v�i s� ti�n mà mình �ã thanh toán 

nh�ng ch�a b� tr, kh/i tài kho	n. V�i ti�n �i�n t%, h� không có ���c kho	ng th�i 

gian này.  

− Th� t�, vi�c s% d�ng ti�n �i�n t% g&p ph	i nguy c� �e do tính an toàn do các 

hot ��ng �n tr�m ti�n qua mng máy tính. '�i phó ��i v�i �i�u này không ph	i là 

m�t công vi�c d! dàng và m�t khá nhi�u th�i gian. 

1.3. Ch�c n�ng c�a ti�n t�

1.3.1. Th��c �o giá tr@

Ch�c n�ng th��c �o giá tr� là ch�c n�ng c� b	n th� nh�t  c�a ti�n t�, thông 

qua giá tr� c�a mình �� �o l��ng và bi�u hi�n giá tr� cho các hàng hóa khác và 

chuy�n giá tr� c�a hàng hóa thành giá c	 hàng hóa.  

Th�c hi�n ch�c n�ng này ti�n t� ph	i có các �&c �i�m sau:  

− Ti�n ph	i có giá tr�:  

+ Giá tr� n�i ti (ti�n vàng, bc). 

+ Giá tr� pháp ��nh (ti�n gi�y). 

− Ti�n c�n có tiêu chu
n giá c	: Bao g�m n�i dung c�a ��n v� ti�n t�, tên g�i c�a 

��ng ti�n, ph�n chia nh/ (hay b�i s� và ��c s� c�a ��n v� ti�n t�). T�t c	 nh�ng �i�m 

này ��u ph	i ���c quy ��nh b�i pháp luât c�a Nhà n��c.  

− Vi�c �o l��ng giá tr� hàng hóa ch� ���c th�c hi�n trong t� duy, trong ý ni�m 

và không c�n ph	i có ti�n m&t.  

Tác d�ng c�a ch�c n�ng th��c �o giá tr� th� hi�n � ch+ là nó chuy�n hóa giá 

tr� c�a hàng hóa thành giá c	 hàng hóa. '�i v�i ng��i s	n xu�t kinh doanh, h� tính 

���c chi phí mà h� �ã b/ ra �� t, �ó tính toán �� s	n xu�t kinh doanh, ngh$a là nh�
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có th��c �o giá tr� c�a ti�n t� mà giúp cho ng��i kinh doanh th�c hi�n hch toán 

kinh t�. '�i v�i xã h�i nói chung, th��c �o giá tr� giúp cho vi�c ��a hàng hóa 

chu
n b� b��c vào quá trình l�u thông trao � i. Có th� nói không có th��c �o giá tr�

thì quá trình s	n xu�t và l�u thông hàng hóa s� b� b� t(c.  

1.3.2. Ph��ng ti�n l�u thông 

'ây là ch�c n�ng c� b	n th� 2 c�a ti�n t�. Th�c hi�n ch�c n�ng này, ti�n t�

làm v�t trung gian môi gi�i cho quá trình trao � i hàng hóa, nó là ph��ng ti�n ��

th�c hi�n giá tr� c�a hàng hóa. Ti�n t� th�c hi�n ch�c n�ng ph��ng ti�n l�u thông là 

tr�c ti�p ph�c v� s� chuy�n hóa c�a công th�c: Hàng–Ti�n–Hàng (H–T–H). Khi 

th�c hi�n ch�c n�ng  ph��ng ti�n l�u thông ti�n t� có m�t s� �&c �i�m sau �ây:  

− Trong l�u thông ti�n ch� �óng vai trò trung gian môi gi�i, nó không ph	i là 

m�c �ích c�a trao � i.  

− Ph	i có m�t kh�i l��ng ti�n th�c s� �� tham gia quá trình l�u thông (có th�

là ti�n m&t, ho&c ti�n chuy�n kho	n).  

− Trong l�u thông không nh�t thi�t ph	i dùng ti�n có ��y �� giá tr� mà ch� c�n 

dùng các loi ti�n d�u hi�u (Ti�n gi�y). 

Ch�c n�ng ph��ng ti�n l�u thông có tác d�ng chuy�n hóa công th�c H–T–H 

t�c là thúc �
y quá trình mua bán, trao � i hàng hóa trong n�n kinh t� – xã h�i, nh�

có ti�n mà s	n ph
m hàng hóa ���c l�u thông r�ng rãi t, vùng này sang vùng khác, 

t, ngành này sang ngành khác, t, ��a ph��ng này sang ��a ph��ng khác, t, n�i s	n 

xu�t ��n n�i tiêu dùng. Ph��ng ti�n l�u thông mà ti�n t� có ý ngh$a �&c bi�t vì 

không nh�ng nó góp ph�n hoàn thi�n ch�c n�ng th��c �o giá tr� mà nó còn làm cho 

quá trình s	n xu�t và trao � i hàng hóa ���c phát tri�n.  

1.3.3. Ph��ng ti�n c't tr� (Ph��ng ti�n tích lAy giá tr@)  

Ti�n th�c hi�n ch�c n�ng ph��ng ti�n c�t tr� giá tr� khi ti�n t� tm th�i rút 

kh/i l�u thông và tr� v� trng thái t$nh, chu
n b� cho nhu c�u tiêu dùng trong t��ng 

lai. S� d$ ti�n th�c hi�n ���c ch�c n�ng c�t tr� b�i vì nó là hi�n thân c�a c�a c	i xã 

h�i, nó có th� tr�c ti�p chuy�n hóa thành b�t k) m�t th� hàng hóa nào. Th�c hi�n 

ch�c n�ng này ti�n t� ph	i có các �&c �i�m sau:  

− Ti�n trong ch�c n�ng ph��ng ti�n c�t tr� ph	i là ti�n có giá tr� và ph	i b#ng 

ti�n m&t ho&c ti�n trên tài kho	n, ho&c b#ng vàng, bc, �á quý,... 

− Ti�n c�t tr� là ti�n ��ng im không v�n ��ng, không ph�c v� cho quá trình 
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l�u thông hàng hóa nào.  

Tuy nhiên n�i c�t tr� ti�n li là kho ch�a các ph��ng ti�n l�u thông, nó s5n 

sàng �i vào l�u thông b�t c� lúc nào khi nhu c�u �òi h/i.  

Ph��ng ti�n c�t tr� có tác d�ng r�t l�n ��i v�i xã h�i. Nh� có ch�c n�ng này 

mà các ��n v� và cá nhân th�c hi�n vi�c tích l"y c�a c	i v�t ch�t d��i hình th�c tích 

l"y ti�n t�. 'i�u này không nh�ng giúp cho các ��n v�  và cá nhân th�c hi�n hành vi 

tích l"y m�t cách ��n gi	n thu�n ti�n, mà còn giúp cho h� gt b/ nh�ng tr� ngi v�

m&t th�i gian và không gian trong vi�c tích l"y ti�n t�. Ch�c n�ng ph��ng ti�n tích 

l"y còn có tác  d�ng kích thích vi�c tích l"y ti�n t�, �i�u này v,a có tác d�ng m�

r�ng tích l"y, li v,a có tác d�ng m� r�ng ��u t� (tích l"y ti�n t� c"ng là m� r�ng 

��u t� ��i v�i xã h�i). Tích l"y ti�n t� có th� ���c th�c hi�n b#ng vàng, b#ng ngoi 

t� mnh (USD, EUR...) ho&c b#ng ��ng ti�n trong n��c.  

1.3.4. Ph��ng ti�n thanh toán 

Ti�n t� th�c hi�n ch�c n�ng này nh#m k�t thúc m�t quá trình trao � i nào �ó. 

V�i ý ngh$a �ó ti�n trong ch�c n�ng ph��ng ti�n thanh toán xu�t hi�n nh� là m�t 

ph��ng ti�n �� thanh toán các kho	n n�, không nh�ng trong l$nh v�c hàng hóa d�ch 

v� mà c	 trong các l$nh v�c khác. '&c �i�m c�a ti�n trong ch�c n�ng ph��ng ti�n 

thanh toán là:  

− S� v�n ��ng c�a ti�n ��c l�p t��ng ��i so v�i s� v�n ��ng c�a hàng hóa 

d�ch v�, gi�a chúng có s� tách r�i nhau c	 v� không gian và th�i gian.  

− Có th� s% d�ng ti�n vàng, ti�n d�u hi�u ho&c các công c� thanh toán khác v�i 

t� cách là ph��ng ti�n thanh toán, có th� s% d�ng ti�n m&t ho&c ti�n ghi s �� thanh 

toán cho nhau.  

− Ch�c n�ng thanh toán càng ���c m� r�ng phát tri�n, càng làm t�ng thêm s�

ph� thu�c l-n nhau gi�a các ch� n� và con n�, gi�a nh�ng ng��i s	n xu�t kinh 

doanh v�i nhau. N�u m�t ng��i s	n xu�t kinh doanh nào �ó m�t kh	 n�ng thanh 

toán, m�t khâu thanh toán b� v*, thì s� gây 	nh h��ng hàng lot ��n các khâu thanh 

toán khác, ngh$a là 	nh h��ng dây chuy�n ��n hàng lot nh�ng ng��i s	n xu�t kinh 

doanh. Tuy nhiên ch�c n�ng ph��ng ti�n thanh toán c"ng có tác d�ng tích c�c c�a 

nó trong vi�c thúc �
y quá trình tiêu th� hàng hóa làm cho s	n xu�t và l�u thông 

hàng hóa phát tri�n.  
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V� ph��ng di�n lý lu�n thì ch�c n�ng ph��ng ti�n l�u thông và ch�c n�ng 

ph��ng ti�n thanh toán có s� khác bi�t, m�t bên là ph�c v� cho s� chuy�n hóa c�a 

công th�c H–T–H (ph��ng ti�n l�u thông) còn m�t bên là không ph�c v� cho quá 

trình �ó, mà ch� ph�c v� cho các quan h� thanh toán n� n�n l-n nhau (ph��ng ti�n 

thanh toán). Nh�ng trong th�c t� r�t khó �� có s� phân bi�t gi�a ch�c n�ng ph��ng 

ti�n l�u thông và ph��ng ti�n thanh toán. S� chuy�n hóa ti�n t� t, ch� th� này sang 

ch� th� khác c"ng ���c xem là ph��ng ti�n l�u thông ��ng th�i là ph��ng ti�n 

thanh toán. Chính vì v�y, ngày nay ng��i ta coi 2 ch�c n�ng này g�p chung li g�i 

là ch�c n�ng ph��ng ti�n trao � i (trao � i hàng hóa, d�ch v�,...) 

1.3.5. Ti�n t� th  gi�i 

Ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i là ti�n t� th�c hi�n các ch�c n�ng c�a nó trong 

phm vi th� gi�i. V�i ý ngh$a �ó ch� có vàng m�i ch�p hành ch�c n�ng ti�n t� th�

gi�i m�t cách tr�n v3n và ��y ��. Vì vàng là �i bi�u duy nh�t cho c�a c	i v�t ch�t, 

vàng là loi t� có giá tr� th�c và giá tr� c�a nó không ph� thu�c  và biên gi�i giá tr�, 

các ��ng ti�n c�a các qu�c gia th�c hi�n ch�c n�ng c�a nó trong chu chy�n kinh t�

qu�c n�i mà thôi.  Tuy nhiên m�t s� ��ng ti�n mnh và t� do chuy�n � i nh�

(USD, GBP, EUR, JPY,...) có th� ���c s% d�ng trong ch�c n�ng này.  

Ngày nay trên tr��ng qu�c t�, vàng ít ���c l�u thông mà ch� y�u l�u thông 

d�u hi�u giá tr�. M�t s� ngoi t� mnh và t� do chuy�n � i nh� USD, JPY, EUR... 

c"ng tham gia trong quan h� thanh toán – tín d�ng qu�c t� v�i t� cách là ph��ng 

ti�n trao � i ���c nhi�u qu�c gia trên th� gi�i �a chu�ng, khi�n cho nh�n th�c v�

ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i c"ng có nhi�u quan �i�m khác nhau. Tuy nhiên nh�n th�c 

nh� th� nào thì vàng v-n gi� ���c vai trò v�n có c�a nó – vai trò v�t ngang giá 

chung cho th� gi�i hàng hóa, không m�t d�u hi�u ti�n t� nào có th� thay th� ���c 

vai trò c�a vàng.  

Ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i có tác d�ng: 

− M� r�ng và thúc �
y các quan h� kinh t� – th��ng mi gi�a các n��c phát tri�n. 

− M� r�ng và thúc �
y các quan h� ngoi giao, xã h�i, h�p tác khoa h�c k�

thu�t gi�a các n��c phát tri�n. T, �ó hình thành nên h� th�ng kinh t� th� gi�i, ��

các n��c có th� h+ tr� giúp �* nhau, to �i�u ki�n cho nhau �� cùng nhau phát 

tri�n.  

Ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i ���c s% d�ng nh� th� nào?  
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− Th� nh�t, là ph��ng ti�n �� nh�p kh
u hàng hóa, d�ch v�.  

− Th� hai, là ph��ng ti�n �� chi tr	 các kho	n giao d�ch qu�c t� c	 v� ph��ng 

di�n m�u d�ch và phi m�u d�ch.  

− Th� ba, là ph��ng ti�n �� vi�n tr� và di chuy�n c�a c	i t, qu�c gia này sang 

qu�c gia khác m�t cách thu�n ti�n và nhanh chóng.  

1.4. Vai trò c�a ti�n t�

Ti�n t� không ph	i là phm trù kinh t� riêng bi�t c�a hình thái kinh t� xã h�i 

nào. Nó ra ��i, t�n ti và phát tri�n trên c� s� n�n s	n xu�t hàng hóa trong nhi�u 

hình thái kinh t� xã h�i khác nhau. Trong n�n kinh t� th� tr��ng, ti�n t� có vai trò 

quan tr�ng ���c th� hi�n.  

1.4.1. Ti�n t� là ph��ng ti�n �� mB r�ng và phát tri�n kinh t  hàng hóa 

Ti�n t� làm cho vi�c �o l��ng và bi�u hi�n giá tr� c�a hàng hóa v,a ��n gi	n, 

thu�n l�i v,a th�ng nh�t và làm cho s� v�n ��ng c�a hàng hóa trong l�u thông 

���c ti�n hành m�t cách trôi ch	y. C"ng nh� có ti�n mà ng��i s	n xu�t kinh doanh 

m�i hch toán chi phí và k�t qu	 s	n xu�t, th�c hi�n tích l"y ti�n t� �� m� r�ng quy 

mô s	n xu�t kinh doanh. Thông qua các ch�c n�ng c�a mình, ti�n t� phát huy vai trò 

r�t to l�n ��i v�i n�n kinh t� hàng hóa, có th� kh.ng ��nh r#ng ti�n t� là ph��ng ti�n 

không th� thi�u �� duy trì và phát tri�n n�n kinh t� hàng hóa.  

1.4.2. Ti�n t� là ph��ng ti�n �� th>c hi�n và mB r�ng các quan h� qu�c t 

Trong �i�u ki�n c�a n�n kinh t� hàng hóa phát tri�n chuy�n sang n�n kinh t�

th� tr��ng thì ti�n t� không nh�ng là ph��ng ti�n th�c hi�n các quan h� kinh t� xã 

h�i trong phm vi qu�c gia mà nó còn là ph��ng ti�n quan tr�ng �� th�c hi�n và m�

r�ng quan h� h�p tác qu�c t�.  

Cùng v�i ngoi th��ng, các quan h� thanh toán và tín d�ng qu�c t�, ti�n t�

�ã phát huy vai trò c�a mình �� tr� thành ph��ng ti�n cho vi�c th�c hi�n và m�

r�ng các quan h� qu�c t�, nh� �ó mà các m�i quan h� nhi�u m&t gi�a các qu�c gia 

trên th� gi�i ���c hình thành và phát tri�n làm cho xu th� hòa nh�p trên các l$nh 

v�c kinh t� xã h�i, tài chính, ti�n t� ngân hàng, h�p tác khoa h�c k� thu�t gi�a các 

n��c c"ng có c� h�i phát tri�n thu�n l�i. 

1.4.3. Ti�n t� là công c� �� ph�c v� cho m�c �ích c�a ng�Ci sB h�u ti�n t�

Trong �i�u ki�n n�n kinh t� th� tr��ng, m�i quan h� kinh t� xã h�i ��u ph	i 

s% d�ng ph��ng ti�n ti�n t�. Ti�n t� tr� thành công c� có quy�n l�c vn n�ng �� x%
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lý và gi	i t/a m�i ràng bu�c phát sinh trong n�n kinh t� xã h�i, không nh�ng trong 

phm vi qu�c gia mà còn � phm vi qu�c t�. Chính vì v�y mà ti�n t� có th� th/a 

mãn m�i m�c �ích và quy�n l�i ��i v�i nh�ng ai �ang n(m gi� ti�n t�. 

2. QUY LU�T L�U THÔNG TIN T�

Quy lu�t v� s� l��ng ti�n t� c�n thi�t cho l�u thông hàng hoá, là “m�t trong 

nh�ng quy lu�t kinh t� quan tr�ng có ý ngh$a ph  bi�n” (K.Mark). Theo h�c thuy�t 

c�a  K.Mark, quy lu�t l�u thông ti�n t� (QLLTTT) ���c bi�u hi�n: V�i t�c �� chu 

chuy�n nh�t ��nh c�a t ng ph��ng ti�n thanh toán, t ng s� ti�n �ang n#m trong l�u 

thông trong m�t th�i gian b#ng t ng s� giá c	 hàng hoá và d�ch v� c�n th�c hi�n, 

c�ng v�i t ng s� các kho	n thanh toán �ã ��n hn, tr, �i các kho	n thanh toán �ã 

bù tr, l-n nhau, và cu�i cùng chia cho t ng s� vòng quay (hay t�c �� l�u thông c�a 

��ng ti�n). 

V

PQ
M =

Trong �ó:  M: S� l��ng ti�n c�n thi�t cho l�u thông. 

P: M�c giá c	. 

Q: Kh�i l��ng hàng hóa, d�ch v� �em ra l�u thông trên th� tr��ng. 

V: S� vòng chu chuy�n trung bình c�a 1 ��n v� ti�n t�

Khi ti�n v,a làm ch�c n�ng ph��ng ti�n l�u thông và ph��ng ti�n thanh toán 

thì l��ng ti�n c�n thi�t cho l�u thông ���c xác ��nh nh� sau: 

V

PQPQPQPQ
M dkb ++−

=
)(

Trong �ó:  PQ: t ng giá c	 hàng hóa. 

PQb : t ng giá c	 hàng hóa bán ch�u. 

PQk : t ng giá c	 hàng hóa kh�u tr, cho nhau. 

PQd: t ng giá c	 hàng hóa ��n k) thanh toán. 

V: s� vòng l�u thông c�a ��n v� ti�n t�. 

Trong khi �ó cùng nh�ng ��ng ti�n �y, l�n l��t khi thì làm ch�c n�ng 

ph��ng ti�n l�u thông, khi thì làm ch�c n�ng ph��ng ti�n thanh toán. Yêu c�u c�a 

QLLTTT là kh�i l��ng ti�n th�c t� trong l�u thông ph	i thích �ng v�i kh�i l��ng 

ti�n c�n thi�t cho l�u thông. Tu) theo loi hình l�u thông ti�n t� (l�u thông ti�n kim 

loi, l�u thông ti�n gi�y, l�u thông ti�n tín d�ng ngân hàng), QLLTTT ch�a ��ng 

các bi�u th� khác nhau: Quy lu�t s� l��ng ti�n t� th�c s� c�n thi�t cho l�u thông; 
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quy lu�t giá tr� th�c t� c�a các d�u hi�u ti�n t� danh ngh$a; quy lu�t l�u thông ti�n 

tín d�ng - gi�y bc ngân hàng. Lm phát là bi�u hi�n s� vi phm các yêu c�u c�a 

QLLTTT trong th�i kì nh�t ��nh c�a s� phát tri�n kinh t� - xã h�i � các n��c. 

Các thuy�t c �i�n v� l�u thông ti�n t� � th� k� 17 cho r#ng, s� l��ng ti�n t�

quy�t ��nh giá c	 và giá tr� ti�n t�, không ph� thu�c vào t�c �� l�u thông ti�n t�. 

Ti�p ��n có lý thuy�t tân c �i�n c�a I. Fisher. Tr��ng phái Cambridge (các �i 

bi�u: A. Marshall, D. H. Robertson, A. C. Pigou) gi�ng tr��ng phái c �i�n, nh�ng 

khác � ph��ng pháp phân tích vi mô (tr��ng phái c �i�n dùng ph��ng pháp v$

mô), có l�u ý ��n y�u t� dân chúng l�u gi� ti�n không ��a ra l�u thông, �� ��u c�

hay d� phòng. 

H�c thuy�t c�a  J. M. Keynes phân tích kh�i l��ng ti�n t� g(n v�i nhi�u ch�c 

n�ng c�a ti�n t� (Ph��ng ti�n tính toán giá c	, ph��ng ti�n d� tr�, mua s(m hàng 

hoá d��i ba hình th�c: Ti�n vàng dùng làm th��c �o giá tr� và d� tr�, ti�n gi�y 

dùng làm ph��ng  ti�n chi tr	, séc dùng làm ph��ng ti�n thanh toán); do �ó phân 

chia kh�i l��ng ti�n t� thành hai lu�ng: Lu�ng ti�n ph�c v� chu chuy�n hàng tiêu 

dùng và lu�ng ti�n ph�c v� chu chuy�n t� li�u s	n xu�t, ��u c� ch�ng khoán. H�c 

thuy�t c�a tr��ng phái ti�n t� hi�n �i nh�n mnh t�m quan tr�ng c�a ti�n t� trong 

vi�c quy�t ��nh s� t�ng tr��ng c�a GNP và quy�t ��nh giá c	 v� m&t dài hn. 

Ý ngh)a: 

− Lý lu�n v� quy lu�t l�u thông ti�n t� là c�n c� khoa h�c �� chính ph� phát 

hành l��ng ti�n c�n thi�t cho l�u thông trong t,ng th�i k). 

− Là c�n c� giúp chính ph�, ngân hàng Nhà n��c và các ngân hàng th��ng mi 

th�c hi�n vi�c �i�u hòa vi�c l�u thông ti�n t�, th�ng ch� và kiêm soát lm phát ti�n 

t�. 

− Vi�c �i�u ti�t l�u thông ti�n t� có hi�u qu	 s� góp ph�n  n ��nh ti�n t�, thúc 

�
y t�ng tr��ng kinh t� và ti�n b� xã h�i. 

3. KH�I TIN T� VÀ CH* �) L�U THÔNG TIN T�

3.1. Kh�i ti�n t�

Các kh�i ti�n trong l�u thông t�p h�p các ph��ng ti�n ���c s% d�ng chung 

làm ph��ng ti�n trao � i, ���c phân chia tùy theo “�� l/ng” c�a các ph��ng ti�n �ó 

trong nh�ng kho	ng th�i gian nh�t ��nh c�a m�t qu�c gia. '� l/ng c�a m�t ph��ng 

ti�n trao � i ���c hi�u là kh	 n�ng chuy�n � i t, ph��ng ti�n �ó ra hàng hóa, d�ch 
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v�; t�c là phm vi và m�c �� có th� s% d�ng nh�ng ph��ng ti�n �ó trong vi�c thanh 

toán chi tr	. 

− Kh�i ti�n t� M1 

Bao g�m nh�ng ph��ng ti�n ���c ch�p nh�n ngay trong trao � i hàng hóa 

mà không ph	i qua m�t b��c chuy�n � i nào. Kh�i ti�n t� này bao g�m: 

+ Ti�n �ang l�u hành (G�m toàn b� ti�n m&t do ngân hàng trung ��ng phát 

hành �ang l�u hành ngoài h� th�ng ngân hàng) 

+ Ti�n g%i không k) hn � ngân hàng th��ng mi (Ti�n g%i mà ch� s� h�u c�a 

nó có th� phát hành séc �� thanh tóan ti�n mua hàng hóa, d�ch v�) 

− Kh�i ti�n t� M2. Kh�i ti�n t� này bao g�m: 

+ Kh�i ti�n t� M1 

+ Ti�n g%i ti�t ki�m � các ngân hàng th��ng mi 

− Kh�i ti�n t� M. Kh�i ti�n t� này bao g�m: 

+ Kh�i ti�n t� M2 

+ Ti�n g%i có k) hn � ngân hàng th��ng mi 

− Kh�i ti�n t� M. Kh�i ti�n t� này bao g�m: 

+ Kh�i ti�n t� M3 

+ Ch�ng t, có giá có “tính l/ng” cao, ch.ng hn nh� ch�ng ch� ti�n g%i, 

th��ng phi�u, tín phi�u, trái phi�u,… 

3.2. Ch �� ti�n t�

Ch� �� ti�n t� là hình th�c t  ch�c l�u thông ti�n t� c�a m�t n��c, ���c xác 

��nh b#ng lu�t pháp, d�a trên m�t c� s� nh�t ��nh g�i là b	n v� ti�n t�. 

B	n v� ti�n t� là tiêu chu
n chung mà m+i n��c ch�n dùng làm c� s� cho ��n 

v� ti�n t� c�a mình.  

3.2.1. Ch �� ��n b�n v@ b�c và ch �� ��n b�n v@ vàng 

T, khi phát hi�n ra bc và vàng, bc và vàng �ã ���c �úc thành ti�n theo 

m�t hình dáng và tr�ng l��ng nh�t ��nh và cho l�u hành trong n��c nh� là ��ng 

ti�n chính th�c, h�p pháp và có hi�u l�c thanh toán vô hn trên phm vi lãnh th 

qu�c gia. 

N��c nào dùng bc làm b	n v� thì g�i là ch� �� ��n b	n v� bc. 

N��c nào dùng vàng làm b	n v� thì g�i là ch� �� ��n b	n v� vàng. 
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3.2.2. Ch �� song b�n v@

Ch� �� song b	n v� là ch� �� ti�n t� trong �ó c	 bc và vàng ��u ���c s%

d�ng làm ti�n t� l�u hành song song nhau và c	 hai ��u có giá tr� thanh toán theo 

m�t t��ng quan do Nhà n��c �n ��nh. 

Ch� �� song b	n v� d-n ��n nh�ng xáo tr�n trong ��i s�ng kinh t� và l�u 

thông ti�n t� do nn ��u c� ti�n vàng hay ti�n bc tùy theo s� th�ng tr�m c�a giá 

bc và giá vàng trên th� tr��ng. Ví d� n�u giá vàng trên th� tr��ng cao h�n so v�i 

chính th�c thì ng��i ta có xu h��ng tích l"y ti�n vàng và ��a ti�n bc vào l�u thông 

thay th� cho ti�n vàng. 'i�u �ó ��a ��n k�t qu	 ch� có ti�n bc xu�t hi�n trong l�u 

thông trong khi ti�n vàng d�n d�n bi�n m�t kh/i l�u thông. 

3.2.3. Ch �� b�n v@ ngo�i t�

D��i ch� �� b	n v� ngoi t�, ��n v� ti�n t� qu�c gia ���c xác ��nh b#ng ��n 

v� ti�n t� c�a n��c ngoài. 'ó ph	i là các ngoi t� mnh và ���c t� do chuy�n � i 

trên th� tr��ng qu�c t�. Ch� �� b	n v� này ���c s% d�ng ph  bi�n ��i v�i các n��c 

thi�u vàng ho&c v� m&t chính tr� b� l� thu�c vào n��c khác (Các n��c trong kh�i 

c�ng ��ng Anh sau th� chi�n th� nh�t) 

3.2.4. Ch �� l�u thông ti�n gi'y (Ti�n d'u hi�u) 

Ch� �� l�u thông ti�n gi�y (Ti�n d�u hi�u) là �&c tr�ng c� b	n c�a l�u thông 

ti�n t� trong giai �on phát tri�n sau này c�a ch� ngh$a t� b	n. 

Vi�c l�u thông ti�n gi�y b(t ngu�n t, nhi�u nguyên nhân khác nhau, �ng v�i 

m+i hình thái kinh t� xã h�i khác nhau. 

− Trong ch� �� phong ki�n, vi�c l�u thông ti�n gi�y to ra thu nh�p cho vi�c in 

ti�n và phát hành ti�n và t�p trung kim loi �� ph�c v� cho quy�n l�i c�a b� máy 

t�p quy�n. 

− Trong giai �on phát tri�n ch� ngh$a t� b	n, do n�n kinh t� phát tri�n v�i t�c 

�� nhanh phát sinh tình trng khan hi�m ti�n kim loi, m&t khác s% d�ng kim loi 

trong l�u thông còn b� hao mòn, bi�n ch�t. 

− Khi h� th�ng ngân hàng th��ng mi �ã phát tri�n to �i�u ki�n cho s� ra ��i 

các công c� l�u thông tín d�ng. 

3.3. Ch �� l�u thông ti�n t�  B Vi�t Nam 

− Ti�n t� � Vi�t Nam qua các th�i k*
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2 n��c ta, th�i Hùng V��ng ti�n ���c �úc b#ng ��ng. Vào th� k0 th� 6, th�i 

vua Lý Nam '�, �ã �úc ti�n ��ng l�y tên là “Thiên 6u Th�ng B	o” (544-548). Gi&c 

ngoi xâm ti ph��ng B(c tràn vào th� tiêu ��ng ti�n n��c ta và b(t nhân dân ta s%

d�ng ��ng ti�n c�a chúng “Kh	i Nguyên Th�ng B	o”(713-741) và “Can Nguyên 

Thang B	o”(758-760). '�n Nhà 'inh, 'inh Tiên Hoàng (968-978) d3p lon, cho 

�úc ti�n ti Hoa L�, �&t tên “Thái Bình H�ng B	o” cho l�u thông trong n��c. 

Các th�i nhà 'inh, ti�n Lê, Lý, Tr�n, h�u Lê �ã có các loi ti�n �úc riêng 

khác nhau. Th�i H� Quý Ly (1400-1407) �ã in ra ti�n gi�y, n�m 1428 Lê L�i xóa 

b/ ti�n gi�y khôi ph�c ti�n �úc. 

Th�i nhà Mc �úc ti�n “Minh '�c Thông B	o” b#ng s(t, b#ng ��ng. 'ó là 

loi ti�n s(t duy nh�t trong l�ch s% ti�n t� n��c ta th�i phong ki�n. 

Th�i Tr�nh Nguy!n phân tranh, có ch� �� ti�n t� c�a hai mi�n nh�ng c	 hai 

��u hot ��ng d��i chiêu bài phò Lê nên ��ng ti�n “C	nh H�ng” c�a vua Lê v-n 

l�u hành trong c	 n��c. Trong th�i k) này có nhi�u loi ti�n nh� ti�n c�a nh�ng 

ng��i c�n ��u quân kh�i ngh$a ch�ng phong ki�n, ti�n c�a th�y phù th�y, c�a b�n 

nhà giàu,… 

Th�i Quang Trung có ��ng ti�n “Quang Trung Thông B	o”. Các tri�u �i 

nhà Nguy!n �úc ti�n k�m, �úc vàng, bc d��i dng thoi nén. Th�i Gia Long có ti�n 

bc tròn n&ng 27,3 gram. Minh Mng có ti�n bc n&ng 13 gram. 

Ti th� k0 17, tr��c khi th�c dân Pháp xâm chi�n n��c ta, b�n t� b	n 

Ph��ng Tây ��n Vi�t Nam mang theo nhi�u loi ti�n �� mua hàng hóa. Th�c dân 

Pháp l�p ngân hàng 'ông D��ng thay các loi ti�n trên (21/01/1875), phát hành 

ti�n gi�y và ti�n kim loi. 

Sau Cách Mng Tháng Tám 1945, ngày 01/12/1945, n��c ta l�u hành ti�n 

b#ng nhôm do B� Tài chính phát hành. 'ó là ��ng ti�n ��u tiên c�a n��c Vi�t Nam 

Dân ch� C�ng hòa. 

Ngày 03/02/1945, phát hành ti�n gi�y mi�n Nam Trung B�. k) h�p th� hai, 

khóa m�t c�a Qu�c h�i n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa quy�t ��nh phát hành 

trong c	 n��c. Vi�c phát hành do B� Tài chính th�c hi�n. 

N�m 1951 Ngân hàng Qu�c gia phát hành gi�y bc ngân hàng thay cho gi�y 

bc tài chính, nâng cao giá tr� ��ng ti�n n��c ta. 
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Tháng 12/1959, thu ��ng ti�n c", phát hành ti�n m�i theo t0 l� m�t ��ng ti�n 

m�i b#ng 1.000 ��ng ti�n c". 

Sau khi Mi�n Nam gi	i phóng, tháng 05-1975, ti Mi�n Nam Nhà n��c phát 

hành ti�n m�i theo t0 l� m�t ��ng ti�n m�i b#ng 500 ��ng ti�n c". 

Ngày 03/05/1978, Nhà n��c phát hành ti�n Ngân hàng m�i, thay � i th�ng 

nh�t trong c	 n��c theo t0 l� m�t ��ng ti�n m�i b#ng m�t ��ng ti�n c" c�a mi�n 

B(c và m�t ��ng ti�n m�i b#ng 0,8 ��ng ti�n c" c�a Mi�n Nam. 

Tháng 09/1985, Nhà n��c th�c hi�n c	i cách ti�n t�, phát hành ti�n m�i theo 

t0 l� m�t ��ng ti�n m�i b#ng 10 ��ng ti�n c". 

− Gi�y b�c ngân hàng ca Nhà n��cVN 

+ Là d�u hi�u do ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam ��c quy�n phát hành và l�u 

thông. 

+ Ti�n ��n v� c�a C�ng hoà Xã h�i Ch� ngh$a Vi�t Nam là “��ng”, ký hi�u 

qu�c gia là “�”, ký hi�u qu�c t� là “VN'”. 

+ Hi�n nay trong l�u thông, gi�y bc ngân hàng Vi�t Nam mang các m�nh giá: 

200 �, 500 �, 1.000 �, 2.000 �, 5.000 �, 10.000 �, 20.000 �, 50.000 �, 100.000 �,  

200.000 �, 500.000 �. 

Theo lu�t pháp C�ng hòa Xã h�i Ch� ngh$a Vi�t Nam, gi�y bc ngân hàng 

Vi�t Nam có quy�n l�c l�u thông trên toàn b� lãnh th  và ���c thanh toán không 

hn ch� v�i m�i kho	n trao � i hàng hóa và d�ch v�. M�i hành vi làm gi	, phá hoi 

gi�y bc ngân hàng Vi�t Nam ��u là vi phm pháp lu�t và s� b� x% lý theo lu�t pháp 

hi�n hành. 

− Nguyên t&c phát hành gi�y b�c ngân hàng 

Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam là c� quan ��c quy�n phát hành gi�y bc vào 

l�u thông. Th�c hi�n nghi�p v� phát hành gi�y bc, ngân hàng Nhà n��c ph	i ch�p 

hành các nguyên t(c sau �ây: 

+ Phát hành gi�y bc ngân hàng thông qua ���ng tín d�ng. 

  Nghi�p v� này th�c hi�n b#ng cách tái chi�t kh�u ho&c tái c�m c� các th��ng 

phi�u, ch�ng ch� ti�n g�i và các loi gi�y t� có giá khác. 

 Vì các loi ch�ng t, này có ngu�n g�c t, các quan h� tín d�ng, cho nên gi�y 

bc ngân hàng ���c phát hành vào l�u thông l�y chúng làm b	o �	m ti�n phát hành 

s� cân ��i v�i giá tr� hàng hóa và d�ch v� trong l�u thông.  
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+ Phát hành gi�y bc ngân hàng vào l�u thông ph	i c�n c� vào nhu c�u luân 

chuy�n hàng hóa và d�ch v�. 

Có loi gi�y t� không �i di�n cho hàng hóa và d�ch v� trong l�u thong. M&t 

khác có th� nó �i di�n cho hàng hóa và d�ch v� nh�ng ch�a c�n thi�t ph	i t�ng 

thêm ti�n vào l�u thông. 

 Ngân hàng Nhà n��c ph	i c�n c� "tín hi�u th� tr��ng" �� quy�t ��nh ��a 

thêm ti�n vào l�u thông (Giá hàng tiêu dùng, giá vàng, t0 giá,...). Nh� v�y, ngân 

hàng Nhà n��c phát hành ti�n vào l�u thông ph	i c�n c� vào nhu c�u luân chuy�n 

hàng hóa và d�ch v�, hay t ng c�u ti�n nói chung. Vì v�y, ngân hàng Nhà n��c 

không nh�t thi�t ph	i tái chi�t kh�u ho&c tái c�m c� t�t c	 các ch�ng t, có giá do 

các ngân hàng th��ng mi ��a ��n. 

+ Phát hành gi�y bc ngân hàng vào l�u thông d��i s� qu	n lý �i�u hành th�ng 

nh�t c�a Nhà n��c. 

 Trên th�c t�, Chính ph� �ã �y quy�n cho ngân hàng Nhà n��c th�c hi�n 

nghi�p v� phát hành ti�n ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam, �i�u hành nghi�p v� phát 

hành gi�y bc th�ng nh�t trong c	 n��c. Nh�ng �� �	m b	o s� cân ��i cung - c�u 

ti�n trong l�u thông b(t bu�c ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam ph	i th�c hi�n theo 

l�nh c�a Chính ph�. Nó hoàn toàn ch�u s� chi ph�i b�i yêu c�u �i�u hành kinh t� v$

mô c�a Nhà n��c. 

− Nguyên lý k� ho�ch hoá l�u thông ti�n t�. 

 K� hoch hóa l�u thông ti�n t� là t ng h�p nh�ng bi�n pháp d� �oán kh�i 

l��ng ti�n cung �ng cho l�u thông và �i�u ch�nh m�c cung ti�n t� phù h�p v�i nhu 

c�u chu chuy�n hàng hóa và d�ch v� cho t,ng khu v�c và toàn b� n�n kinh t� qu�c 

dân trong m�t th�i k) nh�t ��nh. 

 K� hoch hóa l�u thông ti�n t� ���c th�c hi�n theo nh�ng n�i dung sau �ây: 

+ K� hoch hóa kh�i l��ng ti�n t� cung �ng cho l�u thông. 

o D�a vào t�c �� t�ng tr��ng kinh t�, �&c bi�t là t ng m�c luân chuy�n hàng 

hóa và d�ch v� trên th� tr��ng k) k� hoch �� d� �oán t ng nhu c�u ti�n t�. 

o D� �oán t�c �� l�u thông bình quân c�a ti�n t�. 

 Trên c� s� các d� �oán �ó, ngân hàng Nhà n��c d� �oán kh�i l��ng ti�n c�n 

ph	i cung �ng cho n�n kinh t� qu�c dân trong k) k� hoch. 

+ 'i�u hòa ti�n t� trong l�u thông. 
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T ng cung và t ng c�u ti�n t� trong toàn b� n�n kinh t� qu�c dân có th� cân 

��i, nh�ng có th� m�t cân ��i c�c b�. Ngân hàng Nhà n��c thông qua h� th�ng 

ngân hàng th��ng mi và b#ng các bi�n pháp nghi�p v� s� �i�u hòa  ti�n t� t, n�i 

th,a sang n�i thi�u. 'ây chính là hot ��ng tín d�ng "liên ngân hàng". 

+ K� hoch cung �ng ti�n m&t cho l�u thông. '� �áp �ng �� ti�n m&t cho l�u 

thông, ngân hàng Nhà n��c c�n ph	i tính ��n các y�u t� sau: 

o T ng m�c hàng hóa và d�ch v� cho tiêu dùng cá nhân c�n ph	i s% d�ng ti�n 

m&t. 

o T�ng gi	m lãi su�t ti�n g�i ti�t ki�m. 

o Tâm lý gi� ti�n m&t c�a dân c�. 

o Giao d�ch b#ng ti�n m&t c�a c� quan và doanh nghi�p 

Trên c� s� tham kh	o các y�u t� trên, ngân hàng Nhà n��c có k� hoch cung 

�ng ti�n m&t cho l�u thông phù h�p v�i nhu c�u c�a n�n kinh t� qu�c dân. Nh�ng 

�� ti�t ki�m chi phí, hn ch� kh�i l��ng ti�n phát hành, ngân hàng Nhà n��c có th�

áp d�ng các bi�n pháp sau: 

o Quy ��nh m�c t�n qu� ti�n m&t ��i v�i các c� quan, doanh nghi�p trong 

nh�ng �i�u ki�n c�n thi�t. 

o K� hoch ti�n m&t c�a các ��n v� ph	i ���c coi là ch� tiêu pháp l�nh, n�u 

chi�u h��ng lm phát gia t�ng. 

o Áp d�ng các �òn b-y kinh t� �� thu hút ti�n m&t t, l�u thông vào  ngân hàng. 

Trong �i�u ki�n n�n kinh t� c�a Vi�t Nam ch�a phát tri�n, tâm lý s% d�ng 

ti�n m&t còn khá n&ng n� trong dân c� và các ��n v�. 'i�u này ch� có th� ���c kh(c 

ph�c khi n�n kinh t� th� tr��ng phát tri�n cao thì nhu c�u s% d�ng ti�n m&t s� gi	m. 

4. CUNG CDU TIN T�

4.1. CEu ti�n t�

Ti�n t� là s	n ph
m t�t y�u c�a s	n xu�t hàng hóa, còn s	n xu�t hàng hóa thì 

nhu c�u v� ti�n t� là s� c�n thi�t mang tính ch�t khách quan. Trong th�i �i ngày 

nay v�i n�n kinh t� ti�n t� �ang phát tri�n mnh m� thì m�t th�c t� khách quan là 

h�u h�t giao d�ch gi�a các cá nhân ho&c các t  ch�c ��u ���c gi	i quy�t b#ng ti�n. 

Do v�y nhu c�u v� ti�n t� và vi�c s% d�ng ti�n có ý ngh$a quan tr�ng ��i v�i ��i 

s�ng kinh t� - xã h�i. 
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C�u ti�n t� là s� l��ng ti�n t� mà dân chúng, các doanh nghi�p, các t  ch�c 

xã h�i, c� quan Nhà n��c,… c�n �� th/a mãn các nhu c�u chi dùng c�a mình 

− C"u ti�n cho 	"u t�:  C�u ti�n cho ��u t� ph� thu�c vào các nhân t� sau: 

+ Lãi su�t tín d�ng ngân hang: Là m�c thu nh�p mang tính bình quân c�a các 

ph��ng án ��u t� trong n�n kinh t�, là c�t m�c �� so sánh v�i các m�c t0 su�t l�i 

nhu�n c�a các ngành khác và nó c"ng là nhân t� kích thích các ngu�n ti�t ki�m 

trong dân c� �i tìm nh�ng hot ��ng ��u t�. 

+ M�c l�i nhu�n t, nh�ng hot ��ng ��u t� nh� s	n xu�t kinh doanh d�ch v�, 

hot ��ng ��u t� tài chính, hot ��ng khác c"ng là nhân t� tác ��ng ��n nhu c�u 

��u t�. 

+ Thu nh�p: '� �áp �ng cho nhu c�u ��u t�, v�n �� �&t ra là ph	i có tích l"y 

mà m�c tích l"y li ph� thu�c vào nhân t� hàng ��u là thu nh�p. N�u thu nh�p càng 

cao, tích l"y càng l�n. Trong �i�u ki�n kinh t� th� tr��ng phát tri�n, v�i các kho	n 

ti�n tích l"y ���c, các t  ch�c, cá nhân th��ng tìm m�i bi�n pháp �� sinh l�i và 

th�c hi�n ��u t� vào nhi�u l$nh v�c, v,a phân tán r�i ro, v,a �a dng hình th�c s%

d�ng v�n,… 

− C"u ti�n cho tiêu dùng: C�u ti�n cho tiêu dùng ph� thu�c vào các nhân t�

sau: 

+ Thu nh�p: N�u kinh t� t�ng tr��ng, thu nh�p qu�c dân t�ng lên, t, �ó tác 

��ng ��n thu nh�p c�a t,ng thành viên trong xã h�i theo chi�u h��ng thu nh�p bình 

quân ��u ng��i t�ng thì c�u v� tiêu dùng có xu h��ng t�ng. N�u m�c thu nh�p qu�c 

dân gi	m, thu nh�p bình quân ��u ng��i gi	m thì vi�c hn ch� nhu c�u tiêu dùng, 

th�c hi�n ti�t ki�m và ki�m soát chi tiêu là �i�u t�t y�u. '&c bi�t ��i v�i chính ph�, 

nhu c�u chi th��ng ���c gi	i quy�t b#ng nh�ng kho	n thu ch� y�u t, thu�, trong 

�i�u ki�n n�n kinh t� khó kh�n thì ngu�n thu hàng n�m th��ng không b	o �	m 

nh�ng kho	n chi, n�u Nhà n��c s% d�ng bi�n pháp lm phát �� gi	i quy�t thì ph�n 

lm phát này có th� xem là s� c�u ti�n t� “thu�n” c�a Nhà n��c. 

+ Giá tr� c�a nh�ng hot ��ng giao d�ch: Trong tr��ng h�p các nhân t� khác 

không � i, s� bi�n ��ng c�a h� th�ng giá c	 hàng hóa, d�ch v� s� 	nh h��ng tr�c 

ti�p ��n c�u tiêu dùng. 
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+ Lãi su�t: Lãi su�t t�ng s� làm gi	m m�c c�u ti�n t� trong qu� các doanh 

nghi�p ho&c trong tay các t�ng l�p dân c�, gi	m b�t nhu c�u tiêu dùng, mua s(m ��

t�ng ngu�n tích l"y nh#m sinh l�i cho ��ng ti�n. 

− C"u ti�n cho d� phòng: Các cá nhân c�n d� tr� ti�n t� �� �� phòng khi b�t 

tr(c nh� �au �m, th/a mãn các nhu c�u ��t xu�t trong quan h� xã h�i bình th��ng. 

Các doanh nghi�p d� tr� ti�n t� �� �áp �ng các nhu c�u ��t xu�t khi có th�i c� d�

tr� các loi nguyên li�u khan hi�m, thuê m��n thêm nhân công �� m� r�ng s	n xu�t 

trong các c� h�i kinh doanh không l��ng tr��c ���c, … ho&c d� tr� hàng hóa. 

4.2. Cung ti�n t�

Cung ti�n t� là kh�i l��ng ti�n cung �ng cho n�n kinh t� �	m b	o cho các nhu 

c�u s	n xu�t, l�u thông hàng hóa c"ng nh� các nhu c�u chi tiêu khác c�a n�n kinh 

t� - xã h�i. 

Hàng n�m trên c� s� tính toán nhu c�u ti�n trong l�u thông bi�u hi�n qua các 

ch� tiêu kinh t� nh� t�c �� t�ng tr��ng kinh t�, ch� s� tr��t giá c�a n�n kinh t�, m�c 

thâm h�t NSNN, thâm h�t cán cân thanh toán qu�c t�, ngân hàng trung ��ng s� lên 

k� hoch cung �ng ti�n vào l�u thông qua các kênh ch� y�u là: 

- Kênh tín d�ng: Th�c hi�n thông qua vi�c ngân hàng trung ��ng cung �ng tín 

d�ng cho các ngân hàng th��ng mi qua nghi�p v� tái chi�t kh�u. 

- Kênh th� tr��ng m�: 'ây là kênh �i�u ti�t ti�n t� ���c s% d�ng th��ng xuyên 

và hi�u qu	 nh�t ti các n��c công nghi�p phát tri�n. Trên th� tr��ng m�, ngân hàng 

trung ��ng s� mua vào ho&c bán ra các ch�ng khoán ng(n hn, ch� y�u là tín phi�u 

kho bc �� thay � i cung �ng ti�n trong l�u thông. 

- Kênh ngân sách: '��c th�c hi�n thông qua vi�c ngân hàng trung ��ng cho 

vay ng(n hn mang tính tm �ng cho NSNN nh#m bù �(p nh�ng kho	n chi �ã n#m 

trong k� hoch thu hàng n�m c�a ngân sách. 

- Kênh th� tr��ng h�i �oái: '��c th�c hi�n qua s� can thi�p c�a ngân hàng 

trung ��ng tham gia �i�u ti�t giá vàng, ngoi t�. V�n �� �i�u ti�t cung �ng ti�n c�a 

ngân hàng trung ��ng luôn có quan h� h�u c� v�i �i�u ti�t kinh t� nh#m �t m�c 

tiêu kinh t� c�a chính sách ti�n t� phù h�p �� thúc �
y t�ng tr��ng kinh t�. 
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� �

Câu h!i c�ng c�:  

1. Hãy trình bày khái ni�m, b	n ch�t và vai trò c�a ti�n t�?  

2. Ti�n pháp ��nh là gì? Séc và Th4 tín d�ng có ph	i là ti�n pháp ��nh không? 

3. '� m�t hàng hoá có th� tr� thành ti�n, hàng hoá �ó ph	i �	m b	o �i�u ki�n 

c�n thi�t gì? 

4. Ti�n gi�y ngày nay có ���c phép � i ra vàng theo t0 l� do lu�t ��nh không? 

5. Séc du l�ch là gì? ti sao ng��i ta coi séc du l�ch là loi séc an toàn? 

6.  Có ý ki�n cho r#ng: “Hot ��ng thanh toán th4 phát tri�n làm cho t0 l� n(m 

gi� ti�n m&t gi	m và t�c �� l�u thông ti�n t� t�ng lên”. Ý ki�n trên là �úng 

hay sai? Ti sao? 

7. Ti�n t� có m�y ch�c n�ng? Ý ngh$a th�c ti!n c�a t,ng ch�c n�ng? Trong 

các ch�c n�ng c�a ti�n t�, ch�c n�ng nào là c� b	n, ph	n ánh b	n ch�t c�a 

ti�n t�? 

8.  Khi doanh nghi�p thanh toán ti�n mua hàng thì ti�n t� �ã phát huy ch�c 

n�ng nào? 

9. Khi doanh nghi�p l�p b	ng cân ��i k� toán thì ti�n t� phát huy ch�c n�ng 

nào?  

10. '� th�c hi�n t�t ch�c n�ng c�t tr� giá tr�, ti�n ph	i �	m b	o �i�u ki�n gì? 

11.  Có ý ki�n cho r#ng: “Séc là m�t dng ti�n t� vì nó ���c ch�p nh�n chung 

trong trao � i hàng hoá và tr	 n�”, Ý ki�n này �úng hay sai? Vì sao? 

12.  Hãy nêu các hình thái phát tri�n c�a ti�n t�? Ti�n làm b#ng hàng hoá (Hoá 

t�) là loi ti�n có �&c �i�m c� b	n gì? Trong n�n kinh t� ���ng �i, giá tr�

l�u thông c�a ti�n gi�y do y�u t� gì quy�t ��nh?  

13. Có ý ki�n cho r#ng: “S� giàu có c�a m�t qu�c gia ���c �o (c�n c�) trên s�

ti�n mà qu�c gia �y n(m gi�”. Ý ki�n này �úng hay sai? 

14. Hãy nêu nh�ng �&c �i�m c� b	n c�a qu� ti�n t� nói chung? Trong các �&c 

�i�m �ó, �&c �i�m nào là c� b	n nh�t, chi ph�i ��n ph��ng th�c hot ��ng, 

qu	n lý c�a loi qu� ti�n t� �ó? 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   75

�

M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Medium of exchange: Ph��ng ti�n trao 	'i 

store of value: C�t tr� giá tr 

money's functions: Các ch�c n�ng ca ti�n t�

Spending: Chi tiêu 

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

In the past, money was generally considered to have the following four 

main functions, which are summed up in a rhyme found in older economics 

textbooks: "Money is a matter of functions four, a medium, a measure, a standard, 

a store." That is, money functions as a medium of exchange, a unit of account, 

a standard of deferred payment, and a store of value. However, modern textbooks 

now list only three functions, that of medium of exchange, unit of account, 

and store of value, not considering a standard of deferred payment as a 

distinguished function, but rather subsuming it in the others.  

There have been many historical disputes regarding the combination of 

money's functions, some arguing that they need more separation and that a single 

unit is insufficient to deal with them all. One of these arguments is that the role of 

money as a medium of exchange is in conflict with its role as a store of value: Its 

role as a store of value requires holding it without spending, whereas its role as a 

medium of exchange requires it to circulate. Others argue that storing of value is 

just deferral of the exchange, but does not diminish the fact that money is a 

medium of exchange that can be transported both across space and time. The term 

'financial capital' is a more general and inclusive term for all liquid instruments, 

whether or not they are a uniformly recognized tender. 
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CH��NG 6. TÍN DFNG VÀ LÃI SU#T 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c tín d�ng, 	�c 	i�m, các hình th�c tín d�ng trong n�n kinh t� th 

tr��ng; 

- Phân tích vai trò ca tín d�ng; 

- Trình bày 	�
c lãi su�t và các lo�i lãi su�t; 

- Phân tích các nhân t� �nh h��ng 	�n lãi su�t.  

1. NH(NG V#N � CHUNG V TÍN DFNG 

- Khái ni�m tín d�ng: Tín d�ng là các quan h� kinh t� g(n li�n v�i quá trình 

to l�p và s% d�ng qu� tín d�ng nh#m m�c �ích th/a mãn nhu c�u v�n tm th�i cho 

quá trình tái s	n xu�t và ��i s�ng theo nguyên t(c hoàn tr	. 

- ��c 	i�m ca tín d�ng: 

+ Phân ph�i c�a tín d�ng mang tính hoàn tr	: Ng��i �i vay không ���c quy�n 

s� h�u v�n vay mà ch� ���c quy�n s% d�ng v�n trong m�t th�i gian nh�t ��nh, sau 

�ó ph	i hoàn tr	 li s� v�n �ó cho ng��i cho vay. Th�i gian hoàn tr	 tín d�ng (chu 

k) luân chuy�n tín d�ng) ph� thu�c vào m�c �ích và �&c �i�m tu�n hoàn v�n vay. 

+ Trong hot ��ng c�a tín d�ng có s� v�n ��ng �&c bi�t c�a giá c	: Giá c	 c�a 

tín d�ng – lãi su�t ph	n ánh giá tr� s% d�ng v�n trong kho	ng th�i gian nh�t ��nh. 

- Vai trò c�a tín d�ng trong n�n kinh t� th� tr��ng:  

+ Tín d�ng góp ph�n �	m b	o cho quá trình s	n xu�t kinh doanh di!n ra 

th��ng xuyên, liên t�c: '	m b	o �i�u hòa gi�a tình trng th,a v�n tm th�i và thi�u 

v�n tm th�i c�a các doanh nghi�p khi nhu c�u v� v�n luôn thay � i, và c"ng tránh 

t�n ��ng v�n trong quá trình luân chuy�n.  

+ Tín d�ng góp ph�n t�p trung v�n thúc �
y s	n xu�t kinh doanh: Hot ��ng 

c�a h� th�ng tín d�ng có �� �� tin c�y do tính chuyên môn hoá cao, làm gi	m b�t 

r�i ro cá nhân c�a nh�ng ch� th� có ngu�n tích lu�, to kh	 n�ng cung �ng v�n cho 

n�n kinh t�, �&c bi�t là ngu�n v�n dài hn s% d�ng cho m�c �ích ��u t� dài hn.  

+ Tín d�ng góp ph�n �i�u ch�nh,  n ��nh và t�ng tr��ng kinh t� : Tín d�ng cho 

vay �u �ãi ��u t� cho c� s� h t�ng, hình thành các ngành then ch�t, m"i nh�n và 

các vùng kinh t� tr�ng �i�m, góp ph�n hình thành c� c�u kinh t� t�i �u. Tín d�ng 

còn là ph��ng ti�n �� Nhà n��c th�c hi�n chính sách ti�n t� thích h�p ��  n ��nh 
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n�n kinh t� khi n�n kinh t� có d�u hi�u b�t  n (suy thoái, lm phát,...).  

+ Tín d�ng góp ph�n nâng cao ��i s�ng c�a nhân dân và th�c hi�n các chính 

sách xã h�i khác c�a Nhà n��c.  

+ Tín d�ng góp ph�n m� r�ng quan h� h�p tác qu�c t�.  

- L�i t�c tín d�ng và lãi su�t tín d�ng : L�i t�c tín d�ng là thu nh�p mà ng��i 

cho vay nh�n ���c � ng��i �i vay tr	 cho vi�c s% d�ng ti�n vay. Lãi su�t ���c bi�u 

hi�n b#ng quan h� t0 l� gi�a l�i t�c tín d�ng và t ng s� ti�n vay trong m�t th�i gian 

nh�t ��nh, lãi su�t là giá c	 c�a tín d�ng.  

- Ý ngh$a c�a lãi su�t tín d�ng:  

+ Lãi su�t là công c� �i�u ti�t kinh t� v$ mô r�t hi�u qu	 c�a Chính ph�: Thông 

qua vi�c thay � i m�c và c� c�u lãi su�t trong t,ng th�i k) nh�t ��nh, chính ph� có 

th� tác ��ng t�i quy mô và t0 tr�ng các loi v�n ��u t�, �i�u ch�nh c� c�u kinh t�, 

tác ��ng t�i t�c �� phát tri�n c�a n�n kinh t�, ��n s	n l��ng, th�t nghi�p và lm 

phát trong n��c. 

+ Lãi su�t góp ph�n �i�u ti�t lu�ng di chuy�n v�n c�a ��t n��c v�i kinh t�

qu�c t�: Thông qua t0 giá và �i�u ti�t  n ��nh c�a t0 giá tác ��ng ��n ��u t� phát 

tri�n c�a n�n kinh t� và 	nh h��ng tr�c ti�p ��n cán cân thanh toán qu�c t� c�a m�t 

qu�c gia v�i n��c ngoài.  

+ Lãi su�t là c� s� �� l�a ch�n các quy�t ��nh kinh t�: D�a vào �ó, các doanh 

nghi�p, cá nhân ��a ra các quy�t ��nh chi tiêu hay g%i ti�t ki�m, ��u t�, mua s(m 

thi�t b� phát tri�n s	n xu�t kinh doanh hay cho vay ho&c g%i ti�n vào ngân hàng.  

- Các loi lãi su�t tín d�ng: Nh� lãi su�t danh ngh$a, lãi su�t th�c, lãi su�t sàn, 

lãi su�t tr�n, lãi su�t ti�n g%i, lãi su�t cho vay, lãi su�t  liên ngân hàng,...  

- Các nhân t� 	nh h��ng ��n lãi su�t: V�i �i�u ki�n các y�u t� khác không � i 

hay c� ��nh thì s� bi�n ��ng c�a lãi su�t ph� thu�c vào các nhân t� sau: 

+ Cung c�u qu� cho vay: Khi cung c�a qu� cho vay t�ng làm gi	m lãi su�t và 

khi c�u qu� cho vay t�ng thì lãi su�t t�ng. Cung qu� cho vay g�m nh�ng kho	n ti�t 

ki�m c�a cá nhân, ti�t ki�m c�a các doanh nghi�p (Các kho	n ti�n tm th�i nhàn r+i 

nh� kh�u hao, l�i t�c dành �� ��u t�), th&ng d� NSNN. C�u qu� cho vay là nhu c�u 

vay v�n c�a cá nhân, c�a doanh nghi�p, các t  ch�c kinh t� nh#m m�c �ích kinh 

doanh tiêu dùng, bù �(p thi�u h�t Ngân sách.  

+ R�i ro và kì hn: M�c �� r�i ro và k) hn vay c�a các kho	n cho vay t0 l�



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   78

thu�n v�i lãi su�t cho vay.  

+ Lm phát: Khi lm phát t�ng trong m�t th�i k) nào �ó thì lãi su�t có xu 

h��ng t�ng lên do s� cung qu� cho vay trên th� tr��ng gi	m vì ng��i có ti�n s�

chuy�n sang d� tr� hàng hoá, vàng, bc,... ho&c ��u t� ra n��c ngoài,...  

+ Chính sách v$ mô c�a Nhà n��c bao g�m các y�u t�:  

o Chính sách tài khoá (Thu� và chi tiêu chính ph�): B�i chi ngân sách t�ng làm 

cho c�u qu� cho vay t�ng kéo theo lãi su�t có xu h��ng t�ng và khi thu� t�ng c"ng 

tác ��ng t�i lãi su�t t�ng. 

o Chính sách ti�n t� (D� tr� b(t bu�c, lãi su�t tái chi�t kh�u, nghi�p v� th�

tr��ng m�): Do chính sách ti�n t� c�a chính ph� nh#m ki�m soát l��ng cung ti�n, 

ki�m soát lm phát và s� tác ��ng t�i lãi su�t.  

o Các y�u t� kinh t� - xã h�i khác nh� m�c �� phát tri�n và cnh tranh c�a các 

th� ch� tài chính trung gian, tình hình v� chính tr� c"ng nh� bi�n ��ng c�a tài chính 

qu�c t� nh� kh�ng ho	ng tài chính ti�n t�,...  

2. CÁC HÌNH TH�C TÍN DFNG TRONG NN KINH T* TH= TR�	NG  

2.1. Tín d�ng ngân hàng  

- Khái ni�m: Tín d�ng ngân hàng là các quan h� vay m��n v�n ti�n t� phát 

sinh gi�a các ngân hàng v�i các ch� th� kinh t� khác trong n�n kinh t� theo các 

nguyên t(c c�a tín d�ng. 

- ��c 	i�m tín d�ng ngân hàng:  

+ Tín d�ng ngân hàng huy ��ng v�n và cho vay ��u th�c hi�n d��i hình th�c 

ti�n t�: Ti�n là công c� th�c hi�n, công c� l�u thông c�a tín d�ng ngân hàng.  

+ Trong tín d�ng ngân hàng, các ngân hàng �óng vai trò là t  ch�c trung gian 

trong quá trình huy ��ng v�n và cho vay v�n: Ngân hàng v,a �óng vai trò là ng��i 

�i vay, v,a �óng vai trò là ng��i cho vay.  

- +u 	i�m ca tín d�ng ngân hàng:  

+ V� kh�i l��ng tín d�ng: Tín d�ng ngân hàng có kh	 n�ng cung �ng nh�ng 

kho	n v�n l�n �áp �ng ��y �� nhu c�u vay c�a khách hàng.  

+ V� th�i hn tín d�ng: Tín d�ng ngân hàng có kh	 n�ng chuy�n hoá th�i hn 

vay to �i�u ki�n cho nhu c�u c�a ng��i tích lu� và ng��i ��u t� ���c �áp �ng phù 

h�p.  

+ V� phm vi tín d�ng: Tín d�ng ngân hàng liên quan ��n r�t nhi�u các ch� th�
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và các l$nh v�c khác nhau trong n�n kinh t� và nó thích h�p v�i nhi�u ��i t��ng xin 

vay c"ng nh� cho vay.  

- H�n ch� ca tín d�ng ngân hàng: Tín d�ng ngân hàng th��ng có �� r�i ro 

cao do vi�c ngân hàng có th� cho vay s� ti�n l�n h�n nhi�u so v�i s� v�n t� có ho&c 

có s� chuy�n hoá th�i hn và phm vi tín d�ng r�t r�ng.  

2.2. Tín d�ng th��ng m�i  

- Khái ni�m: Tín d�ng th��ng mi là các quan h� s% d�ng v�n l-n nhau gi�a 

nh�ng ng��i s	n xu�t kinh doanh, ���c th�c hi�n d��i hình th�c mua bán ch�u 

hàng hoá. 

- ��c 	i�m ca tín d�ng th��ng m�i:  

+ '�i t��ng tín d�ng th��ng mi là tín d�ng hi�n v�t (Là hàng hoá nh� nguyên 

li�u, v�t li�u, s	n ph
m d� dang, máy móc thi�t b�,...). 

+ Ch� th� tham gia vào tín d�ng th��ng mi là nh�ng ng��i s	n xu�t kinh 

doanh: Là quan h� tín d�ng ���c phát sinh gi�a ng��i bán ch�u và ng��i mua ch�u 

hàng hoá. 

- Công c� ca tín d�ng th��ng m�i là th��ng phi�u: Th��ng phi�u là ch�ng 

ch� có giá ghi nh�n l�nh yêu c�u thanh toán ho&c cam k�t thanh toán không �i�u 

ki�n m�t s� ti�n xác ��nh trong m�t th�i gian nh�t ��nh v�i các hình th�c h�i phi�u 

do ng��i ký phát (ch� n�) l�p và l�nh phi�u do ng��i phát hành (con n�) l�p. 

- +u 	i�m tín d�ng th��ng m�i: Tín d�ng th��ng mi góp ph�n �
y nhanh t�c 

�� l�u thông hàng hoá, nâng cao hi�u qu	 kinh t� nh� gi	m chi phí giao d�ch do 

không ph	i qua khâu trung gian. 

- H�n ch� :  

+ B� hn ch� v� quy mô trong gi�i hn kh	 n�ng v�n hàng hoá c�a ng��i cho 

vay.  

+ Th��ng là tín d�ng ng(n hn. 

+ Phm vi hot ��ng ch� gi�i hn trong các doanh nghi�p có cung và c�u hàng 

hoá phù h�p nhau. 

2.3. Tín d�ng Nhà n��c  

- Khái ni�m: Tín d�ng Nhà n��c là các quan h� tín d�ng gi�a Nhà n��c v�i 

dân c� và các ch� th� kinh t� khác �� �	m b	o th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v� c�a 

Nhà n��c trong qu	n lý kinh t� - xã h�i.  
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- ��c 	i�m ca tín d�ng Nhà n��c: 

+ '�i t��ng c�a tín d�ng Nhà n��c là ti�n t� tm th�i nhàn r+i trong xã h�i.  

+ Nhà n��c v,a là ng��i �i vay, v,a là ng��i cho vay, trong �ó Nhà n��c là 

ng��i �i vay là ch� y�u.  

- Công c� s% d�ng trong tín d�ng Nhà n��c là trái phi�u chính ph� v�i các 

hình th�c tín phi�u kho bc, trái phi�u kho bc, trái phi�u ��u t�, trái phi�u chính 

ph� qu�c  t�. 

- +u 	i�m ca tín d�ng Nhà n��c: 

+ Tín d�ng Nhà n��c có m�c �� an toàn cao v�i các công c� huy ��ng v�n 

(Tín phi�u kho bc, trái phi�u kho bc,...) có �� thanh kho	n cao.  

+ '�ng trên góc �� v$ mô, tín d�ng Nhà n��c bù �(p b�i chi ngân sách và là 

công c� �i�u ti�t n�n kinh t� góp ph�n �i�u ch�nh lm phát, �i�u hoà l�u thông ti�n 

t�, th�c hi�n chính sách xã h�i c�a Nhà n��c.  

- H�n ch� ca tín d�ng Nhà n��c: Tín d�ng Nhà n��c có th� d-n ��n tình 

trng chèn l�n ��u t� c�a t� nhân do gây s�c ép t�ng lãi su�t khi�n cho ��u t� c�a 

t� nhân gi	m xu�ng trong tr��ng h�p m�c �� huy ��ng tín d�ng Nhà n��c không 

h�p lý.  

2.4. Tín d�ng thuê mua  

- Khái ni�m: Tín d�ng thuê mua là các quan h� tín d�ng n	y sinh gi�a Công ty

tài chính (Công ty cho thuê tài chính) v�i nh�ng ng��i s	n xu�t, kinh doanh d��i 

hình th�c cho thuê tài chính. 

- ��c 	i�m ca tín d�ng thuê mua:  

+ '�i t��ng c�a tín d�ng thuê mua th��ng là các tài s	n có giá tr� l�n, th�i 

gian s% d�ng lâu dài nh� nhà �, v�n phòng, nhà kho, ph��ng ti�n v�n t	i, các máy 

móc thi�t b�,... 

+ Ch� th� c�p tín d�ng thuê mua (ng��i cho vay) là các công ty tài chính, 

ng��i �i thuê là ng��i ���c quy�n s% d�ng tài s	n và ph	i tr	 ti�n thuê g�m các 

doanh nghi�p, các t  ch�c kinh t�, cá nhân v�i t� cách là ng��i �i vay.  

- Các hình th�c tín d�ng thuê mua:  

+ Thuê hot ��ng (Thuê v�n hành) là hình th�c thuê tài s	n ng(n hn trong �ó, 

bên cho thuê (Là ch� s� h�u tài s	n) ch�u trách nhi�m b	o d�*ng và ch�u nh�ng 

kho	n r�i ro thi�t hi v� tài s	n cho thuê, trong quá trình th�c hi�n h�p ��ng bên 
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thuê có quy�n hu0 ngang h�p ��ng, khi h�p ��ng h�t hn, bên cho thuê có th� bán 

tài s	n �ó ho&c gia hn h�p ��ng cho thuê n�u khách hàng có nhu c�u.  

+ Thuê tài chính (Thuê v�n) là hình th�c thuê tài s	n trung và dài hn, bên thuê 

s% d�ng tài s	n thanh toán ti�n thuê trong su�t th�i hn thuê �ã ���c th/a thu�n và 

không ���c hu0 b/ h�p ��ng tr��c hn; khi k�t thúc th�i hn thuê, bên thuê ���c 

chuy�n quy�n s� h�u, mua li ho&c ti�p t�c thuê tài s	n �ó.  

+ Bán và tái thuê là hình th�c mà bên thuê bán tài s	n c�a mình cho bên cho 

thuê, ��ng th�i ti�n hành thuê li chính tài s	n v,a bán �� s% d�ng trong th�i gian 

nh�t ��nh. 'ây là tr��ng h�p �&c bi�t c�a ph��ng th�c thuê tài chính.  

- +u 	i�m ca tín d�ng thuê mua: Giúp cho doanh nghi�p (Bên �i thuê) có th�

hi�n �i hoá s	n xu�t khi ngu�n v�n t� có còn hn ch�. 'i�u ki�n cho vay c�a tín 

d�ng thuê mua th��ng không nh�t ��nh ph	i có tài s	n th� ch�p �ã to cho các 

doanh nghi�p d! dàng ti�p c�n kho	n vay.  

- H�n ch� ca tín d�ng thuê mua: Phm vi hot ��ng th��ng h3p do ��i t��ng 

c�a tín d�ng thuê mua là tài s	n và th��ng có chi phí s% d�ng v�n cao.  

3. LÃI SU#T 

3.1. �@nh nghGa 

- L�i t�c tín d�ng là m�t kho	n ti�n mà ng��i �i vay ph	i tr	 cho ng��i cho 

vay ngoài ph�n v�n g�c ban ��u, sau m�t th�i gian s% d�ng v�n vay. 

- Lãi su�t tín d�ng là t0 l� ph�n tr�m gi�a l�i t�c thu ���c và t ng s� ti�n cho 

vay trong m�t kho	ng th�i gian nh�t ��nh. 

- Lãi su�t là giá c	 c�a quy�n s% d�ng v�n vay trong m�t kho	ng th�i gian 

nh�t ��nh. 

3.2. Các lo�i lãi su't tín d�ng 

- C�n c� vào tính ch�t ca kho�n vay: 

+ Lãi su�t ti�n g%i ngân hàng: Lãi su�t ngân hàng tr	 cho các kho	n ti�n g%i 

vào ngân hàng. Có nhi�u m�c tùy vào loi ti�n g%i (Không k) hn, ti�t ki�m,…), 

th�i hn và quy mô. 

+ Lãi su�t tín d�ng ngân hàng: Lãi su�t mà ng��i �i vay tr	 cho ngân hàng. Có 

nhi�u m�c tùy theo loi hình vay (Vay th��ng mi, vay tr	 góp, vay qua th4 tín 

d�ng,…), theo m�c �� quan h� v�i ngân hàng và s� th/a thu�n gi�a hai bên. 

+ Lãi su�t chi�t kh�u: Áp d�ng khi ngân hàng cho khách hàng vay d��i hình 
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th�c chi�t kh�u th��ng phi�u ho&c gi�y t� có giá khác ch�a ��n hn thanh toán c�a 

khách hàng.  

+ Lãi su�t tái chi�t kh�u: Áp d�ng khi NHTW cho các NHTM vay d��i hình 

th�c chi�t kh�u th��ng phi�u ho&c gi�y t� có giá ng(n hn ch�a ��n hn thanh toán.  

+ Lãi su�t liên ngân hàng: Lãi su�t các ngân hàng cho nhau vay trên th� tr��ng 

liên ngân hàng nh#m gi	i quy�t nhu c�u v�n ng(n hn trên các th� tr��ng ti�n t�  

- C�n c� vào giá tr  th�c ca ti�n lãi thu 	�
c: 

+ Lãi su�t danh ngh$a (Nominal interest rate): Là lãi su�t ng��i cho vay ���c 

h��ng tính theo giá tr� danh ngh$a c�a ti�n t� ti th�i �i�m xem xét. 

+ Lãi su�t th�c (Real interest rate): Lãi su�t ���c �i�u ch�nh li cho �úng theo 

nh�ng thay � i lm phát, nói cách khác, là lãi su�t tr, �i t0 l� lm phát.  

- C�n c� vào tiêu th�c qu�n lý v) mô:

+ Lãi su�t sàn, lãi su�t tr�n là m�c lãi su�t th�p nh�t ho&c cao nh�t trong m�t 

khung lãi su�t nào �ó, mà NHTW quy ��nh �� can thi�p vào hot ��ng tín d�ng 

nh#m b	o v� quy�n l�i c�a ng��i cho vay ho&c ng��i �i vay. 

+ Lãi su�t c� b	n: Là lãi su�t ���c các ngân hàng s% d�ng làm c� s� �n ��nh 

m�c lãi su�t kinh doanh c�a mình. Lãi su�t c� b	n c�a ngân hàng: Lãi su�t ti�n g%i, 

lãi su�t cho vay và lãi su�t liên ngân hàng. 

- C�n c� vào tính linh ho�t ca lãi su�t quy 	 nh: 

+ Lãi su�t c� ��nh: Lãi su�t ���c quy ��nh c� ��nh trong su�t th�i gian vay.  

+ Lãi su�t th	 n i: Lãi su�t ���c �i�u ch�nh lên xu�ng theo lãi su�t th� tr��ng 

trong th�i hn tín d�ng (Báo tr��c ho&c không).  

- C�n c� vào lo�i ti�n cho vay:

+ Lãi su�t n�i t�: Lãi su�t �i vay và cho vay ��ng n�i t�. 

+ Lãi su�t ngoi t�: Lãi su�t �i vay và cho vay b#ng ��ng ngoi t�. 

3.3. Các nhân t� �nh h�Bng � n lãi su't 

- ,nh h��ng ca cung c"u qu� cho vay: Lãi su�t là giá c	 c�a tín d�ng, vì v�y 

s� thay � i c�a cung và c�u qu� cho vay s� 	nh h��ng l�n ��n lãi su�t trên th�

tr��ng. Cung c�a qu� cho vay t�ng làm lãi su�t gi	m và ng��c li khi c�u qu� cho 

vay t�ng thì lãi su�t t�ng. 

- ,nh h��ng ca ri ro và k* h�n. 

- ,nh h��ng ca l�m phát: Lm phát t�ng lãi su�t có xu h��ng t�ng lên.  
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- ,nh h��ng ca chính sách v) mô ca Nhà n��c: Chính sách tài khoá (Thu�

và chi tiêu chính ph�) và chính sách ti�n t� (D� tr� b(t bu�c, lãi su�t tái chi�t kh�u, 

nghi�p v� th� tr��ng m�). 

- ,nh h��ng b�i các y�u t� kinh t� xã h�i khác. 

3.4. Ý nghGa c�a lãi su't 

- T�m kinh t� v$ mô: Là công c� �i�u ti�t kinh t� v$ mô tác ��ng �i�u ch�nh c�

c�u kinh t�, t�c �� phát tri�n, s	n l��ng, th�t nghi�p và lm phát trong n��c.  

- T�m kinh t� vi mô lãi su�t là c� s� �� cho các cá nhân c"ng nh� doanh 

nghi�p ��a ra các quy�t ��nh kinh t� c�a mình nh� chi tiêu hay �� dành g%i ti�t 

ki�m, ��u t� s� v�n tích lu� ���c vào các danh m�c ��u t� khác nhau, mua s(m 

thi�t b� phát tri�n s	n xu�t kinh doanh hay cho vay ho&c g%i ti�n vào ngân hàng. 

M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Interest: Lãi su�t 

Fee: Phí 

Asset: Tài s�n 

Lender: Ng��i cho vay 

Credit risk: Ri ro tín d�ng 

Câu h!i c�ng c�:  

1. Hãy trình bày khái ni�m và vai trò c�a tín d�ng. 

2. Trình bày ý ngh$a c�a lãi su�t tín d�ng. 

3. So sánh tín d�ng ngân hàng và tín d�ng th��ng mi. 

4. Trình bày �u nh��c �i�m c�a tín d�ng thuê mua. 

5. Trình bày các loi lãi su�t. Phân tích các nhân t� 	nh h��ng ��n lãi su�t. 
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�

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

Interest is a fee paid by a borrower of assets to the owner as a form of 

compensation for the use of the assets. It is most commonly the price paid for the 

use of borrowed money, or money earned by deposited funds.  

When money is borrowed, interest is typically paid to the lender as a 

percentage of the principal, the amount owed to the lender. The percentage of the 

principal that is paid as a fee over a certain period of time (typically one month or 

year) is called the interest rate. A bank deposit will earn interest because the bank 

is paying for the use of the deposited funds. Assets that are sometimes lent with 

interest include money, shares, consumer goods through hire purchase, major 

assets such as aircraft, and even entire factories in finance lease arrangements. The 

interest is calculated upon the value of the assets in the same manner as upon 

money. 

Interest is compensation to the lender, for a) risk of principal loss, 

called credit risk; and b) forgoing other investments that could have been made 

with the loaned asset. These forgone investments are known as the opportunity 

cost. Instead of the lender using the assets directly, they are advanced to the 

borrower. The borrower then enjoys the benefit of using the assets ahead of the 

effort required to pay for them, while the lender enjoys the benefit of the fee paid 

by the borrower for the privilege. In economics, interest is considered the price of 

credit. 

Interest is often compounded, which means that interest is earned on prior 

interest in addition to the principal. The total amount of debt grows exponentially, 

most notably when compounded atinfinitesimally small intervals, and its 

mathematical study led to the discovery of the number. However, in practice, 

interest is most often calculated on a daily, monthly, or yearly basis, and its impact 

is influenced greatly by its compounding rate. 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   85

CH��NG 7. H� TH�NG NGÂN HÀNG 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c l ch s! ra 	�i và phát tri�n ca h� th�ng ngân hàng; 

- Trình bày 	�
c vai trò, ch�c n�ng ca ngân hàng th��ng m�i; 

- Trình bày 	�
c vai trò, ch�c n�ng ca ngân hàng trung ��ng; 

- Phân tích các mô hình ngân hàng trung ��ng; 

- Trình bày 	�
c chính sách ti�n t� qu�c gia; 

- Phân tích vai trò ca các công c� chính sách ti�n t� qu�c gia. 

1. S� RA �	I VÀ PHÁT TRI
N C�A H� TH�NG NGÂN HÀNG 

1.1. L@ch s? ra �Ci và phát tri�n c�a h� th�ng ngân hàng th  gi�i 

1.1.1 L@ch s? ra �Ci 

Trong n�n kinh t� th� tr��ng, ngân hàng là m�t t  ch�c tài chính trung gian 

th�c hi�n các nghi�p v� t�p trung và phân ph�i v�n ti�n t�, là s	n ph
m c�a kinh t�

th� tr��ng, ngân hàng xu�t hi�n r�t s�m trong l�ch s% nhân loi. 

- Ti�n thân c�a các nghi�p v� ngân hàng là t, vi�c � i ti�n �úc có tr��c ch�

ngh$a t� b	n hàng ch�c th� k0. Ngh� ngân hàng th�i k) ��u ch� bao g�m nh�ng 

nghi�p v�: ' i ti�n, nh�n ti�n g%i, b	o qu	n h� ti�n, thanh toán và cho vay (mang 

tính n&ng lãi). 

- Th�i trung c , ngh� này b� �ình ��n do s� s�p �  c�a �� qu�c La Mã. '�n 

th�i Ph�c h�ng ngh� này ph�c h�i và phát tri�n khá mnh.  

- Loi hình ngân hàng hi�n �i th�c s� xu�t hi�n trên th� gi�i vào th� k0 XVII. 

+ Hà Lan: Ngân hàng Amxtécdam (1609) 

+ '�c: Ngân hàng H�mbu�c (1619) 

+ Anh: Ngân hàng Anh Qu�c  

1.1.2 Quá trình phát tri�n c�a h� th�ng  ngân hàng 

- T, th� k0 XV ��n cu�i th� k0 XVII các n��c Tây Âu, các ngân hàng hi�n 

�i l�n l��t xu�t hi�n, th�c hi�n các nghi�p v� ti�n g%i, chi�t kh�u, cho vay, phát 

hành gi�y bc, � i ti�n, chuy�n ti�n,...M+i ngân hàng là m�t "v��ng qu�c" riêng, 

ch�a to thành m�t h� th�ng có m�i liên h� ràng bu�c ch&c ch�. 

- Trong th� k0 XVIII, nh�t là th� k0 XIX, do s� phát tri�n nhanh chóng c�a 

n�n kinh t� hàng hóa � Tây Âu và B(c M� �ã hình thành h� th�ng ngân hàng hai 

c�p: 
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+ M�t m&t, hình thành ngân hàng phát hành ti�n t� th�ng nh�t cho c	 n��c, xoá 

b/ tình trng phát hành ti�n phân tán, ban ��u ng��i ta ban hành �o lu�t hn ch�

ngân hàng ���c phép phát hành ti�n cho ��n th� k0 19, các n��c Tây Âu ch� cho 

m�t ngân hàng phát hành ti�n duy nh�t.  

+ M&t khác, xu�t hi�n nhi�u t  ch�c kinh doanh ti�n t� v�i nhi�u tính n�ng, tên 

g�i và quy mô khác nhau. 

- Sang ��u th� k0 XX Âu - M� kh�ng ho	ng sâu s(c, cho nên Nhà n��c ph	i 

can thi�p mnh m� vào các hot ��ng kinh t� - xã h�i nh#m �i�u ti�t v$ mô n�n kinh 

t�. Nhà n��c ph	i n(m ngân hàng và bi�n ngân hàng phát hành tr� thành c� quan 

qu	n lý Nhà n��c các hot ��ng ti�n t�, tín d�ng và thanh toán. Ngân hàng phát 

hành chuy�n thành ngân hàng trung ��ng (NHTW). '�ng th�i các ngân hàng kinh 

doanh c"ng phát tri�n mnh. 

- Sau th� chi�n th� hai, v�i xu th� qu�c t� hóa và nh�t th� hóa v� kinh t� - tài 

chính th� gi�i �ã xu�t hi�n các t  ch�c ngân hàng qu�c t� nh� Qu� ti�n t� qu�c t�, 

ngân hàng th� gi�i, ngân hàng phát tri�n khu v�c. 

1.2. S> ra �Ci c�a h� th�ng ngân hàng Vi�t Nam 

- T, th� k0 XIX tr� v� tr��c, Vi�t Nam là n��c kém phát tri�n, ngh� kinh 

doanh ti�n t� c"ng kém phát tri�n, hot ��ng ch� y�u là cho vay n&ng lãi. 

- T, gi�a th� k0 XIX v�i s� xâm chi�m và th�ng tr� c�a th�c dân Pháp h�

th�ng ngân hàng ra ��i: G�m ngân hàng 'ông D��ng (Là ngân hàng phát hành) và 

m�t s� ngân hàng th��ng mi c�a ng��i n��c ngoài nh� ngân hàng Pháp-Hoa; 

ngân hàng H�ng Kông - Th��ng H	i; '�a 7c ngân hàng; Ngân Hàng An Nam,... 

- Sau cách mng tháng Tám n�m 1945, Nhà n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng 

hòa ra ��i, h� th�ng ngân hàng �ã ���c xây d�ng t,ng b��c. Ngày 06/05/1951 

Chính ph� Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa ký s(c l�nh thành l�p Ngân hàng Qu�c gia 

Vi�t Nam. 

+ Giai �on 1951-1987: 2 Vi�t Nam to l�p h� th�ng ngân hàng 1 c�p phù h�p 

v�i c� ch� k� hoch hóa t�p trung và mang tính bao c�p tri�t ��. 

+ Ch� th� 218/CT, 13/7/1987 c�a H'BT v� thí �i�m chuy�n sang ngân hàng 2 

c�p và v�i N' 53/ H'BT, 21/3/1988 h� th�ng ngân hàng Vi�t Nam �ã chính th�c 

chuy�n sang h� th�ng ngân hàng 2 c�p. 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   87

o Ngân hàng Nhà n��c, NHTW làm nhi�m v� qu	n lý Nhà n��c v� ti�n t�, tín 

d�ng và thanh toán. 

o Ngân hàng th��ng mi và các t  ch�c tín d�ng phi ngân hàng th�c hi�n ch�c 

n�ng kinh doanh ti�n t�- tín d�ng. 

2. NGÂN HÀNG TH��NG M+I 

Theo �i�u 4 lu�t các T  ch�c tín d�ng n�m 2010 thì: 

Ngân hàng là loi hình t  ch�c tín d�ng có th� ���c th�c hi�n t�t c	 các hot 

��ng ngân hàng theo quy ��nh c�a Lu�t này. Theo tính ch�t và m�c tiêu hot ��ng, 

các loi hình ngân hàng bao g�m ngân hàng th��ng mi, ngân hàng chính sách, 

ngân hàng h�p tác xã. 

Ngân hàng th��ng m�i là loi hình ngân hàng ���c th�c hi�n t�t c	 các hot 

��ng ngân hàng và các hot ��ng kinh doanh khác theo quy ��nh c�a Lu�t này 

nh#m m�c tiêu l�i nhu�n.  

2.1. Các lo�i hình NHTM 

- D�a vào tiêu th�c s� h�u: NHTM Nhà n��c và NHTM c  ph�n . 

- C�n c� vào qu�c t�ch: Ngân hàng b	n x� và NHTM n��c ngoài. Và còn 

nhi�u cách phân loi khác. 

2.2. Ch�c n�ng c�a NHTM

- Trung gian tín d�ng: 'i vay �� cho vay. Ch�c n�ng trung gian tín d�ng là 

ch�c n�ng c� b	n và quan tr�ng nh�t c�a NHTM 

+ NHTM là trung gian tài chính quan tr�ng �� �i�u chuy�n v�n t, ng��i th,a 

sang ng��i thi�u và thông qua s� �i�u chuy�n này NHTM có vai trò quan tr�ng 

trong vi�c thúc �
y t�ng tr��ng kinh t�, t�ng thêm vi�c làm, c	i thi�n m�c s�ng,  n 

��nh thu chi c�a chính ph�.  

+ Góp ph�n  n ��nh l�u thông ti�n t�,  n ��nh hi�u qu	 ��ng ti�n, kìm ch� lm 

phát. 

- Trung gian thanh toán 

+ N�u m�i kho	n chi tr	 c�a xã h�i ��u th�c hi�n bên ngoài h� th�ng ngân 

hàng thì chi phí s� r�t l�n (Chi phí in, �úc, b	o qu	n, v�n chuy�n,...). Còn các kho	n 

chi tr	 ���c th�c hi�n qua h� th�ng NHTM v�i nh�ng hình th�c thanh toán thích 

h�p, th� t�c ��n gi	n và k� thu�t hi�n �i s� làm cho vi�c l�u thông hàng hóa d�ch 

v� tr� nên thu�n ti�n, nhanh chóng, an toàn và ti�t ki�m. 
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+ Th�c hi�n ch�c n�ng trung gian thanh toán, NHTM có �i�u ki�n huy ��ng 

ti�n g�i c�a xã h�i �� to ngu�n v�n cho vay và ��u t�. 

+ Góp ph�n giám sát k0 lu�t tài chính, gi� gìn k� c��ng phép n��c trong toàn 

xã h�i. 

- Ngu�n to ti�n. S� ra ��i c�a ngân hàng �ã to ra m�t b��c phát tri�n v�

ch�t trong kinh doanh ti�n t�. 

+ NHTM có kh	 n�ng to ti�n b#ng chuy�n kho	n hay bút t� thay th� cho ti�n 

m&t. 

+ NHTM to ti�n d�a trên c� s� ti�n g�i c�a xã h�i. Song s� ti�n g�i ���c 

nhân lên g�p b�i khi ngân hàng cho vay thông qua c� ch� thanh toán chuy�n kho	n 

gi�a các ngân hàng.  

  

2.3. Ho�t ��ng kinh doanh c�a NHTM 

2.3.1. T�o l�p ngu,n v�n 

- Huy ��ng v�n nhàn r+i c�a xã h�i: Qua các hình th�c ti�n g�i, phát hành trái 

phi�u và vay. 

+ Ti�n g�i bao g�m: Ti�n g�i có k) hn và không có k) hn, ti�n g�i thanh 

toán và ti�n g�i ti�t ki�m;  ti�n g�i doanh nghi�p và ti�n g�i cá nhân. 

+ Trái phi�u có th� ng(n hn ho&c dài hn, v�i nh�ng tên g�i khác nhau nh�: 

Tín phi�u ngân hàng, k) phi�u ngân hàng, trái phi�u ngân hang,... 

+ Vay m��n: Vay m��n c�a NHTW và NHTM khác. 

- V�n pháp ��nh (còn g�i là v�n riêng) là v�n ban ��u theo lu�t ��nh khi �i vào 

hot ��ng c�a m�t ngân hàng. Nó ���c gia t�ng trong quá trình hot ��ng, b#ng 

cách trích t, l�i nhu�n kinh doanh, ho&c b#ng cách t�ng m�c �óng góp c�a các ch�

s� h�u. 

CÁC 

NGÂN HÀNG 

TIN GHI 

BAN �DU 

D� TR((10%)

BIT BU)C 
CHO VAY 

A 100 10 90

B   90   9 81

C   81      8,1   72,9

.... ..... ..... .....

TJNG C)NG 1.000 100 900
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Bên cnh v�n  pháp ��nh, các NHTM còn l�p các qu� d� tr� bao g�m: 

+ Qu� d� tr�  trích t, l�i nhu�n h#ng n�m �� b  sung v�n pháp ��nh. 

+ Qu� d� tr" �&c bi�t là s� v�n ���c trích t, l�i nhu�n �� bù �(p các r�i ro 

trong quá trình kinh doanh. 

V�n riêng c�a NHTM th��ng � m�c d��i ho&c b#ng 10% so v�i t ng tài s	n 

Có.

2.3.2. S? d�ng và khai thác các ngu,n v�n 

Là nghi�p v� ch� y�u và quan tr�ng nh�t c�a NHTM. Nh�ng h��ng s% d�ng 

v�n c�a NHTM là cho vay, ��u t� và hot ��ng ngân qu�, trong �ó h��ng cho vay 

và ��u t� là c� b	n trong khai thác và s% d�ng các ngu�n v�n c�a NHTM. 

- Cho vay là nghi�p v� quan tr�ng c�a NHTM. Bao g�m cho vay ng(n hn, 

trung hn và dài hn. 

+ Cho vay ng(n hn là loi cho vay truy�n th�ng, có v� trí c� b	n trong hot 

��ng s% d�ng và khai thác ngu�n v�n c�a NHTM. Th� hi�n qua nh�ng dng nh�: 

Chi�t kh�u gi�y t� có giá, �ng tr��c theo h�p ��ng, kh�u tr, chi qua tài kho	n vãng 

lai, thuê mua, tr	 góp. Hai loi cho vay ng(n hn chính theo thông l� qu�c t�: 

o Cho vay theo th�i v� (T,ng doanh v�). Ví d�: Vay �� nh�p kh
u URÊ, bán 

xong là tr	 d�t n�. K) hn n� c�a loi này ���c xác ��nh c� th� là m�y tháng theo 

th�i gian c�n cho doanh v� hay d� tr� th�i v� �ó. 

o Cho vay không th�i v� (Cho vay b  sung v�n l�u ��ng): Các ngân hàng 

n��c ngoài, khi dùng loi cho vay này th��ng không ��nh k) hn tr	 n� vì h� coi tài 

kho	n này là ti�n g%i khi d� Có và ti�n vay khi d� N�. Doanh nghi�p ch� có s� v�n 

riêng, còn trong hot ��ng kinh doanh thì th��ng xuyên vay ngân hàng. 

+ Cho vay trung và dài hn: Là loi cho vay ���c th�c hi�n ��i v�i nh�ng 

ch��ng trình, d� án phát tri�n kinh  t� xã h�i.  

- Hot ��ng ��u t�  hay còn g�i là hot ��ng ch�ng khoán giúp NHTM s%

d�ng và khai thác t�i �a các ngu�n v�n �ã huy ��ng. '�ng th�i nó c"ng mang li 

ngu�n thu nh�p quan tr�ng cho NHTM. Ch� ��u t� ���c h��ng l�i t�c nh�t ��nh,  

khi c�n có th� bán thu h�i v�n trên th� tr��ng tài chính. Ng��c li v�i hình th�c cho 

vay thì ��n hn m�i rút v�n ���c. 

+ NHTM có th� ��u t� v�n mua ch�ng khoán ng(n hn, ch� y�u là ch�ng 

khoán ng(n hn c�a chính ph�. Nh�ng ch�ng khoán này v,a mang li thu nh�p cho 
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NHTM, v,a góp ph�n vào vi�c cân b#ng thu chi ngân sách. '�ng th�i, góp ph�n 

�i�u hòa l�u thông ti�n  t� trong n�n kinh t� qu�c dân. 

+ NHTM còn ���c phép ��u t� v�n mua c  phi�u, trái phi�u c�a các doanh 

nghi�p, qua �ây NHTM tham gia vào vi�c thành l�p và qu	n lý các doanh nghi�p 

(Theo lu�t ngân hàng thì NHTM ch� ���c phép hùn v�n, mua c  phi�u không quá 

10% v�n c�a công ty, xí nghi�p) 

+ 2 Vi�t  Nam, g�n �ây NHTM còn ���c phép ��u t� liên doanh. 

- Hot ��ng ngân qu� là hot ��ng ph�c v� cho vi�c chi tr	 ��i v�i khách 

hàng. Nó bao g�m nghi�p v� qu� ti�n m&t, ti�n g%i � các ngân hàng khác và � ngân 

hàng trung ��ng, ti�n trong quá trình thu nh�n. Ngoài ra, hot ��ng ngân qu� có th�

bao g�m c	 nghi�p v� v� ch�ng khoán ng(n hn. 

+ Qu� ti�n m&t bao g�m ti�n gi�y và ti�n �úc, ���c s% d�ng �� chi tr	 cho 

khách hàng. 

+ Ti�n g%i � NHTW bao g�m ti�n g%i d� tr� b(t bu�c và ti�n g%i thanh toán 

(d� th,a). 

+ Ti�n g%i � các ngân hàng khác ph�c v� cho vi�c chi tr	 theo yêu c�u c�a 

khách hàng, c�a NHTM này qua m�t NHTM khác. 

2.3.3. Các ho�t ��ng �y thác (Ho�t ��ng trung gian): Bao g�m các nghi�p v�

thanh toán ti�n hàng, d�ch v� qu	n lý, qu	n lý tài s	n, phát hành ch�ng khoán, mua 

bán, b	o qu	n ch�ng t,, cung c�p thông tin, t� v�n v� kinh doanh, ��u t�, v� q�an 

tr� doanh nghi�p,... Nh�ng nghi�p v� này ���c th�c hi�n theo s� �y thác c�a khách 

hàng. 

2.4. Qu�n lý ho�t ��ng c�a NHTM 

- '	m b	o kh	 n�ng thanh toán th��ng xuyên ��i v�i khách hàng. Xu�t phát 

t, �&c tr�ng c� b	n c�a ngu�n v�n hot ��ng c�a NHTM là d�a ch� y�u vào v�n 

b#ng ti�n nhàn r+i c�a xã h�i. Nó nói lên kh	 n�ng tài chính c�a NHTM. '� �	m 

b	o kh	 n�ng thanh toán th��ng xuyên thì toàn b� tài s	n Có ph	i l�n h�n các 

kho	n n� ph	i thanh tóan. Và trong t ng tài s	n Có �ó ph	i có nh�ng tài s	n có tính 

thanh kho	n cao, �áp �ng nhu c�u rút ti�n m&t, trang tr	i h�t s� thi�u trong thanh 

toán bù tr, ho&c nhu c�u vay c�a khách hàng, trong khi v-n gi� ���c t0 l� d� tr�

b(t bu�c theo quy ��nh c�a NHTW. 
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- B	o �	m m�c sinh l�i cao: '� �	m b	o m�c sinh l�i cao các NHTM ph	i 

�
y mnh hot ��ng cho vay và ��u t� �� thu lãi cao. 

- X% lý hài hòa m�i quan h� gi�a yêu c�u b	o �	m kh	 n�ng thanh toán 

th��ng xuyên và yêu c�u b	o �	m m�c sinh l�i cao. Trong kinh doanh mu�n gi�

v�ng và cnh tranh ���c các NHTM ph	i v,a b	o �	m kh	 n�ng thanh tóan th��ng 

xuyên, v,a ph	i b	o �	m m�c sinh l�i cao. Mu�n v�y c�n ph	i: 

+ S(p x�p tài s	n Có theo tr�t t� tính l/ng c�a chúng.  

+ B	o �	m t0 l� c�n thi�t c�a v�n ch� s� h�u trong t ng ngu�n v�n ho&c t0 l�

gi�a v�n �ó v�i t ng tài s	n Có có kh	 n�ng r�i ro (T ng tài s	n Có - các kho	n 

ngân qu� và trái phi�u kho bc ng(n hn). 

+ 'ánh giá kh	 n�ng tài chính c�a NHTM trên c� s� tính �i�m theo 5 ch� tiêu 

là: T0 l� v�n, ch�t l��ng tài s	n Có, ch�t l��ng qu	n lý, ti�n lãi và thanh kho	n. 

+ Có bi�n pháp h�u hi�u phòng ch�ng r�i ro trong kinh doanh và ti�n hành 

phân tích tác ��ng c�a bi�n ��ng r�i ro lãi su�t v�i thu nh�p c�a ngân hàng. 

2.5. Vai trò c�a NHTM 

- NHTM là công c� quan tr�ng thúc �
y s� phát tri�n c�a l�c l��ng s	n xu�t. 

+ Cung c�p tín d�ng và thông qua các nghi�p v� ti�n g%i thanh toán, t� v�n 

h+ tr� cho SX kinh doanh c�a DN. 

+ Tài tr� các d� án, ch��ng trình xây d�ng c� b	n, t�ng c��ng c� s� v�t ch�t 

k� thu�t cho ��t n��c. 

+ NHTM giám sát k0 lu�t tài chính qu�c gia trong quá trình tri�n khai các 

hot ��ng ti�n t�, tín d�ng và thanh toán. 

- NHTM là công c� th�c hi�n chính sách ti�n t� c�a NHTW. Ph�n l�n các 

công c� th�c hi�n chính sách ti�n t� c�a NHTW ch� ���c th�c thi có hi�u qu	 v�i 

s� h�p tác tích c�c và có hi�u qu	 c�a NHTM t, vi�c ch�p hành quy ��nh d� tr� b(t 

bu�c, quy ch� thanh toán không dùng ti�n m&t ��n vi�c nâng cao hi�u qu	 cho vay 

và ��u t�. 

3. NGÂN HÀNG TRUNG ��NG 

3.1. V@ trí và ch�c n�ng c�a ngân hàng trung ��ng 

3.1.1. V@ trí 
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NHTW là m�t ��nh ch� qu	n lý Nhà n��c v� ti�n t�, tín d�ng n#m trong b�

máy quy�n l�c qu�c gia. Song tùy theo �i�u ki�n l�ch s% c� th� c�a m+i n��c, 

NHTW có th� ��c l�p hay tr�c thu�c chính ph�. 

2 Vi�t Nam, NHTW là Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam là thành viên c�a 

chính ph�. C� quan lãnh �o cao nh�t là H�i ��ng qu	n tr� g�m 10 thành viên. Ch�

t�ch là th�ng ��c ngân hàng Nhà n��c, Phó ch� t�ch là phó th�ng ��c, 4 thành viên 

c�p th� tr��ng tài chính, th��ng mi, k� hoch và ��u t� và 4 u0 viên khác ���c 

ch�n t, các chuyên gia trong l$nh v�c kinh t� - ti�n t�. Th�ng ��c là ch� t�ch ���c 

b  nhi�m nh� thành viên khác c�a chính ph�, còn các thành viên khác do Th�

T��ng chính ph� b  nhi�m theo �� ngh� c�a Th�ng ��c ngân hàng Nhà n��c. 

Nhi�m k) h�i ��ng qu	n tr� là 5 n�m. 

3.1.2 Ch�c n�ng c�a Ngân hàng Trung ��ng 

- Phát hành ti�n: Ti�n gi�y, ti�n �úc, ti�n chuy�n kho	n. NHTW phát hành ti�n 

qua ngõ chính ph�; qua ngõ các NHTM và các t  ch�c tín d�ng phi ngân hàng; qua 

ngõ th� tr��ng m� và qua ngõ th� tr��ng vàng và ngoi h�i. 

- Ngân hàng c�a các ngân hàng: NHTW ch� th�c hi�n ch�c n�ng ngân hàng 

v�i các NHTM và các t  ch�c tín d�ng khác, không th�c hi�n t� cách ngân hàng 

��i v�i các doanh nghi�p, h� gia �ình. Th�c hi�n t� cách ngân hàng v�i các NHTM  

nh� là ng��i cho vay cu�i cùng thông qua nghi�p v� tái chi�t kh�u và tái c�p v�n. 

NHTW th�c hi�n thanh toán không dùng ti�n m&t gi�a các ngân hàng, thông qua 

các hình th�c bù tr,. 

- Ngân hàng c�a Nhà n��c: 

+ NHTW là ng��i cung �ng ti�n cho kho bc Nhà n��c, nh�n ti�n g%i c�a kho 

bc nhà  n��c và �&c bi�t là c�p ti�n vay cho chính ph� �� cân b#ng ngân sách. 

+ Thay m&t Nhà n��c qu	n lý hot ��ng ti�n t�, tín d�ng và thanh toán ��i n�i 

và ��i ngoi. 

+ Thay m&t chính ph� ký k�t các hi�p ��nh ti�n t�, tín d�ng, thanh toán v�i 

n��c ngoài và tham gia v�i c��ng v� thành viên c�a m�t s� t  ch�c tài chính qu�c 

t�. 

3.2. Vai trò c�a ngân hàng trung ��ng 
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- Góp ph�n  n ��nh và phát tri�n kinh t� - xã h�i, thông qua �i�u ti�t kh�i 

l��ng ti�n trong l�u thông. Qua các nghi�p v� nh�: Lãi su�t, hn m�c tín d�ng, t0

l� d� tr� b(t bu�c, lãi su�t tái chi�t kh�u, hot ��ng c�a th� tr��ng m�,... 

- Thi�t l�p và �i�u ch�nh c� c�u n�n kinh t�. 

+ Tham gia xây d�ng chi�n l��c phát tri�n KT - XH. 

+ Tài tr� tín d�ng thông qua NHTM cho vi�c duy trì s� hot ��ng có hi�u qu	

c�a c� c�u kinh t� �ã thi�t l�p. 

+ Góp ph�n �i�u ch�nh k�p th�i c� c�u kinh t� phù h�p v�i th�c ti!n n�n kinh 

t� ��t n��c và h�i nh�p v�i s� phát tri�n kinhh t� trong khu v�c và th� gi�i. 

- 8n ��nh s�c mua c�a ��ng ti�n qu�c gia. 

+ Góp ph�n cân ��i t ng cung và t ng c�u c�a toàn xã h�i thông qua  n ��nh 

s�c mua ��i n�i (8n ��nh ch� s� giá hàng hóa,  giá vàng). 

+ Tác ��ng mnh ��n vi�c cân ��i cung c�u ngoi  t�,  n ��nh t0 giá ngoi t�. 

- Ch� huy toàn b� ��i v�i h� th�ng ngân hàng. 

+ V� m&t lý thuy�t: NHTW ch� th�c s� là s	n ph
m t�t y�u c�a quá trình phát 

tri�n h� th�ng ngân hàng khi nó ch� huy ���c toàn b� h� th�ng này 

+ V� m&t th�c ti!n: Vi�c ch� huy này là m�t trong nh�ng gi	i pháp h�u hi�u ��

x% lý các công c� ti�n t�, tín d�ng và thanh toán ph�c v� cho hot ��ng kinh t� xã 

h�i.  

3.3.0KL0MN3M0:&0OM�O0PQRS
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(1) NHTW ��c l�p v�i chính ph�: Theo mô hình này chính ph� không có 

quy�n can thi�p vào hot ��ng c�a NHTW, �&c bi�t là trong vi�c xây d�ng và th�c 

thi chính sách ti�n t�. Mô hình này ���c xây d�ng trên quan �i�m cho r#ng n�u ��

NHTW tr�c thu�c chính ph�, s� b� chính ph� l�i d�ng công c� phát hành �� bù �(p 

b�i chi NSNN, t, �ó gây ra lm phát. 

Trên th� gi�i ch� m�t vài n��c có NHTW th�c s� ��c l�p v�i chính ph�, �ó là 

H� th�ng D� tr� liên bang Hoa K), ngân hàng qu�c gia Th�y S$, NHTW '�c. 

(2) NHTW tr�c thu�c chính ph�: Theo mô hình này chính ph� có 	nh h��ng 

r�t l�n ��i v�i NHTW thông qua vi�c b  nhi�m các thành viên c�a b� máy qu	n tr�

và �i�u hành NHTW, chính ph� can thi�p tr�c ti�p vào vi�c xây d�ng và th�c thi 

chính sách ti�n t�. 
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Mô hình này d�a trên quan �i�m cho r#ng chính ph� là c� quan hành pháp, 

th�c hi�n ch�c n�ng qu	n lý kinh t� v$ mô. Do �ó chính ph� ph	i n(m trong tay các 

công c� kinh t� v$ mô �� s% d�ng và ph�i h�p m�t cách ��ng b�, hi�u qu	 các công 

c� �ó. Chính sách ti�n t� là m�t trong nh�ng b� ph�n ch� y�u c�a chính sách kinh t�

v$ mô, vi�c xây d�ng và th�c thi chính sách ti�n t� là nhi�m v� c�a NHTW, cho nên 

NHTW ph	i tr�c thu�c chính ph�. 

Mô hình này áp d�ng � nhi�u n��c, tiêu bi�u cho mô hình này là: Ngân hàng 

Nhà n��c Vi�t Nam, ngân hàng Anh Qu�c, ngân hàng Nh�t B	n, . . .  

4.0TQUPQ0VWTQ0RXP0R�01Y�T0ZX[

Khi chuy�n sang kinh t� th� tr��ng thì vai trò c�a tài chính ti�n t� và tín d�ng 

càng tr� nên c�c k) quan tr�ng. '� phát huy ���c vai trò to l�n trong vi�c thúc �
y 

n�n kinh t� - xã h�i phát tri�n thì v�n �� quan tr�ng hàng ��u là c�n có m�t chính 

sách tài chính ti�n t� tích c�c và �úng �(n.  

Vi�c �òi h/i ph	i xây d�ng m�t h� th�ng chính sách ti�n t� (CSTT) �úng �(n 

trên c� s� ph	n ánh các quan �i�m và t� duy kinh t� m�i v,a phù h�p v�i yêu c�u 

c�a quy lu�t khách quan, v,a ph	n ánh �úng tình hình th�c ti!n kinh t� - xã h�i c�a 

��t n��c, s� cho phép s% d�ng và phát huy t�i �a vai trò c�a ti�n t� - tín d�ng trong 

n�n kinh t� th� tr��ng có �i�u ti�t.  

4.\.0]M^_03_�`0670`�O0:_a20OMb3M0c^OM0:_�30:�0d2�O0e_f

4.1.1. Khái ni�m v� chính sách ti�n t�

Chính sách ti�n t� là h� th�ng các quan �i�m, các ch� tr��ng và bi�n pháp 

c�a Nhà n��c nh#m tác ��ng và �i�u ch�nh các hot ��ng v� ti�n t�-tín d�ng ngân 

hàng và ngoi h�i to ra s�  n ��nh c�a l�u thông ti�n t� �� thúc �
y n�n kinh t�

qu�c dân phát tri�n.  

Theo ngh$a r�ng: CSTT là Chính sách �i�u hành toàn b� kh�i l��ng ti�n 

trong n�n kinh t� qu�c dân nh#m tác ��ng ��n m�c tiêu c� b	n là  n ��nh ti�n t�, 

gi� v�ng s�c mua c�a ��ng ti�n và  n ��nh giá c	 c�a hàng hóa. 

Theo ngh$a thông th��ng: CSTT là Chính sách quan tâm ��n kh�i l��ng ti�n 

cung �ng t�ng thêm trong th�i k) t�i phù h�p v�i m�c t�ng tr��ng kinh t� d� ki�n 

và ch� s� lm phát n�u có. 

Theo �i�u 3 lu�t NHNNVN n�m 2010: “CSTT qu�c gia là các quy�t ��nh v�

ti�n t� � t�m qu�c gia c�a c� quan nhà n��c có th
m quy�n, bao g�m quy�t ��nh 
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m�c tiêu  n ��nh giá tr� ��ng ti�n bi�u hi�n b#ng ch� tiêu lm phát, quy�t ��nh s%

d�ng các công c� và bi�n pháp �� th�c hi�n m�c tiêu �� ra.” 

CSTT qu�c gia là m�t b� ph�n c�a chính sách kinh t� - tài chính c�a Nhà 

n��c nh#m  n ��nh giá tr� ��ng ti�n, ki�m ch� lm phát, góp;I?�A; B?JC;�
K;I?LB;

BMN�A;ONA?;B�;-;PQ;?�NR;S	T;�	=;UV�C;I?WAX;YA;ANA?;Z[;A\AX;CYT;��N;]�AX;A?\A;^\A_

Nhà n��c qu	n lý th�ng nh�t m�i hot ��ng c�a Ngân hàng, có chính sách 

�� ��ng viên các ngu�n l�c trong n��c là chính, tranh th� t�i �a ngu�n l�c ngoài 

n��c, phát huy s�c mnh t ng h�p c�a các thành ph�n kinh t�, �	m b	o vai trò ch�

�o và ch� l�c c�a các t  ch�c tín d�ng Nhà n��c; BMTAX; `$A?;Z�C; BN�A; B�;Z[;?TB;

��AX;AX\A;?[AXR;XN�;Z�AX;��A?;?��AX;aQ;?�N;C?�;AX?$YR;C?�;UVK�A;UV�C;XNYR;=�;

r�ng h�p tác và h�N;A?�I;UV�C;B�R;�LI;�AX;A?V;C�V;I?LB;BMN�A;ONA?;B�;- xã h�i, góp 

ph�n th�c hi�n công nghi�p hóa, hi�n �i hóa ��t n��c.” 

4.\.-.0T^O049�_0OMb3M0c^OM0:_�30:�

9?bA?;]LC?;BN�A;B�;C:;<;`TNH

Th� nh�t: Chính sách m� r�ng ti�n t� còn g�i là chính sách n�i l/ng ti�n t�, 

loi chính sách này ���c áp d�ng trong �i�u ki�n n�n kinh t� bi suy thoái nn th�t 

nghi�p gia t�ng. Trong tr��ng h�p này vi�c n�i l/ng làm cho l��ng ti�n cung �ng 

cho n�n kinh t� t�ng s� to ���c công �n vi�c làm cho ng��i lao ��ng thúc �ây m�

r�ng ��u t� m� r�ng s	n xu�t kinh doanh. Chính sách m� r�ng ti�n t� ��ng ngh$a  

chính sách ti�n t� ch�ng suy thoái. 

 Th� hai: Chính sách th(t ch&t ti�n t� còn g�i là chính sách “�óng b�ng” ti�n 

t�, loi chính sách này ���c áp d�ng khi trong n�n kinh t� �ã có s� phát tri�n thái 

quá,��ng th�i lm phát ngày càng gia t�ng. Chính sách th(t ch&t ti�n t� ��ng ngh$a 

v�i chính sách ti�n t� ch�ng lm phát. 

4.\./.0T^O0`�O0:_a20O�f0OMb3M0c^OM0:_�30:�

4.1.3.1. M�c tiêu tr��c mgt  

- 8n ��nh giá tr� ��ng ti�n và  n ��nh giá c	H;8A;��nh giá tr� ��ng ti�n là m�c 

tiêu c� th� và rõ ràng nh�t, b�t kì loi chính sách ti�n t� nào c"ng ph	i h��ng t�N_;

8A; ��nh giá tr� ��ng ti�n làm cho ��ng ti�n có ch�c n�ng ti�n t� m�B; CLC?; S@A?;

th��ng, phát huy vai trò tích c�c ��i v�i KT – XH. 
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+ 8n ��nh giá tr� ��ng ti�n làm các quan h� giao d�ch phát sinh trong l$nh v�c 

s	n xu�t kinh doanh s� th�c thi�n �úng quy lu�t giá tr� và các quy lu�t th� tr��ng  

làm cho hot ��ng s	n xu�B;�V�C;I?LB;BMN�n trong n��c và phm vi qu�c t�. 

+ Nh�  n ��nh ��ng ti�n mà các quan h� tài chính tín d�ng ���c duy trì và 

phát tri�n �ây là �i�u c�c kì quan tr�ng vì �� ��ng ti�n không  n ��nh các hot ��ng 

tài chính tín d�ng ng�ng tr� kéo theo s� trì tr� và hot ��ng không hi�u qu	 c�a các 

TCTD. 

+ 8n ��A?;��AX ti�n qu�c gia còn to �i�u ki�n duy trì  phát tri�n các quan h�

xã h�N;;A?�;Z�A;?:YR;XNLT;^�CR;K;B�,…tác ��ng tích c�c ��n ��i s�ng xã h�i. 

+ 8A;��nh ��ng ti�n � nhi�V;O?bY;CA?H

+ Giá c	 n�i ��a không t�ng, gi	m ��t bi�n v�i t0 l� l�A_;D�V;C?� s� giá tNcV;

^dAX;;S@A?;UV\A;?[AX;A�=;^��i 10% ���c coi là  n ��nh. 

+ Th� tr��ng phát tri�n và  n ��nh ��ng ��u trên phm vi c	 n��c, to �i�u 

ki�n giao l�u trao � i hàng hóa thu�n l�i gi�a các vùng và khu v�c trong n��c. 

+ T0 giá h�i �oái  n ��nh, �ây là �i�u ki�n quan tr�ng thúc �
y quan h� ngoi 

th��ng và các quan h� khác. 

8n ��nh giá tr� ��ng ti�n ��ng ngh$a v�i vi�c b	o v� giá tr� ��i n�i và ��i 

ngoi c�a ��ng ti�n, to �i�u ki�n ti�n t�i chuy�n � i ��ng ti�n qu�c gia. 

- Ki�m soát và �i�u hòa kh�i ti�n giao d�ch (M1e;C�Y;A�A;ONA?;B�_;'\K;`[;=�C;

BNcV;M�B;UVYA;BM�AX;C�Y;C?bA?;]LC?;BN�A;B�R;��AX;B?�N;`NcA;UVYAR;?+;BM�;BbC?;C?T;=�C;

BNcV; A;��A?;XNL;BM�;��AX;BN�AR;ON�=;]TLBR;�N�V;?WY;���C;B AX;I?��AX;BN�A;B?YA?;BTLA;

c�a n�n kinh t�, làm cho t�c �� t�ng  c�a t ng ph��ng ti�n thanh toán phù h�p v�i 

t�c �� t�ng tr��ng kinh t� và chi phí giá c	 c�a t,ng th�i k). 

N�u t�c �� t�ng t ng ph��ng ti�n thanh toán l�n h�n nhu c�u, s� d-n ��n 

lm phát, do t�ng tr��ng nhi�u h�n ti�n t�. N�u t ng thanh toán t�ng tr��ng ít h�n 

nhu c�u, d-n ��n thi�u ph��ng ti�n thanh toán, d-n ��n gi	m phát. 'i�u này gây 

nguy hi�m cho n�A;ONA?;B�_;F?N�u ti�n n�n kinh t� s� v�n ��ng không ��ng ��u và 

thông su�t. 

- Ki�m soát và �i�u hòa kh�i ti�n giao d�ch là m�c tiêu ph	i ���c th�c hi�n, 

n�u NHTW mu�n gi� v�ng  n ��nh nói chung. Ki�m soát và �i�u hòa t�c �� t�ng 

tr��ng còn bao hàm c	 vi�c ki�m soát và �i�u hòa c� c�u kh�i ti�n giao d�ch theo 
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h��ng gi	m t0 tr�ng ti�n m&t t�ng t0 tr�ng ti�n giao d�ch chuy�n kho	n trong thanh 

toán. 

T0 tr�ng ti�n m&t gi	m trong XNYT;^�C?;O?>AX;A?�AX;BN�B;ON�=;C?N;I?b;=[;CWA;

SN�A;I?LI;UVYA;BM�AX;��;?A;C?�;`�V;?[A?;BN�A;XN	_;f@;Z�KR;XN	=;B0;`�;BN�A;=&B;C:;g;

AX?$Y;M�B;UVYA;BM�AX_;2;fN�B;DY=;B0;`�;BN�A;=&B;;Z-A;CWA;CYTR;^T;�:;?�;B?�AX;AX\A;

hàng ph	i ph�n ��u ��a nhi�u ti�n ích ngân hàng vào cu�c s�ng �� gi	m t0 l� ti�n 

m&t. 

4.1.3.2. M�c tiêu c� b�n

- 8A;��A?;Z[;B?JC;�
K;B�AX;BM��AX;ONA?;B�H;'\K;`[;=�C;BNcV;CYT;A?�BR;=�C;BNcV;

C�Y;=�N;=�C;BNcV;Z[;`[;=�C;BNcV;PVKcA;]V�B;C�Y;C?bA?;]LC?;BN�A;B�;UV�C;XNY_;8A;��A?;

là �i�u ki�n ti�n �� cho s� phát tri�n, và phát triên s� làm cho s�  n ��nh ch(c ch(n  

h�n. 8n ��nh và phát tri�n nh� là m�t c&p phm trù c�a s� bên v�ng, do �ó tr��c 

hêt chính sách ti�n t�  ph	i �t ���c m�c tiêu  n ��nh kinh tê r�i m�i nói ��n s�

phát tri�n, s� t�ng  tr��ng.  

8n ��nh và thúc �
y t�ng tr��ng kinh t� s� có ý ngh$a r�t quan tr�ng, n�u 

kinh t�  n ��nh và phát tri�n không ng,ng s� làm cho n�n kinh t� ngày càng l�n 

mnh và gi	i quy�t hàng lot v�n �� c�a ��t n��c v� giáo d�c, an ninh qu�c phòng, 

v� y t�, v�n hóa, xã h�i, ngoi giao,... 

M�t n�n kinh t�  n ��nh và phát tri�n b�n v�ng s� là cái g�c c�a n�n t	ng 

phát tri�n dân giàu n��c mnh và phát tri�n.  

hN	N;UVK�B;S[N;BTLA;ONA?;B�;O?>AX;B?�;B?�C;?N�A;BMTAX;AX(A;?A;=[;�WN;?/N;]�;

b�n b�, kiên trì nh�t quán trong quá trình th�c hi�n. 

- To vi�c làm cho ng��i lao ��ng góp ph�n  n ��nh tr�t t� xã h�i: 'ây là m�c 

tiêu có ý ngh$a xã h�i r�ng l�n, �ây là m�c tiêu gi	i quy�t v�n �� th�t nghi�p và s�

phân hóa giàu nghèo trong n�n kinh t�. 

9�A;`�V;g;M#AXR;]%;^�AX;C?bA?;]LC?;BN�A;B�;BT;C>AX;�A;ZN�C;`[=R;XN	=;B?�B;

AX?N�I;C:;B?�;^-A;��A;`=;I?LB_;D:N;CLC?;O?LC;XN�Y;B?�B;AX?N�I;Z[;`=;I?LB;C:;]�;

I?LB;BMN�A;O?>AX;B?V�A;C?N�VR;B?�=;C?b;CWA;��N;AX?�C?;A?YV_;iT;�:;C�A;I?	N;B@=;XN	N;

pháp gi	i bài toán to vi�c làm, gi	m th�t nghi�p ��ng th�i ki�m ch� và ki�m soát 

lm phát. 
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4.-.0P�_0h23e0O�f0OMb3M0c^OM0:_�30:�

N�i dung c�a chính sách ti�n t� xét v� m&t ��nh tính ta có th�y �ó là chính 

sách th(t ch&t ti�n t� ho&c chính sách m� r�ng ti�n t�.  

N�u n�n kinh t� �ang � trong tình trng lm phát kinh t� cao thì �òi h/i ph	i 

th�c thi m�t chính sách th(t ch&t ti�n t� �� ch�ng lm phát. N�u n�n kinh t� �ang �

trong tình trng suy thoái thì chính sách ti�n t� tích c�c ph	i là chính sách m� r�ng 

ti�n t�.  

V� m&t ��nh l��ng chính sách ti�n t� c�n ph	i ph	n ánh kh�i l��ng ti�n cung 

�ng t�ng thêm (hay gi	m b�t) trong m�t kho	ng th�i gian nh�t ��nh bao g�m ti�n 

m&t và ti�n chuy�n kho	n.  

N�i dung c�a chính sách ti�n t�  g�m 3 b� ph�n h�p thành: Chính sách cung 

�ng và �i�u hóa kh�i ti�n; chính sách tín d�ng và chính sách v� ngoi h�i.  

4.2.1. Chính sách cung �ng và �i�u hòa kh�i ti�n (Chính sách phát hành và 

�i�u ti t l�u thông ti�n t�) 

'ây ���c coi là b� ph�n quan tr�ng nh�t c�a chính sách ti�n t�. Chính sách cung 

�ng và �i�u hòa kh�i ti�n nh#m duy trì m�t s� cân ��i gi�a t ng cung và t ng c�u 

ti�n t� trong n�n kinh t�, do v�y nó ph	i xu�t phát t, nh�ng �i�m sau �ây: 

- T��ng quan gi�a l��ng ti�n cung �ng t�ng thêm ph	i d�a trên m�c t�ng 

tr��ng kinh t� và t0 l� tr��t giá d� ki�n trong k).  

- Theo quy ��nh l�u thông ti�n t� thì t�c �� l�u thông ti�n t� có 	nh h��ng ��n 

t ng c�u ti�n t�, vì v�y không th� b/ qua y�u t� quan tr�ng này.  

- Trong th�c t� vàng, ngoi t�,... ���c ng��i dân s% d�ng làm ph��ng ti�n 

thanh toán và trao � i hàng hóa, d�ch v�, vì v�y c�n ph	i tính ��n y�u t� này trong 

thành ph�n c�a cung ti�n t�. 

T, nh�ng �i�m nói trên, chính sách cung �ng và �i�u hòa kh�i ti�n c�n ph	i 

xác ��nh cho ���c y�u t� sau:  

+ Xác ��nh thành ph�n c�a kh�i ti�n t�: 

o Ti�n m&t l�u hành.  

o Ti�n g%i không k) hn.  

o Ti�n ti�t ki�m và ti�n g%i có k) hn.  

o Các kho	n ti�n g%i khác, trái phi�u ng(n hn và các kho	n khác.  
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Xác ��nh thành ph�n c�a kh�i ti�n là xác ��nh kh�i l��ng ti�n hi�n có c�a 

n�n kinh t�. Vi�c tính toán t�p h�p s� li�u �� th�ng kê thành ph�n kh�i ti�n có ý 

ngh$a to l�n. B�i vì �ó là c�n c� th�c ti!n cho vi�c �i�u hành chính sách cung �ng 

và �i�u hòa kh�i ti�n.  

+ Xác ��nh nhu c�u ti�n t� c�a n�n kinh t� (T ng c�u ti�n t�). Có nhi�u cách ��

xác ��nh t ng c�u ti�n t�: 

o Theo quy lu�t l�u thông ti�n t� c�a K.Marx.  

o Tính theo m�c t�ng ti�n v� t0 l� t�ng tr��ng kinh t� và t0 l� lm phát l�y 

kh�i ti�n th�c t� làm g�c. 

+ Xác ��nh kh�i l��ng ti�n t� t�ng thêm trong k): Kh�i l��ng ti�n t� cung �ng 

t�ng thêm trong k) không th� v��t quá m�c t�ng tr��ng kinh t� và t0 l� lm phát. 

+ Cung �ng và �i�u hòa kh�i ti�n: Vi�c cung �ng và �i�u hòa kh�i ti�n ���c 

th�c hi�n theo các nhu c�u ��i �ng, t�c là �i t, g�c theo 3 kênh to ti�n.  

o Tín d�ng t�ng cho n�n kinh t�.  

o Tm �ng cho ngân sách.  

o Mua ngoi t� và vàng.  

Vi�c cung �ng và �i�u hòa kh�i ti�n ch� có th� ���c th�c hi�n m�t cách t�t 

nh�t trên c� s� quan sát các tín hi�u c�a th� tr��ng nh�: 

o Ch� s� giá c	 hàng hóa thi�t y�u.  

o Giá vàng. 

o Bi�n ��ng c�a t0 giá h�i �oái.  

Nh�ng tín hi�u nói trên có bi�n ��ng t�ng hay gi	m ��u kéo theo m�t s� thay 

� i và nhu c�u ti�n t� t�ng gi	m t��ng �ng. Vì v�y ta có th� d�a vào �ó �� cung 

�ng và �i�u hòa kh�i ti�n.  

4.2.2. Chính sách tín d�ng  

Tín d�ng là �òn b
y kinh t� thúc �
y n�n kinh t� phát tri�n. Vì v�y ph	i xây 

d�ng và th�c thi m�t chính sách tín d�ng h�p lý trên c� s� h�p tác t�i �a vai trò tích 

c�c c�a tín d�ng và hn ch� ��n m�c t�i thi�u nh�ng tác ��ng tiêu c�c.  

- Tín d�ng cho n�n kinh t�:  

+ M� r�ng tín d�ng cho các ngành s	n xu�t kinh doanh v�i ph��ng châm nâng 

cao hi�u qu	 kinh t�.  

+ M� r�ng tín d�ng cho các thành ph�n kinh t� �� khai thác các ti�m n�ng to 
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l�n trong n�n kinh t�.  

+ Kh�i l��ng tín d�ng cung �ng cho n�n kinh t� ch� có th� d�a trên vi�c khai 

thác các ngu�n ti�n trong xã h�i, ch� s% d�ng ti�n c�a trung ��ng trong nh�ng 

tr��ng h�p c�n thi�t và thông qua quá trình tái c�p v�n.  

+ Th�c hi�n vi�c ki�m soát kh�i l��ng tín d�ng cung �ng cho n�n kinh t� cho 

phù h�p v�i t�ng tr��ng kinh t�. 

+ Áp d�ng c� ch� lãi su�t thích h�p �� v,a phát huy vai trò �òn b
y c�a lãi 

su�t, v,a to �i�u ki�n cho các ngân hàng kinh doanh t�n ti và hot ��ng có hi�u 

qu	. 

+ To l�p nh�ng �i�u ki�n �� các NHTM và các t  ch�c tín d�ng cnh tranh 

trong kinh doanh tín d�ng nh#m thúc �
y nâng cao ch�t l��ng c�a các hot ��ng tín 

d�ng.  

+ Khuy�n khích các NHTM m� r�ng tín d�ng b#ng ngu�n v�n t� khai thác 

trong n�n kinh t�.  

+ C�n có bi�n pháp h+ tr� �� nâng d�n t0 tr�ng các kho	n tín d�ng trung hn 

và dài hn.  

- Tín d�ng cho chính ph� (tm �ng cho NSNN) 

Chính sách ti�n t� có th� phát huy ���c các tác d�ng tích c�c c�a nó và thu 

���c k�t qu	 nh� mong mu�n, ��u �òi h/i ph	i �&t nó trong m�i quan h� v�i chính 

sách tài chính, tr��c h�t là trong thu chi NSNN. Nói cách khác tình trng NSNN 

th�ng b#ng b�i thu hay b�i chi ��u 	nh h��ng tr�c ti�p ��n tình hình ti�n t� và giá 

c	.  

N�u NSNN b�i chi, thông th��ng ���c bù �(p b#ng 2 ngu�n tài tr� t, trong 

n��c và vay c�a n��c ngoài.  

+ Ngu�n trong n��c g�m:  

o Vay c�a nhân dân 

o Vay qua h� th�ng tín d�ng 

o Vay qua ngân hàng trung ��ng. 

+ Ngu�n n��c ngoài g�m:  

o Vay n�

o Xin vi�n tr�

Nói chung là gi	m kho	n vay t, NHTW t�ng kho	n vay c�a dân.  
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4.2.3. Chính sách ngo�i h�i 

Chính sách ngoi h�i h�p lý là chính sách �	m b	o cho ��ng Vi�t Nam ngày 

càng v�ng mnh, ��ng th�i kích thích vi�c thu hút các ngu�n ngoi t� t, bên ngoài. 

Chính sách ngoi h�i ph	i th/a mãn 3 yêu c�u c� b	n: 

- B	o v� ��c l�p ch� quy�n c�a ��ng ti�n qu�c gia.  

- Cho phép t�p trung các ngu�n ngoi h�i vào trong tay Nhà n��c �� s% d�ng 

m�t cách h�p lý và ti�t ki�m cho vi�c phát tri�n n�n kinh t� qu�c dân.  

- To �i�u ki�n �� m� r�ng các quan h� v� kinh t�, chính tr�-xã h�i, ngoi giao 

gi�a n��c ta và n��c ngoài.  

V� chính sách h�i �oái: 2 trong n��c ch� l�u hành ��ng ti�n qu�c gia (��c 

quy�n v� h�i �oái) c�m l�u hành ngoi t�, hn ch� vi�c d� tr� ngoi t� trong các th�

nhân, pháp nhân. Mu�n v�y ph	i t,ng b��c ��a ��ng ti�n Vi�t Nam tr� thành ��ng 

ti�n có kh	 n�ng chuy�n � i.  

V� d� tr� ngoi h�i: D� tr� ngoi h�i có ý ngh$a quan tr�ng ��i v�i vi�c 

th�c hi�n các quan h� ��i ngoi, vì v�y c�n ph	i t�p trung d� tr� ngoi h�i, n(m 

ch&t các ngu�n ngoi h�i �� có k� hoch s% d�ng h�p lý. NHTW ch� ��ng mua các 

ngu�n ngoi h�i �� làm qu� d� tr� ngoi h�i.  

V� t0 giá h�i �oái: T0 giá h�i �oái v,a ph	n ánh quan h� cung c�u ngoi t�, 

nh�ng nó có tác ��ng ng��c li, nó tác ��ng và 	nh h��ng mnh m� ��n các hot 

��ng ngoi th��ng và hot ��ng s	n xu�t kinh doanh trong n��c. T0 giá h�i �oái 

quá th�p s� khuy�n khích nh�p kh
u gây b�t l�i cho xu�t kh
u, vi�c chuy�n d�ch 

ngoi t� t, bên ngoài vào trong n��c s� b� ch,ng li.  Ng��c li t0 giá h�i �oái cao 

thì xu�t kh
u s� ���c �
y mnh, nh�p kh
u s� b�t l�i, kích thích ngoi t� chuy�n 

d�ch vào trong n��c, làm cho d� tr� ngoi t� có th� ���c gia t�ng. Có 3 ��i sách v�

t0 giá h�i �oái: 

- Th	 n i hoàn toàn.  

- 6n ��nh t0 giá (C� ��nh t0 giá).  

- Th	 n i có can thi�p (Th	 n i có qu	n lý).  

Các n��c th��ng áp d�ng 	�i sách th� 3.  

V� th� tr��ng h�i �oái: T,ng b��c hình thành th� tr��ng h�i �oái � Vi�t Nam 

là m�t trong nh�ng �i�m quan tr�ng mà chính sách ngoi h�i ph	i quan tâm, thông 

qua hot ��ng c�a th� tr��ng h�i �oái, mà NHTW th�c hi�n vai trò �i�u ti�t th�
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tr��ng (B#ng cách mua và bán ngoi t� trên th� tr��ng) theo nh�ng m�c tiêu nh�t 

��nh v� qu	n lý t0 giá �� thúc �
y n�n kinh t� và ngoi th��ng phát tri�n.  

4./.0T^O0OL3e0O�0O�f0OMb3M0c^OM0:_�30:�0d2�O0e_f

'� v�n hành chính sách ti�n t� �ã ���c hoch ��nh, NHTW s% d�ng các công 

c� sau �ây: 

(1) Tái c'p v�n 

Là hình th�c c�p tín d�ng c�a NHTW ��i v�i các NHTM_; j?N; C�I; =�B;

kho	n tín d�ng cho NHTM, NHTW�ã t�ng l��ng ti�n cung �ng ��ng th�i to c� s�

cho NHTM to bút t� và khai thông kh	 n�ng thanh toán c�a h�. Công c� này ch�

th�c s� phát huy tác d�ng khi h� th�ng NHTG hot ��ng h�u hi�u t0 l� s% �ng v�n 

kh	 d�ng cao ��ng th�i v�i s� th�n tr�ng c�n thi�t c�a NHNN trong quá trình tái 

c�p v�n. 

'��c th�c hi�n d��i các hình th�c sau: 

- Cho vay li theo h� s� tín d�ng 

- Chi�t kh�u, tái chi�u kh�u th��ng phi�u và gi�y t� có giá 

- Cho vay có b	o �	m b#ng c�m c� ch�ng t, có giá 

(2) Công c� lãi su't 

Lãi su�t là m�t công c� ch� y�u �� �i�u ch�nh gián ti�p gi�a cung và c�u tín 

d�ng. '� phát huy ���c tác d�ng c�a công c� lãi su�t c�n quán tri�t m�t s� �i�m có 

tính nguyên t(c khi v�n d�ng công c� lãi su�t. Lãi su�t th�c không th� cao h�n t0

su�t l�i nhu�n bình quân c�a n�n kinh t� (bi�u hi�n qua t0 l� t�ng t ng s	n ph
m 

qu�c n�i).  

T, �ó ta có: 

- Lãi su�t danh ngh$a = Lãi su�t th�c + t0 l� lm phát (D� ki�n).  

- Lãi su�t huy ��ng ph	i l�n h�n t0 l� lm phát.  

- Lãi su�t cho vay (bình quân) ph	i l�n h�n lãi su�t huy ��ng bình quân. Ph�n 

l�n h�n ph	i th/a mãn bù �(p chi phí, thu�, phòng ng,a r�i ro,... và ti�n lãi cho 

ngân hàng.  

- Lãi su�t dài hn ph	i l�n h�n lãi su�t ng(n hn.  

'� s% d�ng lãi su�t tín d�ng v�i t� cách nó là công c� c�a chính sách ti�n t�. 

NHTW có th�: 
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- 6n ��nh lãi su�t: T�i �a cho ti�n g%i và t�i thi�u cho ti�n vay, ho&c t�i �a cho 

ti�n vay và t�i thi�u cho ti�n g%i (N�u mu�n b	o v� quy�n l�i cho khách hàng c�a 

NHTM).  

- Th	 n i lãi su�t: Lãi su�t s� ���c th	 n i thông qua th� tr��ng ti�n t�. Tuy 

nhiên v�i t� cách là c� quan th�c thi chính sách ti�n t�, NHTW s� tác ��ng gián 

ti�p t�i lãi su�t ti�n g%i và ti�n vay c�a NHTM b#ng lãi su�t tái chi�t kh�u �� �i�u 

ti�t cung - c�u tín d�ng, �� �i�u ti�t kh�i l��ng ti�n t� c�a n�n kinh t�.  

Nh� v�y trong n�n kinh t� th� tr��ng, v�i h� th�ng ngân hàng 2 c�p trong �ó 

các NHTM �ã nhy c	m v�i c� ch� th� tr��ng thì lãi su�t tái chi�t kh�u c�a NHTW 

tr� thành công c� linh hot �� th�c hi�n chính sách ti�n t�.  

(3) Nghi�p v� th@ tr�Cng mB

Th� tr��ng m� là công c� �i�u hành chính sách ti�n t�, vì ti �ó s� tr� thành 

c%a ngõ �� NHTW phát hành ti�n ho&c thu h3p kh�i ti�n c�a n�n kinh t� thông qua 

vi�c mua ho&c bán các trái phi�u ng(n hn. T�c là thông qua nghi�p v� c�a th�

tr��ng m� mà NHTWcó th� làm cho d� tr� c�a các NHTM t�ng lên ho&c gi	m 

xu�ng và vì v�y tác ��ng ��n kh	 n�ng cung c�p tín d�ng c�a NHTM, làm 	nh 

h��ng ��n kh�i ti�n t� c�a n�n kinh t�.  

- Khi NHTW bán trái phi�u �� thu h3p kh�i ti�n t� trong tr��ng h�p lm phát 

có xu h��ng gia t�ng.  

- Ng��c li NHTW mua trái phi�u s� khuy�n khích m� r�ng tín d�ng, kh�i 

ti�n cung �ng t�ng, trong tr��ng h�p mu�n m� r�ng phát tri�n s	n xu�t, to công �n 

vi�c làm,... 

(4) Ti giá h�i �oái 

Có 	nh h��ng r�t l�n ��n hot ��ng ngoi th��ng và các hot ��ng ��i ngoi 

khác. NHTW là c� quan xác ��nh và công b� t0 giá c�a ��ng Vi�t Nam. NHTW 

=�B;=&B;C�A;Z�A;^�AX;C�;C?�;t0 giá h�i �oái phù h�p, m&t khác c�n theo dõi n(m 

b(t th�c t� và d� báo t��ng lai �� công b� t0 giá h�i �oái nh#m �t ���c m�c tiêu 

c� th� c�a chính sách ti�n t�. 

NHTW áp d�ng c� ch� qu	n lý linh hot t0 giá h�i �oái, th�c hi�n vi�c công 

b� t0 giá bình quân liên ngân hàng và cho phép các t  ch�c tín d�ng công b� t0 giá 

kinh doanh trong biên �� quy ��nh. 

(5) D> tr� bgt bu�c  
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T�t c	 các NHTM và t  ch�c tín d�ng ��u b(t bu�c ph	i duy trì m�t m�c 

“D� tr� b(t bu�c” tính theo t0 l� ph�n tr�m trên ngu�n v�n huy ��ng.  

V� c� c�u m�c d� tr� b(t bu�c ���c phép t�n ti d��i 3 hình th�c:  

- Ti�n m&t ti qu�

- Ti�n g%i b(t bu�c ti ngân hàng trung ��ng 

- D� tr� trái phi�u 

'ây là công c� tr�c ti�p và có hi�u nghi�m. N�u d� tr� b(t bu�c t�ng thì 

ngu�n v�n cho vay c�a NHTM gi	m, kéo theo kh�i ti�n t� gi	m.  

N�u d� tr� b(t bu�c gi	m thì ngu�n v�n cho vay c�a NHTM t�ng, kéo theo 

kh�i ti�n t� t�ng. Nh� v�y NHTW ch� c�n thay � i t0 l� d� tr� b(t bu�c là có th�

�i�u ch�nh ngay l��ng ti�n cung �ng cho n�n kinh t�.  

(6) Các công c� khác 

- T�ng c��ng hoat ��ng thanh tra giám sát 

'ây là 1 hot ��ng r�t qua tr�ng nh#m ki�m soát hot ��ng c�a cá ��i t��ng 

có nguy c� r�t l�n v� vi phm c� ch� chính sách pháp lu�t c�a ��n v� �ó kinh doanh 

ti�n t� và d�ch v� ngân hàng. 

Tuy nhiên c"ng c�n ph	i nói r#ng chính các DEFkR; CLC; F9Fi; `[; A?�AX;

AX��N;XNLI;=&B;Z�N;B?�C;BN!AR;BNcA;I?TAX;�N;��V_;iT;�:;ON�=;]TLB;C�Y;DEDD;I?	N;

BT;�N�V;ON�A;Z[;O?VK�A;O?bC?;CLC;DEFkR;F9Fi;?TB;��AX;ONA?;^TYA?;A�AX;��AX;

và hi�u qu	. Thanh tra ki�m soát quá m�c s� gây tác d�ng ng��c li. 

- Can thi�I;Z[T;B?�; BM��AX;Z[AX;Z[;AXTN; B�H;'\K; `[;SN�A;I?LI;Z[;`[;C>AX;C�;

C�Y;DEFG;O?N;B?�;BM��AX;AXTN;?�N;SN�A;��AX;S�B;B?��AX;X\K;	A?;?��AX;��A;?TB;

��AX;PV�B;A?�I;O?
V;Z[;?TB;��AX;��N;AXTN;O?LC_ T0 giá ��ng VND t�ng lên quá 

m�c mà v-n còn xu h��ng t�ng, quan h� cung c�u ngoi t� quá c�ng th.ng , NHNN 

s� bán ngoi t� ra kéo t0 giá xu�ng. Ng��c li NHNN s� mua ngoi t� vào �� nâng 

t0 giá lên. Vi�c can thi�p này ch� khi NHNN th�y c�n thi�t và có l�i cho n�n kinh t�

��ng th�i còn tùy thu�c vào kh	 n�ng can thi�p c�a NHTW, n�u d� tr� ngoi h�i 

quá ít thì không có kh	 n�ng can thi�p vào th� tr��ng ngoi h�i. Vì v�y c�n có chính 

sách t�ng d� tr� ngoi h�i và can thi�p khi c�n thi�t. 
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Câu h!i c�ng c�:  

1. Trình bày vai trò và ch�c n�ng c�a NHTM. 

2. Trình bày n�i dung hot ��ng c�a NHTM. 

3. Trình bày n�i dung các ch�c n�ng c�a NHTW. Trong �ó ch� n�ng nào là 

ch�c n�ng c� b	n nh�t th� hi�n b	n ch�t c�a NHTW. 

4. Nh�ng �u �i�m và khuy�t �i�m c�a mô hình NHTW tr�c thu�c chính ph�

và ��c l�p chính ph�? 

5. Nh�ng �u �i�m và khuy�t �i�m c�a mô hình NHTW ��c l�p chính ph�?

6. NHTW Vi�t Nam ph� thu�c vào Chính ph� hay ��c l�p v�N;9?bA?;I?�l;�N�V;

�ó có phù h�p không? 

7. k�C;BNcV;C�Y;C?bA?;]LC?;BN�A;B�;`[;X@m;D?�AX;=�C;BNcV;A[T;`[;C�;S	Am

8. FM@A?;S[K;A�N;^VAX;CLC;C>AX;C�;C�Y;C?bA?;]LC?;BN�A;B�_;D?�AX;C>AX;C�;A[T;

fN�B;DY=;B?��AX;]%;^�AX;BMTAX;ZN�C;�N�V;?[A?;C?bA?;]LC?;BN�A;B�_
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M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

-./0123452/67489:/4;</9401=/94��/9

>?/.021@4A?3BC@74-;D/;4EFC;40B�/40�

G2E@4H?/.021@4A?3BC@74-;D/;4EFC;4H�41�/940B�/40�

IB9;04H?/.021@4A?3BC@74-;D/;4EFC;40;&04C;�040B�/40�

J.A?EB074IB�/49!B4/9:/4;</9

K.LB/2/CB/974IFB4C�A4M�/

In0.1.E04120.74NOB4E=�0

K.E.1M.41.P=@1.H./0E74J�401�45&045=�C

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

A central bank, reserve bank, or monetary authority is a public institution 

that manages a state's currency, money supply, and interest rates. Central banks 

also usually oversee the commercial banking system of their respective countries. 

In contrast to a commercial bank, a central bank possesses a monopoly on 

increasing the nation's monetary base, and usually also prints the national currency, 

which usually serves as the nation'slegal tender.[1][2] Examples include 

the European Central Bank (ECB) and the Federal Reserve of the United States.[3]

The primary function of a central bank is to manage the nation's money 

supply (monetary policy), through active duties such as managing interest rates, 

setting the reserve requirement, and acting as a lender of last resort to the banking 

sector during times of bank insolvency or financial crisis. Central banks usually 

also have supervisory powers, intended to prevent bank runs and to reduce the risk 

that commercial banks and other financial institutions engage in reckless or 

fraudulent behavior. Central banks in most developed nations are institutionally 

designed to be independent from political interference. 

The chief executive of a central bank is normally known as the Governor, 

President or Chairman especially the US Federal Reserve's Board of Governors. 
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CH��NG 8. L+M PHÁT 

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c l�m phát  là gì; 

- Phân lo�i l�m phát; 

- Trình bày 	�
c các nguyên nhân và h�u qu� ca l�m phát; 

- Trình bày 	�
c các gi�i pháp ki�m ch� l�m phát. 

\.0PQ(PZ0j#P0�0TQYPZ0j0k+K0lQWR

\.\.0]M^_03_�`06�04�`0mM^:

N�H4A;F043<4H�04A;�H401Q4M�/4CR4C24/�/46B/;40�40; 401��/9S4/R4T=�04;B�/46;B4

CFC4@U=4C"=4C24CFC4P=@43=�046B/;40�4;</94;?F46;V/94	�
C40V/401�/9S4/;�043<4P=@4

3=�04 3�=4 0;V/94 0B�/4 0�W4X4	:=4 CYn s�n xu�t hàng hoá, còn t�n t�i nh�ng quan h�

hàng hoá ti�n t� thì � 	ó còn #n náu kh� n�ng l�m phát và l�m phát ch� xu�t hi�n 

khi các quy lu�t ca l�u thông  ti�n t� b  vi ph�m. 

- Trong b� "T� b	n" n i ti�ng c�a mình C.Mác vi�t: "Vi�c phát hành ti�n gi�y 

ph	i ���c gi�i hn � s� l��ng vàng ho&c bc th�c s� l�u thông nh� các �i di�n 

ti�n gi�y c�a mình". 'i�u này có ngh$a là khi kh�i l��ng ti�n gi�y do Nhà n��c 

phát hành vào l�u thông v��t quá s� l��ng vàng mà nó �i di�n thì giá tr� c�a ti�n 

gi�y gi	m xu�ng và tình trng lm phát xu�t hi�n. 

- Nhà kinh t� h�c Samuelson cho r#ng: “Lm phát x	y ra khi m�c chung c�a 

giá c	 và chi phí t�ng – giá bánh mì, d�u x�ng, xe ô tô t�ng, ti�n l��ng, giá ��t, ti�n 

thuê t� li�u s	n xu�t t�ng”. Ông th�y r#ng lm phát chính là bi�u th� s� t�ng lên c�a 

giá c	. 

- Còn Milton Friedman li quan ni�m khác: “Lm phát là vi�c giá c	 t�ng 

nhanh và kéo dài”. Ông cho r#ng lm phát là m�t hi�n t��ng ti�n t�. 

- M�t s� nhà kinh t�  thu�c  phái ti�n t� và phái Keynes ��u tán thành ý ki�n 

�ó c�a Frie^=YA_;E�;C?T;M#AX;O?N;B?�;BM��AX;BN�A;B�;I?LB;BMN�A;	A?;?��AX;��A;A�A;

ONA?;B�;UV�C;^\A;C�Y;=+N;A��C;B?@;`=;I?LB;C:;B?�;P	K;MY;S�B;O@;B?�N;�N�=;A[T_;D:;

C?bA?;`[;=�B;?N�A;B��AX;B�B;;K�V;;C�Y;B[N;C?bA?;– ti�n t� . 

- Trong kinh t� h�c;?N�A;�NR; lm phát là s� t�ng lên theo th�i gian c�a m�c 

giá chung c�a n�n kinh t� [1]. Trong m�t n�n kinh t�, lm phát là s� m�t giá tr� th�

tr��ng hay gi	m s�c mua c�a ��ng ti�n. Khi so sánh v�i các n�n kinh t� khác thì 

                                                 
1 N. Gregory Mankiw, Macroeconomics (7th Edition), Worth Publishers, ch��ng 6 trang 155 
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lm phát là s� phá giá ti�n t� c�a m�t loi ti�n t� so v�i các loi ti�n t� khác. Thông 

th��ng theo ngh$a ��u tiên thì ng��i ta hi�u là lm phát c�a ��n v� ti�n t� trong 

phm vi n�n kinh t� c�a m�t qu�c gia, còn theo ngh$a th� hai thì ng��i ta hi�u là 

lm phát c�a m�t loi ti�n t� trong phm vi th� tr��ng toàn c�u. Phm vi 	nh h��ng 

c�a hai thành ph�n này v-n là m�t ch� �� gây tranh cãi gi�a các nhà kinh t� h�c v$

mô. Ng��c li v�i lm phát là gi	m phát. M�t ch� s� lm phát b#ng 0 hay m�t ch� s�

d��ng nh/ thì ���c ng��i ta g�i là s� " n ��nh giá c	". 

Lm phát ���c �&c tr�ng b�i ch� s� chung c�a giá c	 và loi ch� s� bi�u hi�n 

lm phát g�i là ch� s� lm phát hay ch� s� giá c	 chung c�a toàn b� n�n kinh t� �ó 

là GNPdanh  ngh$a;?T&C;hDPth�c  t�. Trong th�c t� th��ng ���c thay th� b#ng m�t 

trong hai loi ch� s� giá thông d�ng khác là: ch� s� giá tiêu dùng ho&c ch� s� giá c	

s	n xu�t. 

Ch� s� giá tiêu dùng ph	n ánh s� bi�n ��ng giá c	 c�a m�t gi/ hàng hoá và d�ch 

v� tiêu bi�u c�a n�n kinh t� trong m�t th�i k) nào �ó: 

                   IP  = nip.d 

     Trong �ó: IP: Ch� s� giá c	 c�a gi/ hàng hoá 

ip: Ch� s� giá c	 c�a t,ng loi hàng, nhóm hàng  

d:  T0 tr�ng m�c tiêu dùng c�a t,ng loi 

Nhóm hàng trong gi/;]�;có nd = 1 nó ph	n ánh c� c�u tiêu dùng c�a xã h�i. 

Th��ng thì ng��i ta l�a ch�n m�t th�i k) c� ��nh nào �ó làm g�c �� tính 

các ch� s� giá c	 và t0 tr�ng m�c tiêu dùng c�a các loi hàng hoá. Th�i k) g�c ��

tính ch� s� giá c	 và th�i k) g�c �� tính t0 tr�ng tiêu dùng có th� trùng nhau (cùng 

m�t n�m g�c) ho&c c"ng có th� khác nhau (n�m g�c tính giá khác v�i n�m g�c tính 

c� c�u tiêu dùng). 

Khác v�i t0 s� giá tiêu dùng, ch� s� giá c	 s	n xu�t ph	n ánh s� bi�n ��ng giá 

c	 c�a ��u vào, th�c ch�t là s� bi�n ��ng c�a chi phí s	n xu�t. Xu h��ng bi�n ��ng 

giá chi phí t�t y�u s� tác ��ng ��n xu h��ng bi�n ��ng hàng hoá trên th� tr��ng. 

Hi�n nay, � Vi�t Nam ch� s� giá ���c dùng �� bi�u hi�n lm phát là ch� s� giá tiêu 

^dAX. 

'�V;A�=;<opoR;�N;^N�A;F AX;9�C;F?�AX;Oc;��Y;MY;CLC?;BbA?;9qr;B?so �ó, r 

hàng hóa tính s� thay � i. 'i�m quan tr�ng nh�t là t0 tr�ng c�a l��ng th�c th�c 

ph
m gi	m xu�ng còn 39,93% thay vì m�c 42,85% nh� cách tính t, n�m 2005. Giá 
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l��ng th�c � Vi�t Nam có �� dao ��ng cao, v�i t0 tr�ng cao c�a th�c ph
m thì t ng 

ch� s� giá tiêu dùng b� 	nh h��ng r�t l�n. Còn nh� n�m 2008 CPI �ã t�ng chóng 

m&t do giá th�c ph
m t�ng nhanh.  

V�i vi�c gi	m quy�n s� c�a th�c ph
m trong r  hàng hóa, ch� s� lm phát 

c�a Vi�t Nam s� nh3 th� h�n. 

n�3e0o.\p0TM_0:_ :0q&0M73e0:Mr90O^OM0:b3M0`�_

Mã Các nhóm hàng và d@ch v�
Quy�n 

s� (%)

C  T ng chi cho tiêu dùng cu�i cùng 100,00

01  I. Hàng �n và d�ch v� �n u�ng 39,93

011   1. L��ng th�c 8,18

012   2. Th�c ph
m 24,35

013   3. tn u�ng ngoài gia �ình 7,40

02  II. '� u�ng và thu�c lá 4,03

03  III. May m&c, m" nón, giày dép 7,28

04 
 IV. Nhà �, �i�n, n��c, ch�t ��t và v�t li�u 

xây d�ng 
10,01

05  V. Thi�t b� và �� dùng gia �ình 8,65

06  VI. Thu�c và d�ch v� y t� 5,61

07  VII. Giao thông 8,87

08  VIII. B�u chính vi!n thông 2,73

09  IX. Giáo d�c 5,72

10  X. V�n hoá, gi	i trí và du l�ch 3,83

11  XI. Hàng hoá và d�ch v� khác 3,34

uDXV�AH4I'/94-�C4I;�/946US4/�H4Z[\[) 

T0 l� lm phát là th��c �o ch� y�u c�a lm phát trong m�t th�i k), quy mô 

và bi�n ��ng c�a nó ph	n ánh quy mô và xu h��ng lm phát. 

T0 l� lm phát ���c tính nh� sau: 
1

[ 1] 100%P
p

P

I
g

I
−

= − ×

          Trong �ó:   GP = T0 l� lm phát (%) 
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                        IP = Ch� s� giá c	 c�a th�i k) nghiên c�u  

                         IP-1 = Ch� s� giá c	 th�i k) tr��c �ó  

\.-.0lMs3049�_04�`0mM^m

9:;A?N�V;CLC?;��;I?\A;`TN;`=;I?LB_;i�Y;BMcA;CLC;BNcV;B?�C;O?LC;A?YV;]�;C:;

các loi lm phát khác nhau. 

*C�n c� vào ��nh l��ng:

- L�m phát v]a ph�i: Còn g�i là lm phát m�t con s�, có t0 l� lm phát d��i 

10% m�t n�m. Lm phát v,a ph	i làm cho giá c	 bi�n ��ng t��ng ��i. Trong th�i 

k) này n�n kinh t� hot ��ng bình th��ng, ��i s�ng c�a ng��i lao ��ng  n ��nh. S�

 n ��nh �ó ���c bi�u hi�n: giá c	 t�ng lên ch�m, lãi su�t ti�n g%i không cao, không 

x
y ra v�i tình trng mua bán và tích tr� hàng hoá v�i s� l��ng l�n,... 

Có th� nói lm phát v,a ph	i to tâm lý an tâm cho ng��i lao ��ng ch� trông 

ch� vào thu nh�p. Trong th�i gian này các hãng kinh doanh có kho	n thu nh�p  n 

��nh, ít r�i ro nên s5n sàng ��u t� cho s	n xu�t, kinh doanh. 

- L�m phát phi mã: L=;I?LB;P	K;MY;O?N;XNL;C	;B�AX;B��AX;��N;A?YA?;Z�N;B0;`�;

<;;?T&C;v;CTA;]�;=�B;A�=_;2;=�C;I?N;=QR;`=;I?LB;`[=;C?T;XNL;C	;C?VAX;B�AX;`cA;

nhanh chóng, gây bi�n ��ng l�n v� kinh t�, các h�p ��ng ���c ch� s� hoá. Lúc này 

ng��i dân tích tr� hàng hoá, vàng bc, b�t ��ng s	n và không bao gi� cho vay ti�n 

� m�c lãi su�t bình th��ng. Loi này khi �ã tr� nên v�ng ch(c s� gây ra nh�ng bi�n 

dng kinh t� nghiêm tr�ng. 

- Siêu l�m phát: X	K;MY;O?N;`=;I?LB;��B;SN�A;B�AX;`cA;Z�N;B�C;��;CYT;Z��B;PY;

lm phát phi mã, nó nh� m�t c�n b�nh ch�t ng��i, t�c �� l�u thông ti�n t� t�ng kinh 

kh�ng, giá c	 t�ng nhanh không  n ��nh, ti�n l��ng th�c t� b� gi	m mnh, ti�n t�

m�t giá nhanh chóng, thông tin không còn chính xác, các y�u t� th� tr��ng bi�n 

dng và hot ��ng kinh doanh lâm vào B@A?;BMAX;M�N;`TA_;FVK;A?NcAR;]NcV;`=;I?LB;

M�B;bB;O?N;P	K;MY_

L�ch s% c�a lm phát c"ng ch� ra r#ng, lm phát � các n��c �ang phát tri�n 

th��ng di!n ra trong th�i gian dài, vì v�y hi�u qu	 c�a nó ph�c tp và tr�m tr�ng 

h�n. Vì v�y các nhà kinh t� �ã chia lm phát thành 3 loi: Lm phát kinh niên kéo 

dài trên 3 n�m v�i t0 l� lm phát d��i 50% m�t n�m; lm phát nghiêm tr�ng th��ng 

kéo dài trên 3 n�m v�i t0 l� lm phát trên 50%; siêu lm phát kéo dài trên m�t n�m 

v�i t0 l� lm phát trên 200% m�t n�m. 
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*C�n c� vào ��nh tính: 

- Lm phát cân b#ng và lm phát không cân b#ng  

+ Lm phát  cân b#ng: T�ng t��ng �ng v�i thu nh�p th�c t� c�a ng��i lao 

��ng, t�ng phù h�p v�i hot ��ng s	n xu�t kinh doanh c�a các doanh nghi�p. Do �ó 

không gây 	nh h��ng ��n ��i s�ng hàng ngàK;C�Y;AX��N;`YT;��AX;A:N;MNcAX;Z[;A�A;

kinh t� nói chung. 

+ Lm phát không cân b#ng: T�ng không t��ng �ng v�i thu nh�p c�a ng��i 

lao ��ng. Trên th�c t� loi lm phát này c"ng th��ng hay x	y ra. 

- Lm phát d� �oán tr��c ���c và lm phát b�t th��ng 

+ Lm phát d� �oán tr��c: Là loi lm phát x	y ra hàng n�m  trong m�t th�i kì 

t��ng ��i dài và t0 l� lm phát  n ��nh ��u �&n. Loi lm phát này có th� d� �oán 

tr��c ���c t0 l� c�a nó trong các n�m ti�p theo. V� m&t tâm lý, ng��i dân �ã quen 

v�i tình trng lm phát �ó v[;�Q;C:;]�;C?V
A;S�;BM��C;AcA;`=;I?LB;O?>AX;;X\K;	A?;

?��AX;`�A;��A;��N;]�AXR;��A;ONA?;B�;C�Y;AX��N;^\A_

+ Lm phát b�t th��ng: X	y ra ��t bi�n mà có th� t, tr��c ch�a xu�t hi�n. 

Loi lm phát này 	nh h��ng ��n tâm lý, ��i s�ng ng��i dân vì h� ch�a k�p thích 

nghi. T, �ó mà loi lm phát này s� gây ra bi�n ��ng ��i v�i n�n kinh t� và ni�m 

tin c�a nhân dân vào chính quy�n có ph�n gi	m sút. 

89?<B4124/9��B4024CY/4A;:/43?�B43�H4A;F04^�240;.?4/9=@U/4/;:/S_

1.3. Nguyên nhân gây ra l�m phát 

- *L�m phát theo thuy�t ti�n t�: 

Theo quan �i�m c�a các nhà kinh t� h�c thu�c phía ti�n t�, khi cung ti�n t�

t�ng lên kéo dài làm cho m�c giá t�ng lên kéo dài và gây ra lm phát. Có th� th�y 

ng�*ng t�ng cung ti�n �� gây lm phát là n�n kinh t� toàn d�ng. Khi n�n kinh t�

ch�a toàn d�ng thì ngu�n  nguyên nhiên v�t li�u còn nhi�u, ch�a khai thác nhi�u. 

Có nhi�u nhà máy xí nghi�p b� �óng c%a ch�a �i vào hot ��ng. Do �ó nhân viên 

nhàn r+i l�n và t0 l� th�t nghi�p cao,… Trong tr��ng h�p này, khi t�ng cung ti�n thì 

d-n ��n lãi su�t gi	m ��n m�t m�c �� nào �ó, các nhà ��u t� th�y r#ng có th� có lãi 

và ��u t� t�ng nhi�u. T, �ó các nhà máy, xí nghi�p m� c%a �� s	n xu�t, kinh doanh. 

Lúc này nguyên nhiên v�t li�u b(t ��u ���c khai thác, ng��i lao ��ng có vi�c làm 

và s	n l��ng t�ng lên. 
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2;A�A;ONA?; B�; BT[A;^�AXR;CLC;A?[;=LKR;Pb;AX?N�I;���C;?TB;��AX;?�B;C>AX;

su�t, ngu�n nguyên nhiên v�t li�u ���c khai thác t�i �a. Khi �ó l�c l��ng lao ��ng 

���c s% d�ng m�t cách tri�t �� và làm s	n l��ng t�ng lên r�t nhi�u. Tuy nhiên tình 

hình s� d-n ��n m�t vài kênh t(c ngh�n trong l�u thông. Ch.ng hn khi các nhà 

máy, xí nghi�p hot ��ng h�t công su�t s� d-n ��n thi�u n�ng l��ng, thi�u lao ��ng, 

nguyên v�t li�u d�n b� khan hi�m,…Vai trò c�a chính ph� và các nhà qu	n lý ph	i 

xác ��nh ���c kênh l�u thông nào b� t(c ngh�n và tìm cách kh�i thông nó, n�u 

không s� gây ra lm phát. Lúc �ó s	n l��ng không t�ng mà giá c	 t�ng nhi�u thì 

lm phát t�t y�u s� x	y ra. T�ng cung ti�n có th� �t ���c b#ng 2 cách: 

+ NHTW in nhi�u ti�n h�n (Khi lãi su�t th�p và �i�u ki�n kinh doanh t�t) 

+ Các NHTM có th� t�ng tín d�ng. 

Trong c	 hai tr��ng h�p s5n có l��ng ti�n nhi�u h�n cho dân c� và chi phí. 

V� m&t trung hn và dài hn, �i�u �ó d-n t�i c�u v� hàng hoá và d�ch v� t�ng. N�u 

cung không t�ng t��ng �ng v�i c�u, thì vi�c d� c�u s� ���c bù �(p b#ng vi�c t�ng 

giá. Tuy nhiên, giá c	 s� không t�ng ngay nh�ng nó s� t�ng sau �ó 2-3 n�m. In ti�n 

�� tr� c�p cho chi tiêu công c�ng s� d-n ��n lm phát nghiêm tr�ng. 

Ví d� n�m 1966-1967, chính ph� M� �ã s% d�ng vi�c t�ng ti�n �� tr	 cho 

nh�ng chi phí leo thang c�a cu�c chi�n tranh ta� Vi�t Nam, lm phát t�ng t, 3% 

(n�m 1967) ��n 6% (n�m 1970).   

- L�m phát do c"u kéo (L�m phát theo thuy�t Keynes): 'ây chính là s� m�t 

cân ��i trong quan h� cung – c�u. Nguyên nhân chính là do t ng c�u t�ng quá 

nhanh trong khi t ng cung không t�ng ho&c t�ng không k�p. 

fN�C;B�AX;CVAX;�AX;BN�A;B�;`[;AXVKcA;A?\A;C?�;K�V;^-A;��A;ZN�C;B�AX;C�V;Z�;

?[AX;?TL;Z[;^�C?;Z�R;A?�AX;�\K;O?>AX;I?	N;`[;AXVKcA;A?\A;^VK;A?�B;`[=;B�AX;C�V_;

wI; `�C; `=;I?LB;]�; B�AX;]YV; B,;p;��A;v;A�=R;A�V c�u v� hàng hoá v��t quá m�c 

cung, song s	n xu�t v-n không ���c m� r�ng ho&c do s% dung máy móc v�i công 

su�t gi�i hn ho&c vì nhân t� s	n xu�t không �áp �ng ���c s� ra t�ng c�a c�u. S�

m�t cân ��i  s� ���c giá c	 l�p ��y t, �ó mà lm phát do c�u t�ng lên (lm phát do 

c�u kém xu�t hi�n).  

- L�m phát do chi phí 	#y: E@A?;B?�C;C�Y;`=;I?LB;^T;C?N;I?b;�
K;I?LB;]NA?;B,;

phía cung, do chi phí s	n xu�t cao h�n �ã ���c chuy�n sang ng��i tiêu dùng. 'i�u 

này ch� có th� �t trong giai �on t�ng tr��ng kinh t� khi ng��i tiêu dùng s5n sàng 
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tr	 v�i giá cao h�n .Ví d� : N�u ti�n l��ng chi�m m�t ph�n �áng k� trong chi phí 

s	n xu�t và d�ch v� và n�u ti�n l��ng t�ng nhanh h�n n�ng xu�t lao ��ng thì t ng 

chi phí s	n xu�t s� t�ng lên. N�u nhà s	n xu�t có th� chuy�n vi�c t�ng chN;I?b;A[K;

C?T;AX��N;BNcV;^dAX;B?@;XNL;SLA;]�;B�AX;`cAR;C>AX;A?\A;Z[;CLC;C>AX;�T[A;]�;KcV;C�V;

BN�A;`��AX;CYT;?�A;BM��C;��;I?d;?�I;Z�N;C?N;I?b;]NA?;?TB;B�AX;`cA;�N�V;�:;BT;ZWAX;

xoáy l��ng giá . 

M�t y�u t� chi phí khác là giá c	 nguyên nhiên v�t li�u t�ng ^T;B0;XNL;B�AX;

?T&C;O?	;A�AX;O?YN;B?LC;?A;C?�_;k�B;Zb;^�;�N�A;?@A?;`[;BMTAX;XNYN;�TA;pxy<-1974 

h�u nh� giá d�u qu�c t� t�ng 5 l�n d-n ��n lm phát t�ng t, 4,6% ��n 13,5% bình 

quân trên toàn th� gi�i. 

Bên cnh �ó giá c	 nh�p kh
u cao h�n ���c chuy�n chT;AX��N;BNcV;^dAX;A�N;

��Y;C"AX;`[;=�B;K�V;B�;X\K;AcA;`=;I?LB_;D?�I;O?
V;C[AX;BM�;`cA;�(B;�/;O?N;��AX;

A�N;B�;K�V;�N;?T&C;=�B;XNL;]T;Z�N;��AX;BN�A;O?LC_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

- *Các nguyên nhân khác: 

Ngoài các nguyên nhân ch� y�u �ã �� c�p � trên, m�t s� các nguyên nhân 

khác c"ng gây ra lm phát. Th� nh�t có th� k� 	�n là tâm lý ca dân c�. Khi ng��i 

dân không tin t��ng vào ��ng ti�n c�a Nhà n��c, h� s� không gi� ti�n mà �
y vào 

l�u thông b#ng vi�c mua hàng hoá d� tr� ho&c ��u t� vào m�t l$nh l�c kinh doanh 

A[T;�:Rz;D?�;B?�;C�V;]�;B�AX;`cA;=[;CVAX;C�I;O?>AX;�LI;�AX;���C;C\A;S#AX;CVAX;

C�V;BMcA;B?�;BM��AX;?[AX;?TL;O?>AX;CWA;A�Y;Z[;BN�I;B�C;�
K;XNL;`cA;CYTR;B,;�:;`=;

phát s� x	y ra. Có th� th�y giá c	 t�ng lên làm tiêu dùng t�ng, c� nh� v�y s� gây ra 

xoáy �c lm phát. Th� hai thâm h�t ngân sách c`ng có th� là m�t nguyên nhân dan 

	�n t�ng cung �ng ti�n t� và gây ra l�m phát cao. 

j?N;C?bA?;I?�; `\=;Z[T; B@A?; BMAX; B?\=;?�B;AX\A;]LC?; B?@;C:; B?�;O?(C;I?�C;

S#AX;CLC?;I?LB;?[A?; BMLN; I?N�V; C?bA?;I?�;��;ZYK; Z�A; B,;AX��N;^ân nh#m bù �(p 

ph�n thi�u h�t. Bi�n pháp này không làm 	nh h��ng ��n c� s� ti�n nên không gây 

ra lm phát. Tuy nhiên khi s� thâm h�t tr�m tr�ng và kéo dài thì chính ph� ph	i áp 

d�ng bi�n pháp in ti�n. Vi�c phát hành ti�n s� 	nh h��ng ��n c� s� ti�n t� làm t�ng 

m�c cung �ng ti�n, �
y t ng c�u lên cao và làm t�ng thêm t0 l� lm phát. Tuy 

nhiên, ��i v�i các n��c �ang phát tri�n, vi�c phát hành trái phi�u chính ph� g&p 

nhi�u khó kh�n vì ngu�n v�n trên th� tr��ng còn hn ch�, bi�n pháp in ti�n ���c coi 
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là có hi�u qu	 nh�t. Vì th� mà khi thâm h�t ngân sách càng nhi�u và càng kéo dài 

thì ti�n t� s� t�ng theo và t0 l� gây lm phát càng l�n.  

Còn ��i v�i nh�ng qu�c gia có n�n kinh t� phát tri�n thì vi�c phát hành trái  

phi�u có l�i h�n. Nh�ng vi�c phát hành này kéo dài s� làm c�u v� v�n s� t�ng và lãi 

xu�t t�ng cao h�n. Lúc này �� gi	m lãi xu�t trên th� tr�òng NHTWli ph	i mua vào 

các trái phi�u �ó. Nh� th� m�c cung ti�n li t�ng lên và d! gây lm phát. 

Tóm li, n�u nh� thâm h�t ngân sách kéo dài thì trong m�i tr��ng h�p v-n 

làm t�ng cung ti�n và lm  phát x	y ra là m�t �i�u ch(c ch(n. 

M�t nguyên nhân n�a có th� gây ra l�m phát là tb giá h�i 	oái. Khi t0 giá 

t�ng ��ng b	n t� s� b� m�t giá, khi �ó tâm lý nh�ng ng��i s	n xu�t trong n��c 

mu�n �
y giá hàng lên t��ng �ng v�N;=�C;B�AX;B0;XNL;?�N;�TLN_;k&B;O?LC;O?N;B0;XNL;

h�i �oái t�ng, chi phí cho các nguyên v�t li�u, hàng hoá nh�p kh
u s� t�ng lên; do 

�ó giá c	 c�a các hàng hoá này t�ng lên cao. 'ây chính là lm phát do chi phí �
y.  

Bên c�nh 	ó các nguyên nhân liên quan 	�n chính sách ca Nhà n��c, chính 

sách thu�, chính sách c� c�u kinh t� không h
p lý, m�t cân 	�i c`ng x�y ra l�m 

phát. 

\.t.0Q�20d2�0O�f04�`0mM^:

Lm phát có nhi�u loi, cho nên c"ng có nhi�u m�c �� 	nh h��ng khác nhau 

��i v�i n�n kinh t�. Xét trên góc �� t��ng quan, trong m�t n�n kinh t� mà lm phát 

���c coi là n+i lo c�a toàn xã h�i và ng��i ta có th� nhìn th�y tác ��ng c�a nó. 

- ��i v�i l)nh v�c s�n xu�t  

'�i v�i nhà s	n xu�t, t0 l� lm phát cao làm cho giá ��u vào và ��u ra bi�n 

��ng không ng,ng, gây ra s�  n ��nh gi	 to c�a quá trình s	n xu�t. S� m�t giá c�a 

��ng ti�n làm vô hi�u hoá hot ��ng hch toán kinh doanh. Hi�u qu	 kinh doanh - 

s	n xu�t � m�t vài doanh nghi�p có th� thay � i, gây ra nh�ng xáo ��ng v� kinh t�. 

N�u m�t doanh nghi�p nào �ó có t0 su�t l�i nhu�n th�p h�n lm phát s� có nguy c�

phá s	n r�t l�n. 

- ��i v�i l)nh v�c l�u thông 

Lm phát thúc �
y quá trình ��u c� tích tr� d-n ��n khan hi�m hàng hoá. 

Các nhà doanh nghi�p th�y r#ng vi�c ��u t� v�n vào l$nh v�c l�u thông. Th�m chí 

khi lm phát tr� nên khó phán �oán thì vi�c ��u t� v�n vào l$nh v�c s	n xu�t s� g&p 

ph	i r�i ro cao. Do �ó nhi�u ng��i tham gia vào l$nh v�c l�u thông nên l$nh v�c 
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này tr� nên h+n lon. Ti�n � trong tay nh�ng ng��i v,a m�i bán hàng xong li 

nhanh chóng b� �
y vào kênh l�u thông, t�c �� l�u thông ti�n t� t�ng v�t và �i�u 

này làm thúc �
y lm phát gia t�ng. 

- ��i v�i l)nh v�c ti�n t�, tín d�ng 

Lm phát làm cho quan h� tín d�ng, th��ng mi và ngân hàng b� thu h3p. S�

ng��i g%i ti�n vào ngân hàng gi	m �i r�t nhi�u. V� phía h� th�ng ngân hàng, do 

l��ng ti�n g%i vào gi	m mnh nên không �áp �ng ���c nhu c�u c�a ng��i �i vay, 

c�ng v�i vi�c s�t giá c�a ��ng ti�n quá nhanh, s� �i�u ch�nh lãi su�t ti�n g%i không 

làm an tâm nh�ng ng��i hi�n có l��ng ti�n m&t nhàn r+i trong tay. V� phía ng��i �i 

vay, h� là nh�ng ng��i có l�i l�n nh� s� m�t giá ��ng ti�n m�t cách nhanh chóng. 

Do v�y, hot ��ng c�a h� th�ng ngân hàng không còn bình th��ng n�a. Ch�c n�ng 

kinh doanh ti�n t� b� hn ch�, các ch�c n�ng c�a ti�n t� không còn nguyên v3n b�i 

khi;C:;`=;I?LB;B?@;C?.AX;C:;YN;BbC?;BM�;C�Y;C	N;^��N;?@A?;B?�C;BN�A;=&B_

- ��i v�i chính sách kinh t� tài chính ca Nhà n��c 

Lm phát gây ra s� bi�n ��ng l�n trong giá c	 và s	n l��ng hàng hoá. Khi 

lm phát x	y ra nh�ng thông tin trong xã h�i b� phá hu0 do bi�n ��ng c�a giá c	

làm cho th� tr��ng b� r�i lon. Ng��i ta khó phân bi�t ���c nh�ng doanh nghi�p 

làm �n t�t và kém. '�ng th�i lm phát làm cho Nhà n��c thi�u v�n, do �ó Nhà 

n��c không còn �� s�c cung c�p ti�n cho các kho	n dành cho phúc l�i xã h�i b� c(t 

gi	m,… các ngành, các l$nh v�c d� ��nh ���c Chính ph� ��u t� và h+ tr� v�n b�

thu h3p li ho&c không có gì. M�t khi NSNN b� thâm h�t thì các m�c tiêu c	i thi�n 

và nâng cao ��i s�ng kinh t� xã h�i s� không có �i�u ki�n th�c hi�n ���c. 

Tóm l�i: H�u qu	 c�a lm phát r�t n&ng n� và nghiêm tr�ng. Lm phát gây ra 

h�u qu	 ��n toàn b� ��i s�ng kinh t� xã h�i c�a môi n��c. Lm phát làm cho vi�c 

phân ph�i li s	n ph
m xã h�i và thu nh�p trong n�n kinh t� qua giá c	 ��u khi�n 

quá trình phân hóa giàu nghèo nghiêm tr�ng h�n. Lm phát làm cho m�t nhóm này 

nhi�u l�i nhu�n trong khi nhóm khác b� thi�t hi n&ng n�. Nh�ng suy cho cùng, 

gánh n&ng c�a lm phát li �è lên vai c�a ng��i lao ��ng, chính ng��i lao ��ng là 

ng��i gánh ch�u m�i h�u qu	 c�a lm phát. 

Chính vì các tác hi trên, vi�c ki�m soát lm phát, gi� lm phát � m�c ��

h�p lý (t0 l� lm phát phù h�p v�i nh�p �� t�ng tr��ng kinh t�) tr� thành m�t trong 

nh�ng m�c tiêu l�n c�a kinh t� v$ mô. Tuy nhiên, m�c tiêu ki�m ch� lm phát 
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không ��ng ngh$a v�i vi�c ��a t0 l� lm phát b#ng không. B�i l�, lm phát không 

hoàn toàn tiêu c�c, n�u duy trì lm phát � m�t m�c �� v,a ph	i, ki�m ch� �i�u ti�t 

���c m�c lm phát �ó thì có l�i cho s� phát tri�n kinh t�, lm phát �ó không còn là 

m�t c�n b�nh nguy hi�m n�a mà nó li tr� thành m�t công c� �i�u ti�t kinh t�. 

-.0PQ(PZ0nX�P0lQWl0]XK0TQ*0k+K0lQWR

Khi lm phát �ã x	y ra n&ng n� và nghiêm tr�ng thì chính ph� c�a các n��c 

ph	i tìm cách �� ch�ng li lm phát nh#m h�i ph�c s�c mua c�a ��ng ti�n. Nói nh�

v�y có ngh$a là vi�c th�c hi�n các bi�n pháp  n ��nh ti�n t� và ki�m ch� lm phát s�

tr� thành m�t trong nh�ng chính sách l�n trong quá trình phát tri�n kinh t� c�a m+i 

n��c. 

8n ��nh ti�n t� nói chung và ki�m ch� lm phát nói riêng là vi�c Nhà n��c 

áp d�ng các bi�n pháp v� kinh t�, tài chính, k� thu�t ��  n ��nh s�c mua c�a ��ng 

ti�n to �i�u ki�n thúc �
y n�n kinh t� phát tri�n. 

-.\.0]_�`0OM 04�`0mM^:08u3e0mM��3e0mM^m0O&0�_�3

Trong th�i k) các n��c công nghi�p phát tri�n g(n v�i ch� �� b	n v� vàng, 

 n ��nh ti�n t� là áp d�ng các bi�n pháp �� khôi ph�c li quan h� bình th��ng gi�a 

ti�n gi�y so v�i vàng. V�i m�c tiêu �ó, các n��c �ã t,ng áp d�ng các bi�n pháp c	i 

thi�n nh�: 

- Bi�n pháp loi b/ ti�n gi�y không kh	 hoán (Annulation) 

- Bi�n pháp khôi ph�c (Restoration) 

- Bi�n pháp phá giá ti�n t� (Devaluation) 

Trong th�i �i hi�n nay, trên danh ngh$a pháp lý, vàng không còn là c� s�

c�a l�u thông ti�n t�, không còn là c� s� b	o �	m tr�c ti�p cho ti�n gi�y l�u thông 

trong n��c n�a thì các bi�n pháp  n ��nh và ki�m ch� lm phát �ã có s� thay � i 

quan tr�ng. 8n ��nh ti�n t� ngày nay là  n ��nh s�c mua c�a ti�n gi�y trên c� s�

ng�n ch&n leo thang c�a giá c	 hàng hóa b#ng các gi	i quy�t các v�n �� c�a m�i 

quan h� gi�a ti�n và hàng. Nh�ng dù có áp d�ng bi�n pháp gì �i n�a thì các m�c 

tiêu c� b	n v-n ph	i �t ���c, n�u không thì chính sách ti�n t� và ki�m ch� lm 

phát s� không có ��y �� ý ngh$a c�a nó. Nh�ng m�c tiêu �ó là  n ��nh s�c mua c�a 

��ng ti�n,  n ��nh giá c	, thúc �
y t�ng tr��ng kinh t�, to công �n vi�c làm,…Nh�

v�y vi�c áp d�ng các bi�n pháp �ó có th� bao g�m các bi�n pháp có tính ch�t chi�n 

l��c cùng các bi�n pháp c�p bách tr��c m(t. 
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-.-.0]_�`0OM 04�`0mM^:0:q93e0e_f_0�9�30M_�303fv

-.-.\.0PM�3e08_�30mM^m0O�08�30OM_ 304�<O

Bi�n pháp c� b	n chi�n l��c nh#m tác ��ng ��ng b� lên m�i m&t hot ��ng 

c�a n�n kinh t�, v�i ý t��ng to ra m�t s�c mnh vào ti�m ti�m l�c  n�n kinh t� c�a 

��t n��c. M�t qu�c gia có n�n kinh t� phát tri�n t�t và  n ��nh thì � �ó ��ng ti�n 

���c  n ��nh v�ng ch(c, lm phát ít có c� h�i �� phát tri�n b�c phát.;D?�AX;SN�A;

I?LI;C�;S	A;C?N�A;`��C;C?�Y;B?�;I?LB;?VK;BLC;^�AX;AXYKR;A?�AX;A�V;O?>AX;LI;^�AX;

SN�A;I?LI;�:;B?@;B@A?;BMAX;`=;I?LBR;B@A?;BMAX;M�N;`TA;C�Y;`�V;B?>AX;BN�A;B�;]�;P	K;

MY;BMN�A;=NsA;O?>AX;`�N;B?TLB_

Nh�ng bi�n pháp c� b	n chi�n l��c có th� bao g�m nh�ng bi�n pháp nh�: 

- Xây d�ng và th�c hi�n chi�n l�
c phát tri�n kinh t� - xã h�i 	úng 	&n 

2 Vi�t Nam, k� t, khi �
y mnh phát tri�n n�n kinh t� hàng hóa nhi�u thành 

ph�n, chuy�n � i c� ch� qu	n lý t, c� ch� k� hoch hóa t�p trung sang c� ch� th�

tr��ng có �i�u ti�t, �ã có tác d�ng r�t to l�n. 

- �i�u ch�nh c� c�u kinh t�, phát tri�n ngành m`i nh�n 

8n ��nh c� c�u kinh t� nh#m �áp �ng ���c nhu c�u c� b	n v� ��i s�ng và 

vi�c làm c�a ng��i lao ��ng, do �ó tùy hoàn c	nh c� th� c�a m+i qu�c gia mà có 

nh�ng chi�A;`��C;�N�V;C?�A?;C�;C�V;ONA?;B�;O?LC;A?YV_;2;fN�B;DY=;C�;C�V;ONA?;B�;

���C;�N�V;C?�A?;B?sT;?��AX;C>AX;AX?N�I;?:Y;-;?N�A;�N;?:YR;BM��C;=(B;A>AX;–;`\=;-;

AX�;AX?N�I;Z-A;XN�;Z�;BMb;UVYA;BM�AXR;I?LB;BMN�A;=A?;=�;CLC;AX[A?;^�C?;Z�;uAX\A;

?[AX;- b�u �i�n - du l�ch,…). 

C� c�u kinh t� h�p lý s� to cho n�n kinh t� phát tri�n mnh và ch(c ch(n.  

DXT[N;MYR;C�A;I?LB;BMN�A;AX[A?;ONA?;B�;="N;A?�A;PV�B;O?
VR;S�N;Z@;BMTAX;�N�V;

ki�n m� r�ng giao l�u kinh t� qu�c t� thì hot ��ng ngoi th��ng nói chung và xu�t 

kh
u nói riêng có v� trí quan tr�ng, nó v,a to ra ngu�n thu ngoi t� cho qu�c gia 

v,a tác ��ng ��n các hot ��ng c�a các ngành kinh t� khác,  n ��nh l�u thông ti�n 

t� trong n��c. 

- Nâng cao hi�u l�c ca b� máy qu�n lý Nhà n��c 

Vai trò c�a Nhà n��c ��i v�i qu	n lý kinh t� r�t to l�n. Nhà n��c là ngu�i 

duy nh�t �	m b	o tính công b#ng và  n ��nh kinh t�, ��ng th�i Nhà n��c có th� tác 

��ng thúc �
y hi�u qu	 và t�ng tr��ng kinh t�. 
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B#ng các công c� v� pháp lu�t, tài chính, giá c	, ti�n t�,…�ã tác ��ng ��n 

m�i m&t hot ��ng c�a n�n kinh t� xã h�i, do �ó vi�c nâng cao hi�u l�c c�a b� máy 

qu	n lý Nhà n��c ���c coi nh� là bi�n pháp mang tính chi�n l��c ��  n ��nh ti�n 

t�, tinh gi	m biên ch�, ki�m toàn b� máy qu	n lý hành chính. 

-.-.-.0PM�3e08_�30mM^m0O'm08^OM0:q��O0`g:

Bi�n pháp c�p bách tr��c m(t ��  n ��nh ti�n t� và ch�ng li lm phát ���c 

th�c hi�n trong hoàn c	nh lm phát x	y ra nghiêm tr�ng, c�n s�t lm phát cao thì có 

tác d�ng nhanh chóng h�n. Nh�ng bi�n pháp nh� v�y ���c g�i là bi�n pháp tình th�

�� ��i phó v�i th�c trng báo ��ng c�a tình hình ti�n t�, giá c	. 

- Bi�n pháp ti�n t� tín d�ng: Xu�t phát t, quan �i�m cho r#ng lm phát bao gi�

c"ng là hi�n t��ng c�a ti�n t�, nên bi�n pháp  n ��nh ti�n t� và ch�ng lm phát ph	i 

b(t ��u t, l$nh v�c ti�n t� - tín d�ng: 

+ Qu	n lý ch&t ch� vi�c cung �ng ti�n. 

+ Qu	n lý và hn ch� th�t mnh kh	 n�ng “to ti�n” c�a NHTM b#ng cách t�ng 

t0 l� d� tr� b(t bu�c, xi�t ch&t tín d�ng,… 

+ Nâng cao lãi su�t tín d�ng �� thu hút ti�n m&t trong n�n kinh t� - xã h�i, làm 

gi	m l��ng ti�n cung �ng; m&t khác, nâng cao lãi su�t tín d�ng c"ng làm gi	m kh	

n�ng m� r�ng tín d�ng c�a NHTM. 

+ Tr��ng h�p c�n thi�t có th� áp d�ng bi�n pháp c	i cách ti�n t�, phát hành 

ti�n m�i thu h�i ti�n c", l�p li tr�t t� trong l�u thông ti�n t�. 

- Bi�n pháp v�i tài chính ngân sáchH;wI;^�AX;SN�A;I?LI;Z�;B[N;C?bA?;AX\A;]LC?;

có ý ngh$a quan tr�ng và then ch�t, b�i vì ng��i ta ��u ��ng ý r#ng sau kh�ng 

ho	ng c�a h� th�ng tài chính Nhà n��c, ngân sách b� thâm h�t là nguyên nhân 

chính c�a lm phát, do �ó n�u d�p t(t ���c nguyên nhân này thì ti�n t� s�  n ��nh, 

lm phát ���c ki�m soát. 

+ Tr��c h�t ph	i tìm cách �� gi	m d�n b�i chi ti�n to th�ng b#ng thu chi ngân 

sách b#ng cách ti�t ki�m chi, nh�t là nh�ng kho	n chi cho b� máy qu	n lý hành 

chính, nh�ng kho	n chi ch�a th�t c�p thi�t c"ng c�n ph	i c(t b�t ho&c gi	m thi�u ��

làm gi	m s� c�ng th.ng c�a ngân sách. 

+ T�ng c��ng b�i d�*ng và m� r�ng các kho	n thu t, n�n kinh t�, ch�ng th�t 

thu thu�, ��ng th�i ph	i th�c hi�n thu �úng, thu ��, công b#ng �� không gây 	nh 

h��ng tiêu c�c ��n s	n xu�t và ��i s�ng. 
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+ S% d�ng tín d�ng Nhà n��c b#ng cách vay trong n��c và n��c ngoài. 

+ Trong n��c phát hành trái khoán Nhà n��c ng(n hn, trung và dài hn nh�

tín phi�u kho bc, trái phi�u chính ph�,…T�ng các kho	n vay và vi�n tr� t, bên 

ngoài v�i các �i�u ki�n �u �ãi. 

- Ng�n ch�n s� leo thang ca giá c�: S� leo thang c�a giá c	 do tác ��ng b�i 

nhi�u y�u t� nh� s	n xu�t xu�t kém, cung c�u hàng hóa trên th� tr��ng m�t cân ��i 

làm giá c	 hàng hóa b� �
y lên cao, c"ng có th� do l��ng ti�n cung �ng t�ng cao 

h�n t� �� t�ng c�a s	n xu�t, ngoài ra còn có y�u t� tâm lý, ��u c�,… 

Vi�c áp d�ng các bi�n pháp �� ng�n ch&n s� leo thang c�a giá c	 tr��c h�t 

c�n ph	i gi	i quy�t � khâu l�u thông phân ph�i nh� th�c hi�n m�u d�ch t� do, n�i 

l/ng hàng rào thu� quan �� �
y mnh xu�t nh�p kh
u hàng hóa. 

Có th� can thi�p b#ng vàng và ngoi t� b#ng cách bán ra ��  n ��nh giá vàng, 

giá ngoi t�, t, �ó to tâm lý  n ��n giá c	 các loi m&t hàng khác. M&t khác, qu	n 

lý th� tr��ng t�t, ch�ng buôn l�u, ch�ng ��c quy�n, tranh mua tranh bán,… 

2.3. Nh�3e0mM��3e0:M�O0OM�3e04�`0mM^:0B0O^O03��O0mM^:0:q_�3

2 các n��c phát tri�n, ng��i ta th��ng �eo �u i vi�c th�c hi�n m�t chính 

sách kinh t� v$ mô nào �ó mà vi�c th�c hi�n m�t chính sách nh� v�y th��ng c"ng 

sinh ra lm phát. 

Tr��c h�t �ó là gi	i quy�t công �n vi�c làm cho ng��i lao ��ng, gi	i quy�t 

nn th�t nghi�p. Các nhà nghiên c�u kinh t� � M� và các n��c t� b	n phát tri�n �ã 

th�ng nh�t r#ng khi chính ph� mu�n th�c hi�n ch� tiêu công �n vi�c làm cao (th�t 

nghi�p gi	m) có th� d-n ��n lm phát. K� ��n ph	i nói ��n thâm h�t ngân sách, h�u 

nh� ai c"ng th,a nh�n thâm h�t ngân sách và lm phát là bn ��ng hành v�i nhau. 

Tuy v�y, n�u thâm h�t ngân sách ���c trang trãi b#ng các kho	n vay c�a Chính ph�

(bán trái khoán) thì nó s� không gây lm phát. Thâm h�t ngân sách ch� gây ra lm 

phát khi nó ���c bù �(p b#ng vi�c phát hành ti�n. 

Vi�c l�a ch�n ph��ng th�c ch�ng lm phát � các n��c không hoàn toàn 

gi�ng nhau, ngay c	 � m�t n��c, trong nh�ng th�i k) khác nhau ng��i ta c"ng áp 

d�ng nh�ng ph��ng th�c khác nhau. Nhìn chung, có hai loi ph��ng th�c d��i �ây: 

- Ph��ng th�c “hn ch� ti�n t�” - ki�m soát ch&t ch� l��ng ti�n cung �ng: 

ph��ng th�c này xu�t phát t, lu�n �i�m c�a Friedman cho r#ng s� t�ng tr��ng kinh 

t�  n ��nh và có hi�u qu	 ch� có th� d�a trên s� ki�m sTLB;C?&B;C?�;O?�N;`��AX;BN�A;
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t� phát hành trong l�u thông, ngh$a là ki�m soát s� cung �ng ti�n t� k�t h�p v�i 

chính sách ki�m ch� lm phát và thúc �
y t�ng tr��ng dài hn. 

Ph��ng th�c hn ch� ti�n t� ���c áp d�ng � M� trong nhi�u th�p niên và t/

ra có hi�u qu	, vì v�y nó ���c nhi�u n��c th,a nh�n nh� là ph��ng th�c ch� y�u ��

 n ��nh ti�n t�, ki�m ch� lm phát. 

- Ph��ng th�c “n�i l/ng ti�n t�” - l�y lm phát tr� lm phát: ph��ng th�c này 

d�a trên quan �i�m c�a Keynes cho r#ng m�t n�n kinh t� t�ng tr��ng và có hi�u qu	

là gi	i quy�t ��y �� công �n vi�c làm. Mu�n v�y ph	i kích c�u b#ng các chính sách 

v$ mô c�a Nhà n��c. Trong �ó, vi�c n�i l/ng ti�n t�, m� r�ng vi�c cung �ng ti�n t�

s� kích thích m&t c�u, gi	i quy�t ���c nn th�t nghi�p, thúc �
y t�ng tr��ng kinh t�, 

t, �ó lm phát s� ���c ki�m soát. 

Theo quan �i�m này, ng��i ta coi lm phát và ch�ng lm phát nh� m�t quá 

trình liên t�c, ngh$a là v,a ch�ng lm phát li v,a th�c hi�n chính sách ti�n t� lm 

phát. Ph��ng th�c này ��oc th,a nh�n � M� vào nh�ng th�p niên 40, 50, 60 sau �ó 

	nh h��ng mnh m� ��n các n��c Nam M�, Argentina, Peru, Brazil, Bolivia có t0

l� t�ng tr��ng ti�n t� bình quân hàng n�m lên ��n trên d��i 300%, các n��c khác 

nh� Urugoay, Mexico có t0 l� t�ng tr��ng ti�n t� bình quân hàng n�m kho	ng trcA;

^��N;{o|;`[;=�B;BMTAX;A?�AX;S#AX;C?�AX;Z�;B?�C;?N�A;UVYA;�N�=;A:N;BMcA_

Câu h!i c�ng c�:  

1. N�u NHTW mu�n th(t ch&t ti�n t� �� ch�ng lm phát, NHTW có th� s%

d�ng các công c� c�a CSTT nh� th� nào?  

2. Ch� tiêu nào hay ���c dùng �� ph	n ánh m�c �� lm phát? Các nguyên 

nhân gây ra lm phát? 

3. có ý ki�n cho r#ng: “Lm phát x	y ra khi Ngân sách nhà n��c b  thâm h�t”. 

Ý ki�n này �úng hay sai?

4. Vi�c x	y ra tác ��ng x�u c�a thi�u phát có ph� thu�c vào m�c �� thi�u phát 

hay không? 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   121

Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

In economics, inflation is a rise in the general level of prices of goods and 

services in an economy over a period of time. When the general price level rises, each unit 

of currency buys fewer goods and services. Consequently, inflation also reflects an 

erosion in the purchasing power of money – a loss of real value in the internal medium of 

exchange and unit of account within the economy. A chief measure of price inflation is 

the inflation rate, the annualized percentage change in a general price index (normally 

the consumer price index) over time.  

Inflation's effects on an economy are various and can be 

simultaneously positive and negative. Negative effects of inflation include an increase in 

theopportunity cost of holding money, uncertainty over future inflation which may 

discourage investment and savings, and if inflation is rapid enough, shortages of goods as 

consumers begin hoarding out of concern that prices will increase in the future. Positive 

effects include ensuring that central banks can adjust real interest rates (intended to 

mitigate recessions), and encouraging investment in non-monetary capital projects. 

Economists generally agree that high rates of inflation and hyperinflation are 

caused by an excessive growth of the money supply. Views on which factors determine 

low to moderate rates of inflation are more varied. Low or moderate inflation may be 

attributed to fluctuations in real demand for goods and services, or changes in available 

supplies such as during scarcities, as well as to changes in the velocity of money supply 

measures; in particular the MZM ("money zero maturity") supply velocity. However, the 

consensus view is that a long sustained period of inflation is caused by money supply 

growing faster than the rate of economic growth.  

Today, most economists favor a low and steady rate of inflation. Low (as opposed 

to zero or negative) inflation reduces the severity of economicrecessions by enabling the 

labor market to adjust more quickly in a downturn, and reduces the risk that a liquidity 

trap prevents monetary policy from stabilizing the economy. The task of keeping the rate 

of inflation low and stable is usually given to monetary authorities. Generally, these 

monetary authorities are the central banks that control monetary policy through the setting 

of interest rates, through open market operations, and through the setting of 

banking reserve requirements.  
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M�t s� thu�t ng� ti ng Anh: 

Inflation: L�m phát 

c1BC.4B/L320B?/74N�H4A;F049BF4C�

>?/.021@4B/L320B?/74N�H4A;F040B�/40�

J.H2/^4A=334B/L320B?/74N�H4A;F04C"=46d?

-?E04A=E;4B/L320B?/74N�H4A;F04C;B4A;D4	#@

Reasonable inf320B?/74N�H4A;F04M]24A;�B

K.234B/L320B?/74N�H4A;F040;�C4E�4e3�H4A;F04C2?f

g@A.1B/L320B?/74hBU=43�H4A;F0

-ci4j4-?/E=H.14c1BC.4i/^.T74-;�4E�49BF4C�4;</940BU=4^Q/9

Business cycle: Chu kì kinh t�
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CH��NG 9. RwX0TQUPQ01Y�T0R*

M�c tiêu h�c t�p: Sau khi h�c xong ch��ng này, ng��i h�c có th�:

- Trình bày 	�
c tài chính qu�c t� là gì; 

- Trình bày 	�
c tb giá h�i 	oái là gì; 

- Phân bi�t các lo�i tb giá; 

- Phân tích các nhân t� �nh h��ng 	�n tb giá; 

- Trình bày 	�
c n�i dung cán cân thanh toán; 

- Trình bày 	�
c cách x! lý b�i chi cán cân thanh toán; 

- Trình bày 	�
c n�i dung ho�t 	�ng ca tài chính qu�c t�; 

- Trình bày 	�
c các t' ch�c tài chính qu�c t�. 

\.0PQ(PZ0j#P0�0TQYPZ0j0RwX0TQUPQ01Y�T0R*

1.1. Khái ni�m tài chính qu�c t 

'�ng trên góc �� t,ng qu�c gia �� nhìn nh�n thì hot ��ng tài chính g�m có: 

Hot ��ng tài chính ��i n�i, hot ��ng tài chính ��i ngoi và hot ��ng tài chính 

thu�n túy gi�a các qu�c gia. Hot ��ng tài chính thu�n túy gi�a các qu�c gia li bao 

g�m hot ��ng tài chính c�a các công ty �a qu�c gia và hot ��ng tài chính c�a các 

t  ch�c qu�c t�. Theo cách nhìn nh�n này, hot ��ng tài chính qu�c t� (TCQT) 

���c quan ni�m bao g�m hot ��ng tài chính ��i ngoi và hot ��ng tài chính qu�c 

t� thu�n túy. Quan ni�m này th��ng ���c s% d�ng � các n��c �ang phát tri�n, m�c 

�� h�i nh�p còn hn ch�. 

'�ng trên góc �� toàn c�u �� nhìn nh�n thì hot ��ng TCQT ���c quan 

ni�m ch� bao g�m các hot ��ng TCQT thu�n túy, b�i gì hot ��ng tài chính c�a 

m+i qu�c gia �ã bao g�m hot ��ng tài chính ��i n�i và hot ��ng tài chính ��i 

ngoi; ch� nh�ng hot ��ng tài chính chung trên phm vi toàn c�u m�i là TCQT. 

Quan ni�m này th��ng ���c s% d�ng � các n��c phát tri�n, m�c �� m� c%a h�i 

nh�p cao. 

\.-.0T�0cB0MN3M0:M73M0d2f30M�0:7_0OMb3M0d2�O0: 

- Các quan h� qu�c t� gi�a các qu�c gia v� kinh t�, v�n hóa, xã h�i, chính tr�, 

quân s�, ngoi giao,…�òi h/i ph	i có và làm xu�t hi�n quan h� TCQT. 

- Cùng v�i s� xu�t hi�n c�a ti�n t� nh� m�t v�t trao � i trung gian, ti�n t� d�n 

d�n �ã có ��y �� các ch�c n�ng trong trao � i, trong thanh toán, trong d� tr� và 
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ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i. Chính ch�c n�ng trao � i, thanh toán qu�c t� c�a ti�n �ã 

là c� s� cho vi�c hình thành và th�c hi�n các quan h� TCQT. 

+ Phân công lao ��ng qu�c t� cùng v�i l�i th� so sánh tuy�t ��i và l�i th� so 

sánh t��ng ��i c�a các qu�c gia �ã làm xu�t hi�n các quan h� th��ng mi qu�c t�. 

Các quan h� trao � i hàng hóa lúc ban ��u ch� bó h3p trong phm vi các b� t�c, các 

qu�c gia, � các vùng biên gi�i và ch� y�u b#ng hình th�c hàng � i hàng (không có 

quan h� TCQT). D�n d�n, �ã có các v�t trung gian và ti�n ��ng ra �o l��ng giá tr�

c�a các hàng hóa trong các quan h� trao � i. Tuy nhiên, trong các quan h� th��ng 

mi qu�c t� thì ti�n ph	i th�c hi�n ch�c n�ng ti�n t� qu�c t�. Trong m�t th�i gian 

dài c�a l�ch s% th��ng mi qu�c t� thì ti�n t� �ó ch� có th� là vàng. Cùng v�i s� m�

r�ng c�a các quan h� th��ng mi qu�c t�, s� phát tri�n c�a các ph��ng ti�n thông 

tin, v�n t	i và s� phát tri�n c�a h� th�ng ti�n t� qu�c t� nên ngày nay thanh toán 

qu�c t� trong các hot ��ng xu�t, nh�p kh
u hàng hóa, d�ch v�, ��u t�,…ng��i ta 

th��ng dùng các ��ng ti�n c�a m�t s� qu�c gia có n�n kinh t� mnh, có th� �	m 

b	o s�  n ��nh t��ng ��i c�a ti�n t� làm th��c � �� tính toán. Trong quá trình xác 

��nh ph��ng ti�n dùng trong thanh toán qu�c t� và x% lý m�i quan h� gi�a các ��ng 

b	n t�, các qu�c gia khác nhau có th� l�a ch�n các ch� �� t0 giá h�i �oái khác nhau. 

Nh� v�y, các hot ��ng tài chính trong quan h� qu�c t� c�n ph	i l�a ch�n ���c 

ph��ng ti�n dùng trong thanh toán qu�c t� làm c� s� cho vi�c x% lý các m�i quan 

h� gi�a các ��ng ti�n c�a các qu�c gia. V�i lý do �ó, vi�c xác ��nh t0 giá h�i �oái 

và qu	n lý t0 giá h�i �oái tr� thành m�t n�i dung quan tr�ng trong TCQT. Các quan 

h� TCQT c"ng càng phát tri�n; th�m chí, ngày nay TCQT còn có các công c� tài 

chính cho phép thúc �
y các quan h� kinh t� qu�c t�. 

+ Th��ng mi qu�c t� càng phát tri�n thì c"ng xu�t hi�n ngày càng nhi�u 

nh�ng ng��i mua, bán ch�u, nh�ng ng��i thi�u h�t v�n tm th�i,…làm xu�t hi�n 

nh�ng t  ch�c tài chính trung gian th�c hi�n cho vi�c cho vay qu�c t�. H�n n�a, các 

quan h� v� kinh t�, chính tr�, xã h�i, v�n hóa, ngoi giao,… c�a các qu�c gia c"ng 

ngày càng phát tri�n làm xu�t hi�n các kho	n thanh toán và tín d�ng gi�a các qu�c 

gia, trong l$nh v�c ��u t� và trong nhi�u l$nh v�c khác. 'ây c"ng là m�t hot ��ng 

r�t phát tri�n trong TCQT. 

+ Trong �i�u ki�n phát tri�n c�a khoa h�c – công ngh� và xu th� h�i nh�p kinh 

t� qu�c t� v�i m�c �ích nâng cao l�i nhu�n, t�n d�ng các �i�u ki�n thu�n l�i c�a các 
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qu�c gia, tránh hàng rào thu� quan và phi thu� quan, m� r�ng th� tr��ng tiêu th� s	n 

ph
m và kéo dài chu k) “s�ng” c�a s	n ph
m, các nhà ��u t� r�t tích c�c tìm ki�m 

và th�c hi�n ��u t� ra bên ngoài. Chính s� phát tri�n c�a ��u t� qu�c t� �ã làm cho 

hot ��ng TCQT thêm nh�n nh�p. 

+ Trong �i�u ki�n h�p tác lao ��ng qu�c t� ngày càng m� r�ng, �i�u ki�n s�ng 

ngày càng nâng cao và ph��ng ti�n giao thông ngày càng phát tri�n thì hot ��ng 

h�p tác lao ��ng, hot ��ng du l�ch qu�c t�,…c"ng ngày càng phát tri�n làm cho 

các hot ��ng TCQT trong các l$nh v�c này tr� nên sôi ��ng. 

�   Trong các ti�n �� k� trên, y�u t� các quan h� qu�c t� gi�a các qu�c gia 

v� kinh t�, chính tr , v�n hóa, xã h�i có v� trí nh� là �i�u ki�n c�n to c� s� cho s�

hình thành và phát tri�n c�a TCQT; y�u t� ti�n t� có ch�c n�ng ti�n t� th� gi�i có v�

trí nh� �i�u ki�n �� các quan h� TCQT v�n hành thông su�t. 

\./.0Ri0e_^0M�_0�9^_

\./.\.0]M^_03_�`

Ngày nay trong quan h� thanh toán qu�c t� h�u h�t các n��c, các t  ch�c, cá 

nhân ��u s% d�ng ngoi t�. Vi�c quy � i ��ng ti�n n��c này sang ��ng ti�n n��c 

khác ���c g�i là h�i �oái;UV�C;B�_;j?N;B?�C;?N�A;UVK;� N;=�B;��AX;BN�A;A��C;A[K;MY;

��AX;BN�A;A��C;O?LC;I?	N;B?sT;=�B;B0;`�;A?�B;��A?R;���C;X�N;`[;B0;XNL;?�N;�TLN_;

f�;?@A?;B?�CR;B0;XNL;`[;XNL;C	;C�Y;=�B;��AX;BN�A;C�Y;A��C;A[K;���C;SN�V;?N�A;

b#ng m�t s� l��ng ��n v� ti�n t� bi�n � i c�a n��c khác. 

f�;S	A;C?�BR;B0;XNL;`[;UVYA;?�;Z�;=&B;XNL;BM�;XN�Y;CLC;��AX;BN�A;O?LC;A?YV;Z�N;

nhau, ph	n ánh v� s� so sánh v� s�c mua c�a các ��ng ti�n �ó. 

fb;^�H;F0;XNL;XN�Y;��AX;�>;`Y;k� v�i ��ng Vi�t Nam nh� sau: 

USD/VN'= 20.200 có ngh$a là 1 USD = 20.200 VN'. 

1.3.2.0T^O0mM��3e0mM^m03_a`0v :0:i0e_^

x0P_a`0v :0:i0e_^0:q>O0:_ mp

- Y�t giá hàng hoá thông th��ng tr�c ti�p: 

Gi	 s% khi chúng ta �i mua hàng hoá ti các c%a hàng hay siêu th�, chúng ta 

th��ng th�y hàng hoá ���c niêm y�t giá nh� sau: 
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Hàng hoá y t giá ��n v@ y t giá �,ng ti�n �@nh giá ��n v@ tính ��n giá 

Go 1 Kg VN' VN'/1Kg 15.000

Vàng 1 Ch� VN' VN'/1Ch� 3.720.000

V	i 1 Mét VN' VN'/1Mét 100.000

Tr�ng 1 Qu	 VN' VN'/1Qu	 2.500

uDXV�AH;IFC49B�40'/94;
AS4[klZ[\\) 

Nhìn vào b	ng ta có th� d! dàng hi�u: 

15.000 VN' mua ���c 1 kg go. 

3.720.000 VN' mua ���c 1 ch� vàng. 

100.000 VN' mua ���c 1 mét v	i. 

2.500 VN' mua ���c 1 qu	 tr�ng. 

f�N;CLC?;K�B;XNL;A[KR;XNL;?[AX;?TL;���C;SN�V;?N�A;=�B;CLC?;BM�C;BN�I;S#AX;

ti�n nên ���c g�i là ph��ng pháp y�t giá hàng hoá tr�c ti�p. Trong �ó, hàng hoá 

nh� go, vàng, v	i, tr�ng,…���c g�i là hàng hoá y�t giá. Hàng hoá y�t giá có s�

��n v� c� ��nh và th��ng b#ng 1. Còn ��ng VN' �óng vai trò là ��ng ti�n �inh giá, 

s� ��n v� c�a ��ng ti�n ��nh giá không c� ��nh và có s� thay � i. 

- }�B;B0;XNL;BM�C;BN�IH;T��ng t� nh� nh�ng loi hàng hoá trên nh�: Go, vàng, 

v	i, tr�ng,…thì các ngoi t� c"ng �óng vai trò là hàng hoá (hàng hoá �&c bi�t) trong 

m�i quan h� v�i ��ng n�i t� (�óng vai trò là ti�n t�). N�u l�y Vi�t Nam làm ví d�, 

VN' �óng vai trò là ti�n t� còn các ngoi t� khác �óng vai trò là hàng hoá thì c"ng 

gi�ng nh� y�t giá hàng hoá thông th��ng tr�c ti�p ta s� có b	ng y�t giá c�a ngoi t�

tr�c ti�p nh� sau: 

�,ng ti�n y t giá ��n v@ y t giá �,ng ti�n �@nh giá ��n v@ tính ��n giá 

USD 1USD VN' VN'/1USD 20.930

GBP 1GBP VN' VN'/1GBP 34.043

JPY 1JPY VN' VN'/1JPY 249,39

EUR 1EUR VN' VN'/1EUR 30.301

uDXV�AH;89:/4;</948;<4/��C4mB�0482HS4\kl[klZ[\\) 

V�i ph��ng pháp này, ngoi t� là ��ng ti�n y�t giá có s� ��n v� C�;��A?R;CWA;

��AX;A�N;B�;�:AX;ZYN;BMW;`[;��AX;BN�A;��A?;XNL;Z�N;]�;��A;Z�;B?YK;� N_;f[;C�;B?�;BY;C:;

B0;`�;BMYT;� NH  

20.930 VN' = 1 USD 
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 34.043 VN' = 1 GBP  

 249,39 VN' = 1 JPY 

 30.301 VN' = 1 EUR 

Trên th�c t� h�u h�t các n��c trên th� gi�i ��u s% d�ng ph��AX;I?LI;A[K;Z@;

B0;XNL;K�B;B?sT;I?��AX;I?LI;A[K;^!;?N�V;Z[;B?V�A;BN�A_

x0y :0:i0e_^0e_^30:_ mp

- Y�t giá hàng hoá thông th��ng gián ti�p: 

Khác v�i ph��ng pháp y�t giá tr�c ti�p, ph��ng pháp y�t giá gián ti�p có s�

khác bi�t hoàn toàn, khi chúng ta mua hànX;C?JAX;BY;C:;B?�;]�;B?�K;=�B;S	AX;ANc=;

K�B;�&C;SN�BR;?�N;O?LC;B?��AXH

�,ng ti�n y t giá ��n v@ y t giá Hàng hoá �@nh giá ��n v@ tính ��n giá 

VN' 1VN' Go Kg/1VN' 0,000066667

VN' 1VN' Vàng Ch�/1VN' 0,000000269

VN' 1VN' V	i Mét/1VN' 0,000010000

VN' 1VN' Tr�ng Qu	/1VN' 0,000400000

uDXV�AH;IFC49B�40'/94;
AS4[kl4Z[\\) 

S� khác bi�t ���c th� hi�n � ch+ giá c	 hàng hoá không ���c bi�u hi�n tr�c 

ti�p, thông qua cách y�t giá này chúng ta ch� có th� bi�t: 

 1 VN' mua ���c 0,000066667 kg go. 

 1 VN' mua ���c 0,000000269 ch� vàng. 

 1 VN' mua ���c 0,000010000 mét v	i. 

 1 VN' mua ���c 0,000400000 qu	 tr�ng. 

 Mà n�u chúng ta mu�n bi�t giá c�a hàng hoá thì b(t bu�c chúng ta ph	i th�c 

hi�n m�t vài phép tính chuy�n � i. Và trong ph��ng pháp này VN' �óng vai trò là 

��AX;BN�A;K�B;XNL;Z�N;]�;��A;Z�;C�;��A?;Z[;B?��AX;S#AX;pR;CWA;A?�AX;?[AX;?TL;A?�H;

go, vàng, v	i, tr�ng,... �óng vai trò là hàng hoá ��nh giá v�i s� ��n v� thay � i. 

- }�B;B0;XNL;XNLA;BN�IH

~T;Z�N;K�B;XNL;?[AX;?TL;B?>AX;B?��AX;XNYA;BN�I;B?@;K�B;B0;XNL;XNYn ti�p không 

có gì khác bi�t. Chúng ta có th� có th� bi�u di!n nh� sau: 
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�,ng ti�n y t giá ��n v@ y t giá �,ng ti�n �@nh giá ��n v@ ��n giá 

VN' 1VN' USD USD/1VN' 0.000047778

VN' 1VN' GBP GBP/1VN' 0.000029374

VN' 1VN' JPY JPY/1VN' 0.004009783

VN' 1VN' EUR EUR/1VN' 0.000033002

uDXV�AH;-;=@�/4	'B40] 89:/4;</948;<4/��C4mB�0482HS4\kl[klZ[\\) 

Trong ph��ng pháp này, n�i t� là ��ng ti�n y�t giá có s� ��n v� c� ��nh, 

th��ng b#ng 1, còn ngoi t� �óng vai trò là ��ng ti�n ��nh giá có s� ��n v� thay � i. 

f[;A?@A;Z[T;S	AX;ANc=;K�B;BY;C:;B?�;B?�K;B0;`�;BMYT;� NH

 1 VN' = 0.000047778 USD 

 1 VN' = 0.000029374 GBP 

 1 VN' = 0.004009783 JPY 

 1 VN' = 0.000033002 EUR 

FMcA;B?�C;B�;I?��AX;I?LI;K�B;B0;XNL;XNLA;BN�I;O?>AX;���C;]%;^�AX;A?N�VR;C?�;

có m�t vài n��c s% d�AX;A?�;A��C;�A?;Z[;CLC;A��C;B?V�C;`NcA;?N�I;�A?;u;�CR;Ds�;

Zealand, Ireland,...). 

\././.0PMs30:�0�3M0M�B3e0� 30:i0e_^0M�_0�9^_

- Cung c"u v� ngo�i t�: Nh� chúng ta �ã bi�t, ��i v�i cung c�a m�t loi hàng 

hoá b�t k) nào thì s� thay � i cung c�a hàng hoá �ó luôn ch�u gi�i hn nh�t ��nh 

nh�ng cung c�a ti�n có th� t�ng ��n vô hn. Ng��c li c�u hàng hoá ph� thu�c vào 

nhu c�u s% d�ng, tích tr�, ��u c� nên chúng ta có th� l��ng ��c ���c và tính toán 

���c l��ng c�u hàng hoá nh�ng ��i v�i ti�n thì không, c�u ti�n là vô hn. Vì l� �ó 

cung c�u ngoi t� th��ng xuyên thay � i và không có gi�i hn cho s� thay � i �ó. 

Khi cung ngoi t� v��t quá c�u ngoi t� ngay l�p t�c giá ngoi t� s� gi	m xu�ng 

ng��c li khi c�u ngoi t� v��t quá cung ngoi t� thì giá ngoi t� s� B�AX;`cA;Z[;^-A;

��A;B0;XNL;]�;B?YK;� N_;D?�;Z�K;=�N;]�;SN�A;� N;C�Y;CVAX;AXTN;B�;O?LC;Z�N;]�;SN�A;

� i c�a c�u ngoi t� ��u tác ��ng mnh ��n t0 giá. 

- Chính sách th��ng m�i: Hi�n nay, trong �i�u ki�n h�i nh�p, h�u h�t các 

n��c trên th� gi�i ��u có quan h� giao l�u v�i nhau v� kinh t�. Và �� thu�n l�i 

trong quan h� này, các n��c th��ng �&t ra các chính sách th��ng mi. Có nhi�u 

chính sách th��ng mi khác nhau v�i nhi�u tác ��ng khác nhau và nh#m nhi�u m�c 

�ích khác nhau nh�ng ch(c ch(n m�t �i�u chính sách th��AX;=N;C:;BLC;��AX;��A;B0;
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XNL_;9�;B?�R;O?N;B?�C;?N�A;C?bA?;]LC?;B?��AX;=N;C:;BLC;^�AX;`[=;XN	=;B?V�;UVYA;]�;

O?N�A;A?�I;O?
V;?[AX;?TL;B�AX;`[=;C�V;Z�;AXTN;B�;B�AX;B?sT;^-A;��A;XNL;BM�;��AX;

AXTN;B�;B�AX;`cA;Z[;O?N�A;B0;XNL;B?YK;� N_;EYK;O?N;Nhà n��c t?�C;?N�A;C?bA?;]LC?;

B?��AX;=N;C:;BLC;^�AX;`[=;B�AX;B?V�;UVYA;B?@;]�;C:;BLC;��AX;AX��C;`N;`[=;XN	=;

A?�I;O?
V;?[AX;?TL;A��C;AXT[N;AcA;C�V;Z�;AXTN;B�;XN	=;PV�AX;^T;�:;XNL;BM�;AXTN;

B�;XN	=;`[=;B0;XNL;B?YK;� N_

- N�ng su�t lao 	�ng ca các n��c: iT;B0;XNL;?�N;�TLN;I?	A;LA?;=�N; B��AX;

UVYA;��AX;XNL;]�C;=VY;C�Y;CLC;��AX;BN�AR;AcA;^!;^[AX;]T;]LA?;XNL;C	;C�Y;B?�;BM��AX;

A�N;��Y;Z[; B?�; BM��AX; B?�;XN�N_;F,;�:;]�;C:; B?�; B?�K;���C; B@A?; BMAX;A�AX;]V�B; `YT;

��AX;C�Y;=+N;UV�C;XNY;?YK;A:N;CLC?;O?LC;B0;XNL;Z[;A�AX;]V�B;`Yo ��ng có m�i liên 

h� v�i nhau. 

Ví d�: Trung Qu�c có n�ng su�t lao ��ng cao h�n Vi�t Nam vì v�y hàng hoá 

Trung Qu�c r4 d-n ��n c�u nh�p kh
u hàng hoá Trung Qu�c c�a Vi�t Nam t�ng 

mnh khi�n cho c�u v� Nhân Dân t� c"ng t�ng theo. Lúc này giá tr� c�a ��ng Nhân 

Dân t� c"ng t�ng và ���c ��nh giá cao h�n so v�i ��ng Vi�t Nam . 

D?�;Z�K;C?JAX;BY;C:;B?�;�N;��A;O�B;`V�A;M#AX;A?�AX;A��C;C:;A�AX;]V�B;`YT;

��AX;CYT;B?@;��AX;BN�A;C�Y;A��C;�:;]�;���C;��A?;XNL;CYT;Z[;B0;XNL;]�;B�AX;CYT;��N;

v�i ��ng ti�n n��c �ó khi n�ng su�t lao ��ng ngày càng t�ng. 

- L
i t�c k* v�ng: ��N; B�C;O);Z�AX;�;A��C;A[T;CYT;B?@; `V�AX;BN�A;]�;C?	K; B,;

A��C;AXT[N;Z[T;A?N�VR;`[=;CVAX;AXTN;B�;B�AX;O�B;UV	;`[;��AX;AXTN;B�;PV�AX;XNL;Z[;

��AX;A�N;B�;`cA;XNL;Z[;]�;O?N�A;B0;XNL;B?YK;� N_ Ngoài ra, lm phát bYT;XN�;C"AX;`[=;

XN	=;`�N;B�C;O);Z�AX_;j?N;C:;`=;I?LBR;XNL;C	;]�;B�AX;CYTR;��AX;A�N;B�;S�;]�B;XNL;]T;

Z�N;AXTN;B�R;B�C;`[=;B�AX;B0;XNL_;

- Tâm lý ca công chúng: F\=; `g; C�Y; C>AX;C?JAX;C"AX; `[;=�B; K�V; B�;UVYA;

BM�AX;BLC;��AX;��A;B0;XNL_;fb;^�;A?�;�;fN�B;DY=R;A?\A;^\A;C:;B\=;`g; B?bC?;^dAX;

?[AX;?TL; AXTN; A?�IR; ]dAX;SLN; AXTN; B�R; �&C; SN�B; `[; ��AX;�>`Y;k$; �Q; `[=; C�V; Z�;

AXTN;B�;B�AX;^-A;��A;`[=;B�AX;XNL;BM�;��AX;AXTN;B�;Z[;O�B;UV	;`[;B0;XNL;B�AX;`cA_

Ngoài các y�u t� chính trên còn r�t nhi�u các y�u t� khác tác4	�/94	�/40b49BF4

nh� khng ho�ng tài chính, giá d"u trên th� gi�i, các chính sách ca Nhà n��c,… 

\./.t.0lMs3049�_0:i0e_^

FV); B?sT;=�C;�bC?; ]%;^�AXR; BV); B?sT; CLC; BNcV; B?�C;PLC;��A?R; B0;XNL; C:; B?�;

���c phân chia nh� sau: 
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- C�n c� vào ph��ng ti�n thanh toán qu�c t�: 

+ Ib49BF4EdC;`[;B0;XNL;=VY;SLA;CLC;`TN;]�C;X?N;S#AX;AXTN;B�_

+ Ib49BF4;�B4A;B�=;`[;B0;XNL;=VY;SLA;CLC;`TN;?�N;I?N�V;X?N;S#AX;AXTN;B�_;D�V;

?�N;I?N�V;BM	;BN�A;AXYK;B?@;X�N;`[;B0;XNL;?�N;I?N�V;BM	;BN�A;AXYKR;A�V;?�N;I?N�V;C:;O@;

hn thì g�i là B0;XNL;?�N;I?N�V;C:;O@;?A_

+ Ib49BF40B�/4H�0;`[;B0;XNL;LI;^�AX;C?T;CLC;XNYT;^�C?;=VY;SLA;AXTN;B�;`[;BN�A;

kim loi, ti�n gi�y, séc du l�ch, th4 tín d�ng. 

+ Ib49BF4C;=@�/46;?�/;`[;B0;XNL;LI;^�AX;C?T;CLC;XNYT;^�C?;=VY;SLA;AXTN;B�;`[;

các kho	n ti�n g%i ti ngân hàng. 

F?>AX; B?��AX; B0;XNL;=VY; BN�A;=&B; B?�I;?�A; B0;XNL;C?VK�A;O?T	A;Z[; B0;XNL;

SLA;BN�A;=&B;CYT;?�A;B0;XNL;C?VK�A;O?T	A_

- C�n c� vào th�i 	i�m mua bán ngo�i h�i: 

+ Ib49BF4H�4 C!2; `[; B0; XNL; LI; ^�AX; C?T; ZN�C;=VY;SLA;=:A;AXTN; B�; ��V; BNcA;

trong ngày làm vi�c ti các trung tâm h�i �oái. 

+ Ib49BF4	R/94C!2;`[;B0;XNL;LI;^�AX;C?T;ZN�C;=VY;SLA;=:A;AXTN;B�;CV�N;CdAX;

trong ngày làm vi�c ti các trung tâm h�i �oái. 

- C�n c� vào nghiêp v� kinh doanh ngo�i h�i: 

+ Ib49BF49B2?4/;�/4/92@;`[;B0;XNL;=VY;SLA;AXTN;B�;=[;vi�c giá nh�n chúng s�

���c th�c hi�n ch�m nh�t sau hai ngày làm vi�c. 

+ Ib49BF49B2?4/;�/4CR46n4;�/;`[;B0;XNL;`[;B0;XNL;=VY;SLA;AXTN;B�;=[;ZN�C;XNYT;

nh�n chúng ���c th�c hi�n sau m�t kho	ng th�i gian nh�t ��nh. 

+ F0;XNL;XNYT;A?�A;AXYK;Z[;B0;XNL;XNYT;A?�A có kì hn ���c công b� theo hình 

th�c mua vào, bán ra nh� sau: 

o Ib49BF4H=24M<?;`[;B0;XNL;BN;�:;AX\A;?[AX;ANc=;K�B;]5A;XNL;=VY;Z[T;��AX;BN�A;

y�t giá. 

o Ib49BF45F/412;`[;B0;XNL;=[;BN;�:;AX\A;?[AX;ANc=;K�B;]5A;XNL;SLA;MY;��AX;BN�A;

y�t giá. 

- C�n c� vào vi�c qu�n lý ngo�i h�i: 

+ Ib49BF4C;D/;40;�C4`[;B0;XNL;^T;Nhà n��c công b�. 

+ Ib49BF4C�4	 /;; `[;B0;XNL;?@A?;B?[A?;BMTAX;C?�;��;BN�A;B�;�MsBBTA;GTT^]_;F0;

XNL;C�;��A?;C?bA?;`[;B0;XNL;C?bA?;B?�C;^T;Nhà n��c công b�. D��i áp l�c cung c�u 
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c�a th� tr��ng, �� duy tr@;���C;B0;XNL;C�;��A?;SV�C;Nhà n��c ph	i th��ng xuyên can 

thi�p. 

+ Ib49BF40;�4/'B;`[;B0;XNL;?@A?;B?[A?;B�;I?LB;AXT[N;?�;B?�AX;AX\A;?[AX;Z[;^N!A;

bi�n theo quan h� cung c�u ngoi t� trên th� tr��ng. Sau khi ch� �� ti�n t� Bretton 

Woods s�p �  các n��c t� b	A;O?>AX;CY=;O�B;XN�;Z�AX;B0;XNL;C�;��A?R;��AX;BN�A;

CLC;A��C;B�;S	A;B�;^T;B?	;A N;AcA;B0;XNL;B?	;A N;C"AX;C?bA?;`[;B0;XNL;B�;^T_

+ Ib49BF4 0;�4/'B4 CR4	B�=4 0B�0; `[; B0; XNL;���C; ?@A?; B?[A?;^T;UVYA;?�; CVAX;C�V;

ngoi t� trên th� tr��ng d��i s� �i�u ti�t qu	n lý c�a Nhà n��c;A?#=; A;��A?;B0;XNL;

trên th� tr��ng. 

\./.z.0jf_0:q{0O�f0:i0e_^0M�_0�9^_

F0;XNL;`[;=�B;I?=;BMd;ONA?;B�;UVYA;BM�AX;BMTAX;��N;]�AX;ONA?;B�R;PQ;?�N;C�Y;

m+i n��c, là công c� �� �o l��ng giá tr� gi�a các ��ng ti�n và do v�y có tác ��ng 

nh�;=�B;C>AX;C�;CA?;BMYA?;BMTAX;B?��AX;=N;UV�C;B�R;=�B;C>AX;C�;UV	A;`g;ONA?;B�R;

C:;	A?;?��AX;=A?;=�;B�N;XNL;C	R;B�N;=�N;?TB;��AX;ONA?;B�;-;PQ;?�N;C�Y;A��C;�:;Z[;

CLC;A��C;C:;`NcA;UVYA_;9�;B?�;C?JAX;BY;C:;B?�;PLC;��A?;ZYN;BMW;C�Y;B0;XNL;A?�;]YVH

- Th� nh�t,; B0;XNL; `[;�N; `��AX;PLC;��A?;UVYA;?�;Z�;=&B;XNL; BM�R; ]T; ]LA?;]�C;

=VY;XN�Y;CLC;��AX;BN�A;Z�N;A?YVR;?@A?;B?[A?;AcA;B0;`�;BMYT;� N;XN�Y;CLC;��AX;BN�A;

khác nhau v�i nhau �� thu�n tiên cho các giao d�ch qu�c t�. 

- Th� haiR;B0;XNL;C:;BLC;��AX;BT;`�A;��A;B?��AX mi qu�c t�, xu�t - nh�p kh
u 

hàng hoá, d�ch v� c�a m�t n��c v�i n��c khác. 

fb;^�H;k�B;AX��N;fN�B;DY=;=VY;=�B;CLN;LT;C�Y;k$;Z�N;XNL;po;�~i;Z[;A�V;

B0; XNL; `[; <o_ooo; ��AX;=+N; �~i; B?@; AX��N; fN�B; DY=; �:; I?	N; =�B; <oo_ooo;fD';

A?�AX;A�V;]YV;�:;B0;XNL;B�AX;`cA;<p_ooo;��AX;C?T;=+N;�~i;B?@;XNL;A�N;��Y;C�Y;CLN;

LT;�:;Z-A;`[;po;�~i;A?�AX;XNL;CLN;LT;�:;�;fN�B;DY=;�Q;`[;<po_ooo;fD'R;B�AX;`cA;

po_ooo;fD';]T;Z�N;XNL;C";Z[;BY;B?�K;M�;M#AX;O?N;B0;XNL;B�AX;CYT;uZ�N;fD'eR;XNL;BM�;

VN' gi	m xu�ng thì giá c	 hàng hoá c�a M$ � Vi�t Nam tr� nên �(t h�n và ng��c 

li. 

�VY;�\KR;C?JAX;BY; B?�K;M#AXR;O?N; B0;XNL;CYT;uZ�N;��AX;A�N; B�eR; B�C; `[;XNL; BM�;

c�a ��ng n�i t� gi	m thì hàng hoá c�a n��c �ó ti n��c ngoài s� tr� nên r4 h�n, còn 

hàng hoá c�a n��c ngoài ti n��c �ó s� tr� nên �(t h�n_;DX��C;`N;O?N;B0;XNL;B?�I;

(v�i ��ng n�i t�), t�c là giá tr� c�a n�i t� t�ng lên thì hàng hoá c�a n��c �ó ti n��c 

ngoài s� �(t h�n, còn hàng hoá c�a n��c ngoài ti n��c �ó s� r4 h�n. 
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D?�;Z�KR; O?N; C:; ]�; B?YK; � N; Z�; B0; XNL; `[=;XNL; BM�; ��AX; BN�A; C�Y;=�B; A��c 

gi	m �i s� làm cho nh�ng nhà s	n xu�t trong n��c �ó thu�n l�i h�n trong vi�c bán 

hàng c�a h� � n��c ngoài do �ó s� to ra l�i th� cnh tranh, kích thích xu�t kh
u và 

gây khó kh�n cho nh�ng nhà s	n xu�t n��c ngoài khi bán hàng ti n��c �ó và chính 

vì v�K;]�;?A;C?�;A?�I;O?
V_;DX��C;`N;O?�;B0;XNL;B?YK;� N;`[=;B�AX;XNL;��AX;BN�A;

c�a m�t n��c s� hn ch� xu�t kh
u và kích thích xu�t kh
u.  

- Th� baR;^T;B0;XNL;C:;BLC;��AX;=A?;=�;?TB;��AX;PV�B;A?�I;O?
V;?[AX;?TLR;

d�ch v� và s� cnh tranh gi�a các n��c v�i n?YV;BMcA;B?�;BM��AX;UV�C;B�;AcA;C?bA?;;

I?�;CLC;A��C;�Q;`�N;^�AX;BLC;��AX;A[K;C�Y;B0;XNL;��;�N�V;BN�B;A�A;ONA?;B�;?YK;A:N;

CLC?;O?LC;B0;XNL;���C;]�;^�AX;Z�N;ZYN;BMW;`[;=�B;C>AX;C�;�N�V;BN�B;Z$;=>;C�Y;Nhà 

n��c. 

\.t.0T^30Os30:Mf3M0:9^30d2�O0: 

\.t.\.0]M^_03_�`

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán qu�c t�, ghi chép nh�ng giao 

d�ch kinh t� c�a m�t qu�c gia v�i ph�n còn li c�a th� gi�i trong m�t th�i k) nh�t 

��nh. Nh�ng giao d�ch này có th� ���c ti�n hành b�i các cá nhân, các doanh nghi�p 

c� trú trong n��c hay chính ph� c�a qu�c gia �ó. '�i t��ng giao d�ch bao g�m các 

loi hàng hóa, d�ch v�, tài s	n th�c, tài s	n tài chính, và m�t s� chuy�n kho	n. Th�i 

k) xem xét có th� là m�t tháng, m�t quý, song th��ng là m�t n�m. Nh�ng giao d�ch 

�òi h/i s� thanh toán t, phía ng��i c� trú trong n��c t�i ng��i c� trú ngoài n��c 

���c ghi vào bên tài s	n n�. Các giao d�ch �òi h/i s� thanh toán t, phía ng��i c�

trú � ngoài n��c cho ng��i c� trú � trong n��c ���c ghi vào bên tài s	n có. 

Cán cân thanh toán có th� ���c s% d�ng nh� m�t d�u hi�u  n ��nh kinh t� và 

chính tr�. Trên góc �� kinh t� h�c, th&ng d� cán cân thanh toán ngh$a là m�t qu�c 

gia nh�n ���c nhi�u t, th��ng mi và ��u t� h�n là ph	i tr	 cho các qu�c gia khác, 

khi�n ��ng ti�n c�a qu�c gia này t�ng tr� so v�i các qu�c gia khác. Cán cân thanh 

toán thâm h�t có 	nh h��ng ng��c li, nh�p kh
u v��t quá xu�t kh
u, ph� thu�c 

vào các nhà ��u t� n��c ngoài, và m�t ��ng ti�n m�t giá. Các qu�c gia �ang có 

thanh toán thâm h�t ph	i thay � i tình th� b#ng cách xu�t kh
u vàng ?T&C;^�; BM�;

AXTN;B�;=A?R;A?�;��AX;^T``YM;k$R;`[;A?�AX;��AX;BN�A;���C;C?�I;A?�A;��;BM	;CLC;

kho	n n� qu�c t�. 

\.t.-.0P�_0h23e
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Cán cân thanh toán qu�c t� bao g�m 5 hng m�c sau: Cán cân vãng lai, cán 

cân v�n và tài chính, l+i và sai sót, cán cân t ng th� và tài tr� chính th�c.  

(1) Tài kho�n vãng lai  

Ghi li các dòng hàng hóa, d�ch v� và các kho	n chuy�n ti�n qua li. Kho	n 

m�c cán cân vãng lai ���c chia thành 4 nhóm nh/: Th��ng mi hàng hoá, d�ch v�, 

y�u t� thu nh�p, chuy�n ti�n thu�n.  

* Cán cân th��ng mi (cán cân h�u hình)  

- Cán cân này ph	n ánh nh�ng kho	n thu chi v� xu�t nh�p kh
u hàng hoá 

trong m�t th�i k) nh�t ��nh.  

- Khi cán cân th��ng mi th&ng d� �i�u này có ngh$a là n��c �ó �ã thu ���c 

t, xu�t kh
u nhi�u h�n ph	i tr	 cho nh�p kh
u. Ng��c li, cán cân b�i chi ph	n ánh 

n��c �ó nh�p kh
u nhi�u h�n xu�t kh
u.  

Khi xu�t kh
u, tr� giá hàng xu�t kh
u ���c ph	n ánh vào bên Có. Khi nh�p 

kh
u, tr� giá hàng nh�p kh
u ���c ph	n ánh vào bên N�. Vì xu�t kh
u làm  phát 

sinh cung ngoi t� và c�u n�i t� trên th� tr��ng ngoi h�i. Nh�p kh
u làm phát sinh 

c�u ngoi t�.  

* Cán cân d�ch v� (cán cân vô hình) 

− Ph	n ánh các kho	n thu chi t, các hot ��ng d�ch v� v� v�n t	i (c��c phí v�n 

chuy�n thuê tàu, b�n bãi...) du l�ch, b�u chính, c� v�n pháp lu�t, d�ch v� k� thu�t, 

b	n quy�n, b#ng phát minh,...  

− Th�c ch�t c�a cán cân d�ch v� là cán cân th��ng mi nh�ng g(n v�i vi�c 

xu�t nh�p kh
u d�ch v�.  

Ghi chép: Xu�t kh
u d�ch v� (ph	n ánh bên Có).  

       Nh�p kh
u d�ch v� (ph	n ánh bên N�). 

* Cán cân thu nh�p (y�u t� thu nh�p):  

Ph	n ánh các dòng ti�n v� thu nh�p chuy�n vào và chuy�n ra. Bao g�m:  

− Thu nh�p c�a ng��i lao ��ng (ti�n l��ng, ti�n th��ng, thu nh�p khác,...) do 

ng��i  

 không c� trú tr	 cho ng��i c� trú và ng��c li.  

− Thu nh�p t, hot ��ng ��u t� nh�: FDI, ODA,...Các kho	n thanh toán và 

���c thanh toán t, ti�n lãi, c  t�c ��n nh�ng kho	n thu nh�p t, ��u t� � n��c ngoài 

t, tr��c.  
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− Ph	n ánh: Thu nh�p ch	y vào ph	n ánh bên Có (làm t�ng cung ngoi t�). Khi 

chuy�n thu nh�p ra ���c ph	n ánh bên N� (làm gi	m cung ngoi t�).  

* Chuy�n ti�n ��n ph��ng: Bao g�m các kho	n chuy�n giao m�t chi�u không ���c  

hoàn li.  

- Bao g�m:   

+ Vi�n tr� không hoàn li 

+ Kho	n b�i th��ng, quà t&ng, quà bi�u 

+ Tr� c�p t� nhân, tr� c�p chính ph�

- Ghi chép:  

+ Các kho	n thu ��n ph��ng ���c xem nh� t�ng thu nh�p n�i ��a do thu ���c 

t, n��c ngoài, làm t�ng cung ngoi t� (Ph	n ánh vào bên có).  

+ Các kho	n ph	i tr	 ��n ph��ng do ph	i thanh toán cho ng��i n��c ngoài 

phát sinh c�u ngoi t� (Ph	n ánh vào bên N�).  

(2) Cán cân v�n và tài chính  

Ph	n ánh s� chuy�n d�ch t� b	n c�a m�t n��c v�i các n��c khác (lu�ng v�n 

���c ��u t� vào hay ��u t� ra c�a m�t qu�c gia). Các lu�ng v�n g�m hai loi: 

Lu�ng v�n ng(n hn và lu�ng v�n dài hn.  

* Lu�ng v�n ng(n hn: Bao g�m các kho	n v�n ng(n hn ch	y vào (Có) và ch	y ra 

(N�).  

− Tín d�ng th��ng mi, tín d�ng ng(n hn ngân hàng.  

− Các kho	n ti�n g%i ng(n hn.  

* Cán cân v�n dài hn: Ph	n ánh các kho	n v�n dài hn bao g�m:  

− FDI: Khi FDI ch	y vào ph	n ánh Có. Khi FDI ch	y ra ph	n ánh N�.  

− Các kho	n tín d�ng qu�c t� dài hn:  

+ Tín d�ng th��ng mi dài hn: kho	n vay ho&c cho vay c�a các t  ch�c tín 

d�ng n��c ngoài theo �i�u ki�n th�c t�. Khi �i vay ph	n ánh bên Có. Khi cho vay 

ho&c tr	 n� thì ph	n ánh bên N�.  

+ Tín d�ng �u �ãi dài hn: Các kho	n vay ODA. Khi �i vay ph	n ánh bên Có. 

Khi cho vay ph	n ánh bên N�.  

− Các kho	n ��u t� gián ti�p khác bao g�m các kho	n mua, bán c  phi�u, trái 

phi�u qu�c t� nh�ng ch�a �t ��n s� l��ng ki�m soát công ty.  

N�u bán c  phi�u, trái phi�u t�c là v�n vào thì ph	n ánh bên Có. Còn n�u 
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mua thì v�n ra t�c là ph	n ánh bên N�.  

− Các kho	n v�n chuy�n giao m�t chi�u (không hoàn li)  

+ Kho	n vi�n tr� không hoàn li cho m�c �ích ��u t�.  

+ Các kho	n n� ���c xoá, tài s	n c�a ng��i di c�: Vào => Có, Ra => N�.  

Cán cân v�n th&ng d� khi S� phát sinh Có > S� phát sinh N�, có ngh$a là: 

T ng ti�n v�n ��u t� vào > T ng s� v�n ��u t� ra và tr	 n�.  

(3) L|i và sai sót  

Kho	n m�c này n�u có là do s� sai l�ch v� th�ng kê do nh�m l-n, b/ sót 

ho&c không thu th�p ���c s� li�u. Nguyên nhân: Nh�ng ghi chép c�a nh�ng kho	n 

thanh toán ho&c hoá ��n qu�c t� ���c th�c hi�n vào nh�ng th�i gian khác nhau, ��a 

�i�m khác nhau và có th� b#ng nh�ng ph��ng pháp khác nhau. Do v�y, nh�ng ghi 

chép này - c� s� �� xây d�ng nh�ng th�ng kê c�a cán cân thanh toán qu�c t� ch(c 

ch(n không hoàn h	o. T, �ó, d-n ��n nh�ng sai s� th�ng kê.  

(4) Cán cân t&ng th�  

N�u công tác th�ng kê �t m�c chính xác t�c l+i và sai sót b#ng không thì 

cán cân t ng th� là t ng c�a cán cân vãng lai và cán cân v�n.  

Cán cân t ng th� = Cán cân vãng lai + Cán cân v�n + L+i và sai sót 

K�t qu	 c�a kho	n m�c này th� hi�n thình trng kinh t� ��i ngoi c�a m�t 

qu�c gia trong m�t th�i k) ho&c ti m�t th�i �i�m. N�u: 

− K�t qu	 c�a cán cân thanh toán mang d�u +: Thu ngoi t� c�a qu�c gia �ã 

(s�) t�ng thêm.  

− K�t qu	 c�a cán cân thanh toán mang d�u -: Thu ngoi t� c�a qu�c gia gi	m 

ho&c s� gi	m th�p.  

(5) Tài tr< chính th�c (Cán cân bù �(p chính th�c): Cán cân bù �(p chính th�c bao 

g�m các kho	n m�c sau:  

− D� tr� ngoi h�i qu�c gia.  

− Quan h� v�i IMF và các NHTWkhác.  

− Thay � i d� tr� c�a các NHTWkhác b#ng ��ng ti�n c�a qu�c gia có l�p cán 

cân thanh toán,...  

Trong �ó d� tr� ngoi h�i qu�c gia �óng vai trò quy�t ��nh do �ó �� ��n 

gi	n trong phân tích, ta coi kho	n m�c d� tr� ngoi h�i chính là cán cân bù �(p 

chính th�c.  
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\.t./.0lMs3049�_0O^30Os30:Mf3M0:9^30d2�O0: 

c;:/43?�B40;.?40D/;4C;�04CF/4C:/40;2/;40?F/4P=�C40�74-R4;2B43?�B43<4CF/4C:/4

5F?4CF?4M<4CF/4C:/46�4;?�C;W

− 9LA;C\A;SLT;CLTR;?YK;CWA;X�N;`[;CLA;C\A;B?�C;?N�AR;I?	A;LA?;B AX;]�;B?V;Z[;

B AX;]�;C?N;�Q;���C;B?�C;?N�A;BMTAX;B?�N;XNYA;UVY_

− 9LA;C\A;^�;SLT;?YK;CLA;C\A;O�;?TC?;I?	A;LA?;B AX;B?VR;B AX;C?N;^�;ON�A;]�;

B?�C;?N�A;��A;=�B;B?�N;�N�=;A[T;�:;uCV�N;UVg;?YK;CV�N;A�=e_

c;:/43?�B40;.?4/�B4^=/94A;�/4F/;7

− 9LA;C\A;ZQAX; `YNH;q?	A;LA?;CLC;O?T	A; B?V; C?N;Z�;XNYT;^�C?;ZQAX; `YN; u?[AX;

?:YR;^�C?;Z�R;ZN�A;BM�R;��V;B�R;ON�V;?�NRze

− 9LA;C\A;Z�A;I?	A;LA?;B?V;C?N;Z�;Z�A;��V;B�;Z[;Z�A;BbA;^�AX_

− 9LA;C\A;B AX;?�I;`[;CLA;C\A;I?	A;LA?;B AX;B?V;B AX;C?N;C�Y;?YN;CLA;C\A;BMcA_

1.4.4.0n_�30mM^m0:M�3e08u3e0O^30Os30:Mf3M0:9^30d2�O0: 

Cán cân thanh toán qu�c t� c�a m�t n��c có th� r�i vào m�t trong ba tình 

trng nh� sau:  

− Cán cân thanh toán th�ng b#ng khi: T ng s� ti�n thu ���c = t ng s� ti�n chi 

ra  

− Cán cân thanh toán d� th,a khi: T ng s� ti�n thu ���c > t ng s� ti�n chi ra  

− Cán cân thanh toán thi�u h�t khi: T ng s� ti�n thu ���c < t ng s� ti�n chi ra 

M�c tiêu quan tr�ng trong chính sách kinh t� c�a m+i qu�c gia là �	m b	o 

cán cân thanh toán ���c cân b#ng. Khi cán cân thanh toán b�i thu hay b�i chi thì 

các n��c th��ng s% d�ng các bi�n pháp �i�u ch�nh cán cân.  

Khi cán cân b�i thu, các n��c th��ng s% d�ng s� b�i thu �ó �� t�ng c��ng 

��u t� ra n��c ngoài và b  sung qu� d� tr� ngoi h�i qu�c gia. B�i chi cán cân s�

có tác ��ng tiêu c�c ��n vi�c phát tri�n kinh t� c�a qu�c gia, quan h� kinh t� ��i 

ngoi và quan h� kinh t�-xã h�i khác. Do v�y, vi�c áp d�ng nh�ng bi�n pháp nh#m 

�i�u ch�nh cán cân khi b�i chi là m�t vi�c làm h�t s�c c�n thi�t nh#m c	i thi�n cán 

cân.  

− Gi	m b�t chi tiêu NSNN.  

+ Gi	m chi tiêu NSNN s� tác ��ng ��n t ng c�u do �ó góp ph�n c	i thi�n cán 

cân ng(n hn.  

+ Gi	m chi tiêu NSNN th��ng �i �ôi v�i chính sách th(t ch&t ti�n t�, thu� khóa 
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nh�: T�ng lãi su�t cho vay �� gi	m ��u t�, dùng công c� thu� �� hn ch� tiêu dùng 

nh�t là hn ch� nh�p kh
u hàng tiêu dùng.  

− T�ng c��ng thu hút v�n ��u t� n��c ngoài: '� t�ng c��ng thu hút v�n ��u 

t� n��c ngoài có th� áp d�ng các bi�n pháp sau:  

+ Nâng lãi su�t ti�n g%i nh#m thu hút ngoi t� t, n��c ngoài vào. 

+ Vay c�a n��c ngoài và tìm ki�m ngu�n vi�n tr� Nhà n��c.  

+ To môi tr��ng ��u t� thu�n l�i, th� t�c d! dàng, �u �ãi v� thu�, chuy�n l�i 

nhu�n ra n��c ngoài.  

− 'i�u ch�nh t0 giá h�i �oái nh#m khuy�n khích xu�t kh
u t�ng thu ngoi t�

��ng th�i hn ch� nh�p kh
u ti�t ki�m ngoi t�.  

+ Chính sách h�i �oái là bi�n pháp tác ��ng tr�c ti�p vào t0 giá h�i �oái ngh$a 

là NHTWhay c� quan ngoi h�i c�a Nhà n��c dùng các nghi�p v� tr�c ti�p mua, 

bán ngoi h�i �� �i�u ch�nh t0 giá phù h�p v�i �i�u ki�n c�a mình trong t,ng giai 

�on, phù h�p m�c tiêu chính sách kinh t� ��i ngoi.  

+ Nâng giá ho&c phá giá s�c mua c�a ��ng ti�n n�i t�.  

− Chính sách chi�t kh�u: NHTW dùng cách thay � i lãi su�t tái chi�t  

kh�u c�a ngân hàng �� �i�u ch�nh cán cân thanh toán qu�c t�. N�u lãi su�t tái chi�t 

kh�u t�ng trong khi lãi su�t c�a các n��c trong khu v�c v-n gi� nguyên thì s� thu 

hút ���c l��ng ngoi t� l�n � trong n��c và ngoài n��c vào ngân hàng, nh� v�y 

cung c�u ngoi t� s� ���c c	i thi�n. Khi c�n thi�t NHTW h lãi su�t tái chi�t kh�u 

s� m� r�ng quan h� tín d�ng gi�a ngân hàng v�i doanh nghi�p, khuy�n khích doanh 

nghi�p m� r�ng ��u t�, phát tri�n s	n xu�t �
y mnh xu�t kh
u hàng hóa và d�ch v�

ra n��c ngoài t�ng thu ngoi t�.  

− Áp d�ng chính sách b	o h� m�u d�ch nh#m kích thích xu�t kh
u hàng hóa ra 

n��c ngoài, t�ng thu ngoi t� bù �(p s� thi�u h�t, s% d�ng hàng rào thu� quan hn 

ch� nh�p kh
u.  

− S% d�ng quy�n rút v�n �&c bi�t SDR ti IMF  

Khi m�t qu�c gia là thành viên chính th�c ti IMF thì có th� s% d�ng quy�n 

rút v�n �&c bi�t ho&c th�c hi�n xu�t vàng �� trang tr	i các kho	n n� n��c ngoài.  

* Các gi�i pháp mang tính chi�n l��c:  

− T�ng kh	 n�ng xu�t kh
u hàng hóa, d�ch v� tùy thu�c vào �i�u ki�n tài 

nguyên, trình �� phát tri�n khoa h�c công ngh� c�a qu�c gia trong �ó trình �� khoa 
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h�c công ngh� gi� v� trí quy�t ��nh.  

− Có chính sách h�p lý và n�ng ��ng �� thu hút khách du l�ch, ki�u h�i, xu�t 

kh
u lao ��ng, xu�t kh
u công ngh� nh#m t�ng thu ngoi t�.  

− Qu	n lý thu chi ngoi t� theo nguyên t(c t�ng thu gi	m chi ngoi t�. 

− ' i m�i chính sách qu	n lý kinh t� ��i ngoi �� thu hút v�n ��u t� .  

− Nâng cao trình �� qu	n lý và �i�u hành kinh t� c�a chính ph� và các c�p 

chính quy�n.  

-.0P)X0}YPZ0Q~+R0�)PZ0T�[0RwX0TQUPQ01Y�T0R*

2.1. Tín d�ng qu�c t 

Tín d�ng qu�c t� là t ng th� các quan h� kinh t� phát sinh gi�a các Nhà 

n��c, các c� quan Nhà n��c v�i nhau, ho&c v�i các t  ch�c tài chính qu�c t�, cá 

nhân ng��i n��c ngoài và gi�a các doanh nghi�p c�a các n��c khác nhau khi cho 

vay và tr	 n� ti�n vay theo nh�ng nguyên t(c tín d�ng. Tín d�ng qu�c t� ra ��i là 

m�t yêu c�u khách quan trên c� s� quan h� ngoi th��ng và thanh toán qu�c t�; 

không ch� là yêu c�u khách quan v� m&t kinh t� mà còn là yêu c�u khách quan ��

phát tri�n các m�i quan h� v� chính tr�, ngoi giao và các quan h� khác gi�a các 

n��c. 

* Tín d�ng th��ng mi 

Tín d�ng th��ng mi là các kho	n vay m��n do các doanh nghi�p xu�t nh�p 

kh
u c�a hai n��c cung c�p cho nhau do mua bán hàng c�a nhau. Hình th�c tín 

d�ng này, s� v�n ��ng c�a tín d�ng g(n li�n v�i s� v�n ��ng c�a hàng hóa, t�c là 

quá trình vay m��n x	y ra song song v�i quá trình mua bán. 

Các hình th�c ca tín d�ng th��ng m�i: 

− Tín d�ng c�p cho ng��i nh�p kh
u; 

− Tín d�ng c�p cho ng��i xu�t kh
u. 

* Tín d�ng ngân hàng: Là nh�ng kho	n vay m��n do các NHTM cung c�p �� tài 

tr� cho hot ��ng xu�t nh�p kh
u và hot ��ng ��u t� c� b	n n��c ngoài. 

* Tín d�ng chính ph�: Tín d�ng chính ph� là quan h� vay m��n gi�a hai chính ph�

c�a hai qu�c gia. Các hình th�c tín d�ng chính ph�: 

− Tín d�ng ng(n hn; 

− Tín d�ng trung hn; 

− Tín d�ng dài hn. 
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* Tín d�ng t� nhân và t  ch�c phi chính ph�: Loi hình tín d�ng này ���c th�c hi�n 

do m�t cá nhân, m�t nhóm ng��i hay m�t t  ch�c phi chính ph� c�p tín d�ng cho 

m�t chính ph� c�a m�t qu�c gia khác. Ngu�n v�n vay này có quy mô nh/, th��ng 

���c s% d�ng vào các ch��ng trình phúc l�i và an ninh xã h�i (v� sinh môi tr��ng, 

�ào to ngh�, c�p thoát n��c, ch�m lo s�c kh/e,...). 

* Tín d�ng c�a t  ch�c tài chính qu�c t�: 'ây là loi tín d�ng Nhà n��c �a ph��ng 

do các t  ch�c tài chính qu�c t� nh� Qu� Ti�n t� Qu�c t�, Ngân hàng Th� gi�i và 

các ngân hàng khu v�c th�c hi�n ��i v�i các n��c thành viên d�a trên ngu�n v�n 

do các n��c thành viên góp và huy ��ng t, th� tr��ng. 

Các hình th�c ca tín d�ng bao g�m: 

− Tín d�ng h+ tr� �i�u ch�nh cán cân thanh toán; 

− Tín d�ng �i�u ch�nh c� c�u ngành; 

− Tín d�ng phát tri�n kinh t� - xã h�i. 

-.-.0�E20:�0d2�O0: 

- '�u t� tr�c ti�p n��c ngoài là hình th�c ��u t� dài hn c�a cá nhân hay công 

ty n��c này vào n��c khác b#ng cách thi�t l�p c� s� s	n xu�t, kinh doanh. Cá nhân 

hay công ty n��c ngoài �ó s� n(m quy�n qu	n lý c� s� s	n xu�t kinh doanh này. 

T  ch�c Th��ng mi Th� gi�i ��a ra ��nh ngh$a nh� sau v� FDI: 

�"u t� tr�c ti�p n��c ngoài (FDI) x�y ra khi m�t nhà 	"u t� t] m�t n��c 

(n��c ch 	"u t�) có 	�
c m�t tài s�n � m�t n��c khác (n��c thu hút 	"u t�) cùng 

v�i quy�n qu�n lý tài s�n 	ó. Ph��ng di�n qu�n lý là th� 	� phân bi�t FDI v�i các 

công c� tài chính khác. Trong ph"n l�n tr��ng h
p, c� nhà 	"u t� lan tài s�n mà 

ng��i 	ó qu�n lý � n��c ngoài là các c� s� kinh doanh. Trong nh�ng tr��ng h
p 

	ó, nhà 	"u t� th��ng hay 	�oc g�i là "công ty mo" và các tài s�n 	�
c g�i là 

"công ty con" hay "chi nhánh công ty". 

- '�u t� gián ti�p n��c ngoài  là hình th�c ��u t� gián ti�p xuyên biên gi�i. 

Nó ch� các hot ��ng mua tài s	n tài chính n��c ngoài nh#m ki�m l�i. Hình th�c 

��u t� này không kèm theo vi�c tham gia vào các hot ��ng qu	n lý và nghi�p v�

c�a doanh nghi�p gi�ng nh� trong hình th�c ��u t� tr�c ti�p n��c ngoài. 
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H| tr< phát tri�n chính th�c (hay ODA, vi�t t(t c�a c�m t, Official 

Development Assistance), là m�t hình th�c ��u t� n��c ngoài. G�i là H| tr< b�i vì 

các kho	n ��u t� này th��ng là các kho	n cho vay không lãi su�t ho&c lãi su�t th�p 

v�i th�i gian vay dài. 'ôi khi còn g�i là vi�n tr�. G�i là Phát tri�n vì m�c tiêu 

danh ngh$a c�a các kho	n ��u t� này là phát tri�n kinh t� và nâng cao phúc l�i �

n��c ���c ��u t�. G�i là Chính th�c, vì nó th��ng là cho Nhà n��c vay. 

M�t kho	n tài tr� ���c coi là ODA n�u �áp �ng ��y �� 3 �i�u ki�n sau: 

- '��c các t  ch�c chính th�c ho&c �i di�n c�a các t  ch�c chính th�c cung 

c�p. T  ch�c chính th�c bao g�m các Nhà n��c mà �i di�n là Chính ph�, các t 

ch�c liên chính ph� ho&c liên qu�c gia và các t  ch�c phi chính ph� hot ��ng 

không vì m�c tiêu l�i nhu�n.  

- M�c tiêu chính là giúp các n��c ti�p nh�n phát tri�n kinh t�, nâng cao phúc 

l�i xã h�i. Các l$nh v�c ���c �u tiên s% d�ng v�n ODA bao g�m: Xoá �ói, gi	m 

nghèo, nông nghi�p và phát tri�n nông thôn; c� s� h t�ng kinh t� k� thu�t nh� giao 

thông v�n t	i, thông tin liên lc, n�ng l��ng; c� s� h t�ng xã h�i nh� giáo d�c, y t�, 

b	o v� môi tr��ng; các v�n �� xã h�i nh� to vi�c làm, phòng ch�ng d�ch b�nh, 

phòng ch�ng các t� nan xã h�i; c	i cách hành chính, t� pháp, t�ng c��ng n�ng l�c 

c�a c� quan qu	n lý Nhà n��c, c	i cách th� ch�,… 

- Thành t� h+ tr� (Grant element) ph	i �t ít nh�t 25%. Thành t� h+ tr� còn 

���c g�i là y�u t� không hoàn li là m�t ch� s� bi�u hi�n tính �u �ãi c�a ODA so 

v�i các kho	n vay th��ng mi theo �i�u ki�n th� tr��ng. Thành t� h+ tr� càng cao 

càng thu�n l�i cho n��c ti�p nh�n. Ch� tiêu này ���c xác ��nh d�a trên t  h�p các 

y�u t�: lãi su�t, th�i gian ân hn, th�i hn cho vay, s� l�n tr	 n� trong n�m và t0 l�

chi�t kh�u.  

2.3.2. Phân lo�i ODA

* C�n c� vào tính ch't tài tr<:

− ODA không hoàn l�i: Là hình th�c ODA mà n��c ti�p nh�n không ph	i hoàn 

tr	 li cho nhà tài tr�. 

− ODA vay �u 	ãi (hay còn g�i là tín d�ng �u 	ãi): Là kho	n vay v�i các �i�u 

ki�n �u �ãi v� lãi su�t, th�i gian ân hn và th�i gian tr	 n� b	o �	m “y�u t� không 
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hoàn li” �t ít nh�t 35% ��i v�i các kho	n vay có ràng bu�c và 25% ��i v�i các 

kho	n vay không ràng bu�c. 

− ODA vay hpn h
p: Là các kho	n vi�n tr� không hoàn li ho&c các kho	n vay 

�u �ãi ���c cung c�p ��ng th�i v�i các kho	n tín d�ng th��ng mi nh�ng tính 

chung li có “y�u t� không hoàn li” �t ít nh�t 35% ��i v�i các kho	n vay có ràng 

bu�c và 25% ��i v�i các kho	n vay không ràng bu�c. 

* C�n c� vào m�c �ích s? d�ng:

− Hp tr
 c� b�n: Là loi ODA dành cho vi�c th�c hi�n nhi�m v� chính c�a các 

ch��ng trình, d� án ��u t� xây d�ng các c� s� h t�ng kinh t� - xã h�i nh� ���ng 

sá, c�u, c	ng,…. Loi ODA này th��ng là các kho	n vay �u �ãi. 

− Hp tr
 k� thu�t: Là loi ODA ���c th�c hi�n nh#m chuy�n giao tri th�c, 

chuy�n giao công ngh�, phát tri�n n�ng l�c, phát tri�n th� ch�, nghiên c�u ti�n ��u 

t� các ch��ng trình d� án, phát tri�n ngu�n nhân l�c,… Loi ODA này th��ng là 

ODA không hoàn li. 

* C�n c� vào �i�u ki�n �� nh�n ODA:

− ODA không ràng bu�c: Là kho	n ODA b#ng v�n vay ho&c không hoàn li 

không kèm theo nh�ng �i�u kho	n ràng bu�c liên quan ��n cung c�p và mua s(m 

hàng hóa và d�ch v�.  

− ODA có ràng bu�c: Là kho	n ODA b#ng v�n vay ho&c không hoàn li có 

kèm theo các �i�u ki�n liên quan ��n cung c�p và mua s(m hàng hóa và d�ch v� t,

m�t s� nhà cung c�p ho&c qu�c gia nh�t ��nh do nhà tài tr� quy�t ��nh.  

* C�n c� vào nhà tài tr<:

− ODA song ph��ng: Là loi ODA ���c Chính ph� m�t n��c tài tr� tr�c ti�p 

cho Chính ph� n��c khác. 

− ODA 	a ph��ng: Là loi ODA do các t  ch�c qu�c t�, các t  ch�c liên chính 

ph� tài tr� cho Chính ph� c�a m�t n��c. 

− ODA ca các t' ch�c phi chính ph: Là loi ODA do các t  ch�c phi chính 

ph� cung c�p. 

2.3.3. Ý nghGa c�a ngu,n v�n ODA

Ngu�n v�n ODA ���c �ánh giá là ngu�n ngoi l�c quan tr�ng giúp các n��c 

�ang phát tri�n th�c hi�n các chi�n l��c phát tri�n kinh t�, xã h�i c�a mình. Vai trò 

tích c�c c�a v�n ODA ���c th� hi�n trên các giác �� c� b	n nh�: 
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− ODA là ngu�n v�n b  sung quan tr�ng giúp các n��c nghèo �	m b	o chi ��u 

t� phát tri�n, gi	m gánh n&ng cho NSNN. V�n ODA v�i �&c tính �u vi�t là th�i hn 

cho vay dài th��ng là 10-30 n�m, lãi su�t th�p kho	ng t, 0,25% ��n 2%/n�m. Ch�

có ngu�n v�n l�n v�i �i�u ki�n cho vay �u �ãi nh� v�y, Chính ph� các n��c �ang 

phát tri�n m�i có th� t�p trung ��u t� cho các d� án xây d�ng c� s� h t�ng kinh t�

nh� ���ng sá, �i�n, n��c, thu0 l�i và các h t�ng xã h�i nh� giáo d�c, y t�, v�n hoá. 

Nh�ng c� s� h t�ng kinh t�, xã h�i ���c xây d�ng m�i ho&c c	i to nh� ngu�n v�n 

ODA là �i�u ki�n quan tr�ng thúc �
y t�ng tr��ng kinh t� C�Y;CLC;A��C;�YAX;I?LB;

BMN�A_;F?sT;BbA?;BTLA;C�Y;CLC;C?VKcA;XNY;C�Y;DX\A;?[AX;F?�;XN�NR;��N;Z�N;CLC;A��C;

�ang phát tri�n có th� ch� và chính sách t�t, khi ngu�n v�n ODA t�ng lên 1% GDP 

thì t�c �� t�ng tr��ng kinh t� t�ng thêm 0,5%. 

− ODA giúp các n��c �ang phát tri�n phát tri�n ngu�n nhân l�c, b	o v� môi 

tr��ng. M�t l��ng ODA l�n ���c các nhà tài tr� và các n��c ti�p nh�n �u tiên 

dành cho ��u t� phát tri�n giáo d�c, �ào to nh#m nâng cao ch�t l��ng và hi�u qu	

c�a l$nh v�c này, t�ng c��ng m�t b��c c� s� v�t ch�t k� thu�t cho vi�c dy và h�c 

c�a các n��c �ang phát tri�n. Bên cnh �ó, m�t l��ng ODA khá l�n c"ng ���c 

dành cho các ch��ng trình h+ tr� y t�, �	m b	o s�c kho4 c�ng ��ng. Nh� có s� tài 

tr� c�a c�ng ��ng qu�c t�, các n��c �ang phát tri�n �ã gia t�ng �áng k� ch� s� phát 

tri�n con ng��i c�a qu�c gia mình. 

− ODA giúp các n��c �ang phát tri�n xoá �ói, gi	m nghèo. Xoá �ói, gi	m 

nghèo là m�t trong nh�ng tôn ch� ��u tiên ���c các nhà tài tr� qu�c t� ��a ra khi 

hình thành ph��ng th�c h+ tr� phát tri�n chính th�c. M�c tiêu này bi�u hi�n tính 

nhân �o c�a ODA. N�u ���c s% d�ng có hi�u qu	, t�ng ODA m�t l��ng b#ng 1% 

GDP s� làm gi	m 1% nghèo kh  và gi	m 0,9% t0 l� t% vong � tr4 s� sinh. Và, n�u 

nh� các n��c giàu t�ng thêm 10 t0 USD vi�n tr� h#ng n�m s� c�u ���c 25 tri�u 

ng��i thoát kh/i c	nh �ói nghèo. 

− ODA là ngu�n b  sung ngoi t� và làm lành mnh cán cân thanh toán qu�c t�

c�a các n��c �ang phát tri�n. Th�c t� cho th�y, �a ph�n các n��c �ang phát tri�n 

r�i vào tình trng thâm h�t cán cân vãng lai, gây b�t l�i cho cán cân thanh toán qu�c 

t� c�a các qu�c gia này. ODA, �&c bi�t là các kho	n tr� giúp c�a IMF có ch�c n�ng 

làm lành mnh hoá cán cân vãng lai cho các n��c ti�p nh�n, t, �ó  n ��nh ��ng b	n 

t�. 
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− ODA ���c s% d�ng có hi�u qu	 s� có tác ��ng tích c�c ��n ��u t� c�a t�

nhân. 2 nh�ng qu�c gia có c� ch� qu	n lý kinh t� t�t, ODA �óng vai trò nh� nam 

châm “hút” v�n ��u t� t� nhân theo t0 l� x�p x� 2 USD trên 1 USD vi�n tr�. '�i v�i 

nh�ng n��c �ang trong ti�n trình c	i cách th� ch�, ngu�n v�n ODA còn góp ph�n 

c�ng c� ni�m tin c�a khu v�c t� nhân vào công cu�c � i m�i c�a Chính ph�.  

− ODA giúp các n��c �ang phát tri�n t�ng c��ng n�ng l�c và th� ch� thông 

qua các ch��ng trình, d� án h+ tr� công cu�c c	i cách pháp lu�t, c	i cách hành 

chính và xây d�ng chính sách qu	n lý kinh t� phù h�p v�i thông l� qu�c t�. 

Tuy nhiên, ngu�n v�n ODA c"ng ti�m 
n nhi�u h�u qu	 b�t l�i ��i v�i các 

n��c ti�p nh�n n�u nh� ngu�n v�n này không ���c s% d�ng m�t cách có hi�u qu	. 

Các h�u qu	 có th� k� ��n nh� làm t�ng gánh n&ng n� qu�c gia, l� thu�c chính tr�

vào nhà tài tr�,… '� hn ch� nh�ng tác ��ng tiêu c�c, phát huy tính n�ng �u vi�t 

c�a ngu�n v�n ODA, các n��c �ang phát c�n th�c hi�n m�t s� hot ��ng sau: 

- Ph	i có nh�n th�c r#ng ODA là ngu�n v�n có kh	 n�ng gây n�. Do tính ch�t 

�u �ãi c�a v�n ODA, nên khi s% d�ng ng��i ta không th�y ngay ���c gánh n&ng n�

n�n trong t��ng lai. Ngu�n v�n ODA th��ng không ���c s% d�ng tr�c ti�p cho s	n 

xu�t, kinh doanh, trong khi �ó vi�c tr	 n� li d�a ch� y�u vào k�t qu	 c�a hot ��ng 

xu�t kh
u. Chính vì th�, các n��c s% d�ng ODA kém hi�u qu	 có th� �t s� t�ng 

tr��ng nh�t th�i, nh�ng sau m�t th�i gian s� r�i vào c	nh n� n�n kéo dài. Hi�n nay, 

theo �ánh giá c�a WB và IMF, trên th� gi�i có 41 qu�c gia ���c li�t vào danh sách 

các n��c nghèo m(c n� tr�m tr�ng (HIPC). N� n��c ngoài c�a 41 qu�c gia này l�n 

��n m�c ho&c là không th� tr	 ���c ho&c là có th� tr	 ���c nh�ng s� �� li k�t c�c 

h�t s�c b�t l�i cho n�n kinh t�. M�t trong nh�ng nguyên nhân quan tr�ng d-n ��n 

tình c	nh n� n�n nh� v�y �ó là các n��c ti�p nh�n không ý th�c ���c ODA là 

ngu�n v�n �u �ãi nh�ng ph	i hoàn tr	 trong t��ng lai. Chính nh�n th�c coi ODA là 

kho	n vi�n tr� cho không d-n ��n tình trng s% d�ng lãng phí, kém hi�u qu	. Và, 

gánh n&ng n� n�n c�a các kho	n vay ngày càng �è lên vai các qu�c gia này. 

- '� tránh tình trng ti�p nh�n nh�ng d� án không có hi�u qu	 ho&c hi�u qu	

không cao, các n��c �ang phát tri�n c�n �ánh giá m�t cách khách quan hi�u qu	

c�a v�n ODA vay so v�i các kho	n vay th��ng mi thông th��ng thông qua ch�

tiêu giá tr� hi�n ti thu�n - NPV và t0 su�t hoàn v�n n�i b� - IRR. Quan �i�m nh�t 
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quán là ch� th�c hi�n d� án n�u v�n ODA �em li hi�u qu	 cao h�n so v�i các 

ngu�n v�n khác.  

- C�n phát huy tính ch� ��ng trong v�n ��ng ODA. T�c là, các d� án s% d�ng 

v�n ODA th� hi�n nhu c�u c�a n��c ti�p nh�n ch� không ph	i là ý mu�n c�a các 

nhà tài tr�. Thông th��ng các nhà tài tr� xây d�ng d� án vi�n tr� d�a trên c� s� d�

án ti�n kh	 thi c�a các n��c �ang phát tri�n. Nh�ng �i�u này nhi�u khi �&t các n��c 

ti�p nh�n tr��c tình th� khó kh�n, do d� án ���c các nhà tài tr� ��a ra không phù 

h�p v�i tình hình c� th� c�a n��c ti�p nh�n. 

- C�n có chính sách �u tiên s% d�ng ODA h�p lý �� v�n ODA phát huy tác 

d�ng t�t nh�t ��i v�i s� phát tri�n c�a ��t n��c. M�t kho	n ODA th��ng bao g�m 

hai c�u ph�n: Vi�n tr� không hoàn li và vay �u �ãi. 'i�u này có ngh$a là n��c ti�p 

nh�n ph	i hoàn tr	 trong t��ng lai ph�n v�n vay. Kh	 n�ng tr	 n� s� khó kh�n n�u 

v�n ODA không ���c phân ph�i, b� trí cho nh�ng ngành, l$nh v�c, ��a ph��ng có 

kh	 n�ng h�p th� t�t và có nhu c�u c�n thi�t v�n ODA. 

/.0TWT0RJ0TQ�T0RwX0TQUPQ01Y�T0R*

3.1. Qu� ti�n t� qu�c t   

Qu� Ti�n t� qu�c t� là t  ch�c ti�n t� - tín d�ng qu�c t�. Thành l�p vào n�m 

1945 ti Oasinht�n khi 29 chính ph� có 80% quota �óng góp ban ��u, ký quy ch�

do H�i ngh� ti�n t� và tài chính c�a Liên hi�p qu�c xây d�ng ti Bretton Woods 

(Hoa K)) tháng 7 n�m1944; b(t ��u th�c s� hot ��ng t, ngày 1 tháng 3 n�m 1947. 

'��c h��ng quy ch� c� quan chuyên môn c�a Liên hi�p qu�c_;F AX;]�;Z�A;`[;<o<;

B0;�>`Y;k$_;FM�;]�;C?bA?;C�Y;rk�;�&B;�;�Y]Nnht�n, th� �ô c�a Hoa K).  

Vào n�m 1930, khi hot ��ng kinh t� � nh�ng n��c công nghi�p l�n b� thu 

h3p, nhi�u n��c b(t ��u áp d�ng t� t��ng tr�ng th��ng nh#m b	o v� n�n kinh t�

c�a h� b#ng vi�c hn ch� nh�p kh
u. '� kh/i gi	m d� tr� vàng, ngoi t�, m�t s�

n��c c(t gi	m nh�p kh
u, m�t s� n��c phá giá ��ng ti�n c�a h�, và m�t s� n��c 

khác áp �&t các hn ch� ��i v�i tài kho	n ngoi t� c�a công dân. Nh�ng bi�n pháp 

này có hi ��i v�i chính b	n thân các n��c �ó vì, trên th�c t�, m�i n��c ��u tr� nên 

có l�i nh� th��ng mi không hn ch�. Th��ng mi th� gi�i �ã sa sút nghiêm tr�ng, 

khi vi�c làm và m�c s�ng � nhi�u n��c suy gi	m.  

T, cu�i Chi�n th� gi�i l�n th� 2 cho ��n cu�i n�m 1972, th� gi�i t� b	n �ã 

�t ���c s� t�ng tr��ng thu nh�p th�c t� nhanh ch�a t,ng th�y. Trong h� th�ng t�
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b	n ch� ngh$a, l�i ích thu ���c t, t�ng tr��ng �ã không ���c chia ��u cho t�t c	, 

song h�u h�t các n��c t� b	n ��u tr� nên th�nh v��ng h�n, trái ng��c hoàn toàn v�i 

th�c t� c�a nh�ng n��c t� b	n trong th�i k) gi�a hai cu�c chi�n tranh th� gi�i. Kinh 

t� và h� th�ng ti�n t� th� gi�i có thay � i l�n làm t�ng nhanh t�m quan tr�ng c�a 

nh�ng m�c tiêu c�a IMF, �i�u �ó c"ng có ngh$a là IMF ph	i thích �ng và hoàn 

thi�n h�n.  

Trong t  ch�c và c� ch� ban ��u c�a IMF có nhi�u nh��c �i�m. Tr	i qua các 

B?�N;O@;SN�A;C?VK�A;C�Y;A�A;ONA?; B�;Z[;?�; B?�AX; BN�A; B�; B?�;XN�NR; rk�;�Q;C�;X(AX;

I?LB; BMN�A;?TB;��AX;C�Y;=@A?;B?sT;?YN;?��AXH; A;��A?;CLC;B0;XNL;?�N;�TLN;Z[;��V;

BMYA?;C?�AX;A?�AX;SN�A;I?LI;?A;C?�;Z[;I?\A;SN�B;��N;P%_;~�;]�I;� ;C�Y;?�;B?�AX;

B0;XNL;?�N;�TLN;C�;��A?;�&B; MY;]YV;C?N�A; BMYA?;S(B;SV�C;I?	N; B?YK;� N;UVK;C?�;C�Y;

rk�_;9V�C;O?�AX;?T	AX;��V;C�;XYK;X(B;pxyp;�Q;SV�C;9?bA?;I?�;ETY;j);�@A?;C?�;

C?�; ��; C?VK�A;� N; ��AX;�>`Y; `�K; Z[AX;Z[T; p����pxyp_;'�A;pxy<R; B?sT;EN�I; ��A?;

�Y=YNCYR; CLC; B0; XNL; ?�N; �TLN; ���C; B?	; A N_;'N�V; �:; �
K; CLC; A��C; B?[A?; ZNcA; C�Y;

9�AX;��AX;jNA?; B�;C?\V;�V;u��9e;O?>AX;^VK; BM@; B0;XNL;��AX; BN�A;C�Y;=@A?; B?sT;

��AX;�>`Y;A�YR;=+N;A��C;B�;^T;UVK;��A?R;BVKcA;S�;?YK;O?>AX;BVKcA;S�;B0;XNL;��AX;

ti�n c�a mình và nh� v�y vàng b� gt ra kh/i h� th�ng ti�n t� và ���c thay th� b#ng 

quy�n rút v�n �&c bi�t (special drawing rights - SDR).  

Các m	c tiêu c
a IMF:  

− Thúc �
y h�p tác qu�c t� thông qua m�t thi�t ch� th��ng tr�c có trách nhi�m 

cung c�p m�t b� máy t� v�n và c�ng tác nh#m gi	i quy�t các v�n �� ti�n t� qu�c t�.  

− To �i�u ki�n m� r�ng và t�ng tr��ng cân ��i hot ��ng m�u d�ch qu�c t� và 

nh� �ó góp ph�n vào vi�c t�ng c��ng và duy trì � m�c cao vi�c làm, thu nh�p th�c 

t� và vi�c phát tri�n ngu�n l�c s	n xu�t c�a t�t c	 các thành viên, coi �ó là m�c tiêu 

quan tr�ng nh�t c�a chính sách kinh t�.  

− T�ng c��ng  n ��nh ngoi h�i nh#m duy trì m�t cách có tr�t t� hot ��ng 

giao d�ch ngoi h�i gi�a các thành viên và tránh vi�c phá giá ti�n t� �� cnh tranh.  

− H+ tr� vi�c thành l�p m�t h� th�ng thanh toán �a ph��ng gi�a các n��c 

thành viên và xoá b/ các hn ch� v� ngoi h�i gây ph��ng hi t�i s� t�ng tr��ng 

c�a m�u d�ch qu�c t�.  



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   146

− To ni�m tin cho các n��c thành viên b#ng cách cung c�p cho h� ngu�n l�c 

d� tr� c�a qu� ���c �	m b	o an toàn và to c� h�i cho h� s%a ch�a m�t cân ��i 

trong cán cân thanh toán qu�c t�.  

− Rút ng(n th�i gian và gi	m b�t m�c �� cân b#ng trong cán cân thanh toán 

c�a các n��c thành viên.  

C� c�u c
a IMF: C� quan lãnh �o cao nh�t là H�i ��ng Th�ng ��c, h�p 

m+i n�m m�t l�n, quy�t ��nh nh�ng v�n �� c� b	n, nhi�m kì 5 n�m. Ngoài H�i 

��ng Th�ng ��c còn có các u0 ban phát tri�n, u0 ban lâm th�i c�a H�i ��ng Th�ng 

��c. Ban Giám ��c �i�u hành do t ng giám ��c làm ch� t�ch, th�c hi�n công vi�c 

hàng ngày.  

Các loi tín d	ng:  

(1) Tín d�ng thông th��ng: N��c ���c vay ph	i có ch��ng trình �i�u ch�nh 

kinh t� ng(n hn; m�c t�i �a ���c vay là 100% c  ph�n c�a n��c �ó ti qu�; th�i 

hn 3 - 5 n�m; ân hn 3 n�m v�i lãi su�t kho	ng 5 - 7,5%.  

(2) V�n vay b  sung: M�c vay có th� t, 100% ��n 350% c  ph�n c�a n��c 

�ó, tu) theo m�c �� thi�u h�t; th�i hn 3 - 5 n�m; ân hn 3,5 n�m; lãi su�t theo lãi 

su�t th� tr��ng.  

(3) Vay d� phòng: T�i �a ���c 62,5% c  ph�n; th�i hn 5 n�m; ân hn 3,5 

n�m; lãi su�t th� tr��ng.  

(4) Vay dài hn: N��c �i vay ph	i có ch��ng trình �i�u ch�nh kinh t� trung 

hn và m�i kho	n vay ph	i theo sát v�i vi�c th�c hi�n ch��ng trình theo t,ng quý, 

t,ng n�m. M�c vay b#ng 140% c  ph�n; th�i hn 10 n�m; ân hn 4 n�m; lãi su�t 6 - 

7,5% n�m.  

(5) Vay bù �(p th�t thu xu�t kh
u: Cho các n��c �ang phát tri�n có ��t bi�n 

thi�u h�t cán cân th��ng mi trong n�m. M�c vay t�i �a b#ng 100% c  ph�n; th�i 

hn và lãi su�t nh� tín d�ng thông th��ng. 

( 6) Vay chuy�n ti�p n�n kinh t�: Loi tín d�ng m�i xu�t hi�n �� h+ tr� cho 

các n��c chuy�n � i t, n�n kinh t� t�p trung sang kinh t� th� tr��ng; th�i hn vay 5 

n�m; ân hn 3,25 n�m; lãi su�t th� tr��ng. Ngoài ra, còn m�t s� loi tín d�ng khác 

nh� vay �� duy trì d� tr� �i�u hoà, vay �� �i�u ch�nh c� c�u,….  

Nh�ng ti�n b� nhanh chóng trong k� thu�t công ngh� và thông tin liên lc �ã 

góp ph�n làm t�ng h�i nh�p qu�c t� c�a các th� tr��ng, làm cho các n�n kinh t�
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qu�c dân g(n k�t v�i nhau ch&t ch� h�n. Xu h��ng hi�n nay là m� r�ng s� qu�c gia 

tham gia IMF. �nh h��ng c�a IMF trong kinh t� toàn c�u ���c gia t�ng nh� s�

tham gia �ông; ?�A; C�Y; CLC; UV�C; XNY; B?[A?; ZNcA_;fN�B;DY=; `[; B?[A?; ZNcA; rk�; B,;

pxy{R;B?,Y;O�;UVK;C?�;B?[A?;ZNcA;B,;C?bA?;UVK�A;~[N;hWA;C"_;9 ;I?�A;`JC;�:;`[;vp�;

BMN�V;�>`Y;k$R;C?N�=;oRp<|;B AX;]�;Z�A;C�Y;rk�_;

Theo nh�n ��nh chung thì IMF ���c coi là m�t t  ch�c uy tín l�n có tính ��c 

l�p cao và cho r#ng Qu� �� ra nh�ng chính sách kinh t� t�i �u cho các n��c thành 

viên theo �u i và áp �&t các quy�t ��nh cho các n��c thành viên và sau �ó giám sát 

vi�c th�c hi�n. Nh�ng trái li, chính các n��c thành viên �ã ��nh ra các chính sách 

mà IMF ph	i th�c hi�n, IMF không t� hành ��ng mà ch� �óng vai trò trung gian 

gi�a ý ki�n �i �a s� thành viên c�a qu� ��i v�i các n��c thành viên �ó.   

/.-.0Pes30M73e0:M 0e_�_

Nhóm Ngân hàng Th� gi�i (World Bank Group), th��ng ���c g�i t(t là 

Ngân hàng Th� gi�i, vi�t t(t là WB, là m�t t  ch�c tài chính �a ph��ng có m�c �ích 

trung tâm là thúc �
y phát tri�n kinh t� và xã h�i � các n��c �ang phát tri�n b#ng 

cách nâng cao n�ng su�t lao ��ng � các n��c này. Tháng 7.1944, �i bi�u c�a 44 

n��c h�p ti Bretton Woods � New Hampshire - Hoa K) �ã sáng l�p ra Ngân hàng 

qu�c t� V� khôi ph�c và phát tri�n (IBRD) và Qu� Ti�n t� qu�c t� (IMF) nh#m xây 

d�ng li và h+ tr� tr�t t� kinh t� và tài chính qu�c t� sau Chi�n tranh th� gi�i l�n th�

hai. B(t ��u hot ��ng t, 1946, Ngân hàng Th� gi�i có quan h� ch&t ch� v�i Qu�

Ti�n t� qu�c t�, thành viên c�a Ngân hàng Th� gi�i c"ng là thành viên c�a Qu�

Ti�n t� qu�c t�. Hi�n nay, Ngân hàng Th� gi�i có h�n 40 v�n phòng �&t ti các 

n��c.  

Ch�c n�ng, nhi�m v�: Ch�c n�ng c�a WB ���c phân công cho các t  ch�c 

thành viên th�c hi�n. Nhóm Ngân hàng th� gi�i bao g�m n�m t  ch�c: Ngân hàng 

qu�c t� V� khôi ph�c và phát tri�n (IBRD), ���c chính th�c thành l�p ngày 

27/12/1945 v�i trách nhi�m chính là c�p tài chính cho các n��c Tây Âu �� tái thi�t 

kinh t� sau Chi�n tranh th� gi�i l�n th� hai và sau này là cho phát tri�n kinh t� � các 

n��c nghèo. Sau khi n�n kinh t� các n��c này ���c khôi ph�c, IBRD c�p tài chính 

cho các n��c �ang phát tri�n; Hi�p h�i Phát tri�n qu�c t� (IDA),���c thành l�p n�m 

1960 chuyên cung c�p tài chính cho các n��c nghèo; Nghi�p �oàn Tài chính qu�c 

t� (IFC), thành l�p n�m 1956 chuyên thúc �
y ��u t� t� nhân � các n��c nghèo; C�
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quan B	o lãnh ��u t� �a ph��ng (MIGA), thành l�p n�m 1988 nh#m thúc �
y FDI 

vào các n��c �ang phát tri�n và Trung tâm qu�c t� Gi	i quy�t tranh ch�p ��u t�

(ICSID), thành l�p n�m 1966 nh� m�t di!n �àn phân x% ho&c trung gian hòa gi	i 

các mâu thu-n gi�a nhà ��u t� n��c ngoài v�i n��c nh�n ��u t�. Ngân hàng qu�c t�

V� khôi ph�c và phát tri�n là t  c?�C;��V;BNcA;Z[;C?�;K�V;C�Y;D?:=;DX\A;?[AX;B?�;

XN�N_;EN�A;AYK;DX\A;?[AX;F?�;XN�N;C:;p��;B?[A?;ZNcA;Z�N;pR�;BMN�V;C ;I?N�VR;BM�;XNL;

p�p;B0;�~iR;BMTAX;�:;ETY;j);C?N�=;p�Rx�|R;D?�B;�	A;poRy{|R;'�C;{Rxy|R;�A?;

5,04%, Pháp 4,2% (1996).  

IBRD và IDA �i vay (phát hành trái phi�u) và cho các n��c thành viên vay 

li (hi�n IBRD có 184 n��c thành viên). Không ph	i n��c thành viên nào c"ng 

���c vay c�a IBRD. Cá nhân và công ty không ���c IBRD cho vay. Chính ph� c�a 

nh�ng n��c �ang phát tri�n nh�ng có thu nh�p qu�c dân trên ��u ng��i trên 1.305 

USD/n�m ���c vay c�a IBRD. Các kho	n vay này có lãi su�t ch� cao h�n lãi su�t 

mà t  ch�c này �ã �i vay m�t chút. Chính ph� c�a các n��c nghèo, có thu nh�p 

qu�c dân trên ��u ng��i d��i 1305 USD/n�m (trong th�c t� là d��i 805USD/n�m) 

���c vay c�a IDA. Các kho	n vay s� không �òi lãi su�t và có th�i hn lên t�i 35-40 

n�m.Trong hai th�p k) ��u k� t, khi ���c thành l�p, IBRD �ã dành h�n 2/3 t ng 

giá tr� các kho	n cho vay c�a mình cho các d� án phát tri�n n�ng l��ng và giao 

thông v�n t	i.Trong hai th�p niên 1960 và 1970, các d� án phát tri�n c� s� h t�ng 

v-n quan tr�ng nh�t, song hot ��ng c�a IBRD và IDA �ã r�t �a dng, t, h+ tr�

giáo d�c, y t�, dinh d�*ng, k� hoch hóa gia �ình, ��n h+ tr� phát tri�n nông thôn 

và h+ tr� doanh nghi�p nh/. Các hot ��ng c�a IBRD và IDA ��u tr�c ti�p liên 

quan ��n giúp �* ng��i nghèo và mang hình th�c h+ tr� tài chính l-n k� thu�t.T,

th�p niên 1980, ngoài ��u t� vào v�n v�t ch�t và ngu�n l�c con ng��i, IBRD và 

IDA b(t ��u cho vay �� c	i cách c� c�u kinh t� và �i�u ch�nh chính sách � các n��c 

�ang phát tri�n. Ph	n �ng nhy bén và chú tr�ng xóa nghèo là các m�c tiêu hi�n nay 

c�a IBRD và IDA.  

IFC cho các d� án t� nhân � các n��c �ang phát tri�n vay theo giá th� tr��ng 

nh�ng là vay dài hn ho&c c�p v�n cho h�. S� tham gia c�a IFC nh� m�t s� b	o 

�	m ��i v�i các nhà ��u t� khác quan tâm t�i d� án và khuy�n khích h� ��u t� vào 

d� án. MIGA cung c�p nh�ng b	o �	m tr��c các r�i ro chính tr� (r�i ro phi th��ng 
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mi) �� các nhà ��u t� n��c ngoài yên tâm ��u t� tr�c ti�p vào các n��c �ang phát 

tri�n.  

Nh�ng ho�t 	�ng chính: WB thúc �
y s� t�ng tr��ng kinh t� và xã h�i � các 

n��c �ang phát tri�n thông qua tr� giúp k$ thu�t, cho vay v�n d� án ��i v�i các 

chính ph�. WB huy ��ng v�n t, nh�ng th� tr��ng tài chính qu�c t� và s% d�ng 

chúng trong các d� án phát tri�n � các n��c �ang phát tri�n. T�t c	 các kho	n vay 

c�a WB ��u ph	i hoàn tr	 v�i lãi su�t cao h�n lãi su�t th� tr��ng.  

Có n�m th� th�c cho vay ch� y�u: 1) Vay v�n ��u t�: D�a trên nh�ng d� án 

c�a chính ph� các n��c ti�p nh�n. Kho	n v�n này có lãi su�t cao h�n lãi su�t th�

tr��ng v�i th�i hn 15 - 20 n�m; th�i gian ân hn t�i 5 n�m. 2) Vay v�n �i�u ch�nh: 

Tr� giúp ch��ng trình c	i cách kinh t� c�a các n��c ti�p nh�n nh#m khôi ph�c t�ng 

tr��ng kinh t� và cán cân thanh toán c�a n��c �i vay. K� t, khi có suy thoái kinh t�

toàn c�u nh�ng n�m 1980, WB m� r�ng phm vi hot ��ng cho vay t�i nh�ng 

kho	n vay �i�u ch�nh ngành và c� c�u. 3) '�ng tài tr�: WB ph�i h�p v�i khu v�c 

t� nhân, t  ch�c song ph��ng ho&c �a ph��ng, và các t  ch�c chính ph� tài tr� cho 

m�t s� ch��ng trình c�a mình. 4) Qu� tín thác: '��c �óng góp t, nh�ng qu�c gia 

tài tr�, t  ch�c �a ph��ng, các t  ch�c phi chính ph�, qu� và t  ch�c t� nhân khác 

t�p trung vào nh�ng d� án tr� giúp k$ thu�t � các n��c �ang phát tri�n. Hi�n nay, 

IBRD có trên 850 qu� tín thác. 5) Tr� giúp k$ thu�t: Cung c�p ngu�n l�c và chuyên 

gia cho các n��c �ang phát tri�n �� xây d�ng nh�ng th� ch� c�n thi�t cho quá trình 

phát tri�n. Nh�ng ch��ng trình này t�p trung vào phát tri�n khu v�c t� nhân, b	o v�

môi tr��ng và xoá �ói gi	m nghèo. Tr� giúp k$ thu�t chi�m kho	ng 10% các kho	n 

cho vay. Ch� cho vay ��i v�i các n��c thành viên; n�u là t� nhân vay thì ph	i ���c 

Nhà n��c b	o lãnh,…. M�c �ích cho vay không ch� nh#m th�ng b#ng cán cân thanh 

toán và phát tri�n kinh t�, mà còn nh#m thúc �
y h�p tác qu�c t� v� ti�n t�. Vi�c 

xây d�ng h� th�ng thanh toán nhi�u bên, to s�  n ��nh c�a ngân hàng c�n c� vào 

s� c  ph�n c�a m+i n��c thành viên. L�i d�ng �a s� phi�u, các n��c ph��ng Tây 

th��ng lái các hot ��ng c�a t  ch�c này theo h��ng có l�i cho h� c	 v� kinh t� và 

chính tr�.  

C� quan cao nh�t là c�a WB H�i ��ng Qu	n tr�. C� quan ch�p hành là Ban 

Giám ��c. Tr� s� �&t ti Oasinht�n (Hoa K)). Có phân ban ti Tôkyô (Nh�t B	n) và 

Pari (Pháp). Vi�t Nam là thành viên t, 1976.  
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Ngân hàng Phát tri�n châu Á (ADB): Là m�t ngân hàng phát tri�n khu v�c 

���c thành l�p n�m 1966 nh#m thúc �
y s� phát tri�n v� kinh t�, xã h�i � các n��c 

châu Á Thái Bình D��ng thông qua các kho	n tín d�ng và ?+;BM�;O$;B?V�BR;`�A;`��B;

Z[T;O?T	AX;{;B0;Z[;p�o;BMN�V;�~i;=+N;A�=_

ADB là m�t th� ch� phát tri�n tài chính �a ph��ng v�i 66 thành viên bao 

g�m 47 n��c trong khu v�c và 19 n��c � các n�i khác trên kh(p toàn c�u. ADB 

h��ng ��n vi!n c	nh v� m�t khu v�c không có �ói nghèo, và t� �&t cho nó s� m�nh 

giúp �* các qu�c gia thành viên �ang phát tri�n gi	m �ói nghèo và nâng cao m�c 

s�ng ng��i dân. 

 Ch�c n�ng ca ADB là h+ tr� s� t�ng tr��ng kinh t� b�n v�ng và công 

b#ng, phát tri�n xã h�i, qu	n lý kinh t� t�t. 

− H+ tr� t�ng tr��ng kinh t� b�n v�ng và công b#ng: t�ng tr��ng kinh t� không 

t� nhiên có tính b�n v�ng và th��ng làm gia t�ng m�t công b#ng. '� t�ng tr��ng 

b�n v�ng và công b#ng, c�n có s� can thi�p trong khi v-n �	m b	o m�t s� phát tri�n 

thân thi�n v�i th� tr��ng. 

− Phát tri�n xã h�i: Giúp �* các cá nhân, nhóm, c�ng ��ng �� gi	m thi�u 

nh�ng r�i ro trong quá trình phát tri�n kinh t�. 

− Qu	n lý kinh t� t�t: Th�c hiên các chính sách kinh t� m�t cách có trách 

nhi�m, có s� tham gia, có kh	 n�ng d� �oán, và minh bch, ch�ng tham nh"ng. 

− '� th�c hi�n ���c ch�c n�ng nói trên, ADB �� ra các m�c tiêu cho hot 

��ng c�a mình, bao g�m: b	o v� môi tr��ng, h+ tr� gi�i và phát tri�n, phát tri�n 

khu v�c t� nhân, h+ tr� h�p tác khu v�c. 

− B	o v� môi tr��ng: Ng��i nghèo � th��ng b� bu�c ph	i s�ng � nh�ng khu 

v�c có �i�u ki�n môi tr��ng b�t l�i. Mu�n xóa nghèo thì ph	i b	o v� môi tr��ng. 

− E+;BM�;XN�NH;2;A?N�V;A��CR;I?�A;`�A;AX��N;AX?�T;`[;I?�;A�_;E+;BM�;I?�;A�;

phát tri�n là m�t bi�n pháp xóa nghèo. 

− H+ tr� khu v�c t� nhân: Khuy�n khích c	i cách và hoàn thi�n môi tr��ng 

chính sách �� to thu�n l�i cho kinh t� t� nhân, h+ tr� s� h�p tác gi�a khu v�c Nhà 

n��c và khu v�c t� nhân, cho vay và h+ tr� k� thu�t cho các xí nghi�p t� nhân và 

th� ch� tài chính t� nhân 
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− Khuy�n khích h�p tác và liên k�t khu v�c: Khuy�n khích s� h�p tác gi�a các 

chính ph� �� phát tri�n c� s� h t�ng, b	o v� môi tr��ng, thúc �
y th��ng mi và 

��u t�,... 

Ho�t 	�ng ca ADB;A?(=;B�N;ZN�C;C	N;B?N�A;I?JC;`�N;C?T;AX��N;^\A;C?\V;w;-

F?LN;�@A?;i��AXR;�&C;SN�B;`[;pRx;B0;AX��N;�YAX;]�AX;^��N;=�C;<;�~i�AX[K_;9?T;

dù ng��i ta có nói nhi�u v� nh�ng thành công �i ch�ng n�a, thì s� th�t, châu Á Thái 

Bình D��ng v-n là n�i có ��n 2/3 s� ng��i nghèo c�a th� gi�i.  

�i�;���C;P\K;^�AX;A?�;=�B;S	A;]YT;C�Y;GTM`^;�YAOR;Z�N;AXV�A;Z�A;B?[A?;

`�I;PV�B;I?LB;B,;9?bA?;I?�;CLC;A��C;k$R;D?�B;Z[;F\K;�V_;DXV�A;B[N;tr� chính cho 

các kho	n cho vay c�a ADB là t, vi�c phát hành trái phi�u trên th� tr��ng châu Âu. 

Dù m�c t�ng tr��ng kinh t� � m�t s� n��c thành viên trong th�i gian g�n �ây �ã 

d-n ��n m�t s� thay � i nào �ó, thì h�u nh� trong su�t l�ch s% c�a ADB, ngân hàng 

này v-n hot ��ng trên c� s� các d� án, �&c bi�t là trong nh�ng l$nh v�c nh� ��u t�

vào c� s� h t�ng, phát tri�n nông nghi�p và c�p v�n vay cho các ngành công 

nghi�p c� b	n � các n��c thành viên. Trên lý thuy�t, ADB là ng��i cho vay c�a các 

Chính ph� và các t  ch�c c�a Chính ph�, song nó còn tham gia vào quá trình nâng 

cao tính thanh kho	n và t�i �u hoá hot ��ng trong các khu v�c t� nhân � các n��c 

thành viên trong khu v�c. 

V� c� c�u t� ch�c, c� quan ra quy�t ��nh cao nh�t c�a ADB là Ban Th�ng 

��c do m+i qu�c gia thành viên �óng góp m�t �i di�n. '�n l��t nó ban Th�ng ��c 

li t� b�u ra trong s� h� 12 thành viên c�a Ban Giám ��c và các c�p phó c�a h�. 8 

trong s� 12 thành viên này là �i di�n c�a các qu�c gia trong khu v�c(các qu�c gia 

châu Á - Thái Bình D��ng) và s� còn li là t, các qu�c gia ngoài khu v�c.  

Ban Th�ng ��c còn b�u ra ch� t�ch Ngân hàng, là ng��i ��ng ��u Ban Giám 

��c và �i�u hành ADB. M+i ch� t�ch gi� c��ng v� c�a mình trong m�t nhi�m kì kéo 

dài 5 n�m và có th� ���c tái �(c c%. Theo truy�n th�ng và vì  Nh�t B	n là m�t trong 

nh�ng c �ông l�n nh�t c�a ADB, cho nên ch� t�ch c�a ADB �ã luôn là ng��i 

Nh�t. Tr� s� c�a ngân hàng ADB �&t ti  thành ph� Mandaluyong, Metro Manila, 

Philippine, và có v�n phòng �i di�n trên kh(p th� gi�i. Hi�n ADB có kho	ng 2400 

nhân viên, ��n t, 53 trên t ng s� 66 qu�c gia thành viên, và h�n m�t n%a s� nhân 

viên c�a h� là ng��i Philippin. Vi�t Nam là thành viên c�a ADB t, n�m 1966. 
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Ch��ng trình Phát tri�n c�a Liên hi�p qu�c (UNDP) là t  ch�c tr�c thu�c 

Liên hi�p qu�c ���c thành l�p n�m 1965 ti Newyork trên c� s� h�p nh�t hai c�

quan c�a Liên hi�p qu�c là Ch��ng trình H+ tr� K� thu�t m� r�ng (EPTA) và Qu�

'&c bi�t c�a Liên hi�p qu�c.  

T�t c	 các n��c là thành viên Liên hi�p qu�c ho&c là thành viên c�a m�t 

trong nh�ng t  ch�c chuyên môn c�a h� th�ng Liên hi�p qu�c, ho&c là thành viên 

c�a C� quan N�ng l��ng nguyên t% qu�c t� (IAEA) ��u có th� tr� thành thành viên 

c�a UNDP. Trong h� th�ng Liên hi�p qu�c, UNDP �ã tr� thành c� quan vi�n tr� k$

thu�t l�n nh�t v�i hai tính ch�t vi�n tr� c� b	n là chuy�n giao công ngh� và chu
n 

b� cho ��u t� (hay ti�n ��u t�) theo t,ng chu kì 5 n�m cho ch��ng trình qu�c gia 

c�a các n��c.  

C� c�u t' ch�c: UNDP là c� quan tr�c thu�c 'i H�i ��ng Liên hi�p qu�c, 

ch�u s� chi ph�i c�a 'i H�i ��ng và H�i ��ng Kinh t� Xã h�i (ECOSOC). 'i H�i 

��ng quy�t ��nh các v�n �� chính sách l�n, ECOSOC xác ��nh các nguyên t(c, quy 

ch� hot ��ng. Ng��i ��ng ��u UNDP ���c g�i là T ng Giám ��c (Admmistrator) 

do T ng Th� ký Liên hi�p qu�c b  nhi�m.  

9�;UVYA;UVK�A;`�C;CYT;A?�B;`[;E�N;��AX;9?�I;?[A?;u�PsCVBNZs;�TYM^e;X�=;

v{;A��C;B?[A?;ZNcA;I?\A;S ;B?sT;O?V;Z�C;��Y;`g;uC?\V;q?N;-;�l;9?\V;w-;yl;FMVAX;�V;

-;�l;k$;�YBNA?;Z[;9YMNSc;- 5; Tây Âu và các n��c khác - 12), có nhi�m k) 3 n�m. 

H�i ��ng Ch�p hành là c� quan t�i cao xem xét, phê duy�t các ch��ng trình vi�n 

tr� cho các n��c, khu v�c và ki�n ngh� chính sách và ph��ng h��ng hot ��ng c�a 

mình lên ECOSOC.  

Vi�t Nam là thành viên H�i ��ng Ch�p hành nhi�m k) 2000-2002, ��ng th�i 

là Phó Ch� t�ch H�i ��ng Ch�p hành n�m 2000 và 2001.  

Ngu�n v�n và c� c�u vi�n tr
: UNDP là t  ch�c vi�n tr� phát tri�n l�n nh�t 

h� th�ng Liên hi�p qu�c hi�n nay: V�n c�a UNDP ch� y�u là ngu�n �óng góp t�

nguy�n c�a các n��c thành viên, các t  ch�c, cá nhân. Trung bình hàng n�m UNDP 

qu	n lý kho	ng 2,3 t0 USD vi�n tr� thông qua các ngu�n v�n th��ng xuyên (core 

resources), không th��ng xuyên (non-core resources) và các ngu�n ��ng tài tr�

khác (co-financing or cost-sharing resources). 90% vi�n tr� t, ngu�n v�n th��ng 

xuyên c�a UNDP ���c dành cho các n��c nghèo, n�i chi�m 90% t0 l� nghèo �ói 
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c�a th� gi�i hi�n nay. Vi�n tr� c�a UNDP là vi�n tr� không hoàn li ���c th�c hi�n 

d��i dng ch��ng trình qu�c gia có th�i gian 5 n�m bao g�m h�u h�t các l$nh v�c 

và ngành kinh t� c�a các qu�c gia. Các ch��ng trình qu�c gia ���c xây d�ng d�a 

trên nh�ng �u tiên c�a chi�n l��c phát tri�n kinh t� - xã h�i và k� hoch 5 n�m c�a 

n��c nh�n vi�n tr� và các m�c tiêu �u tiên trong t,ng th�i k) c�a UNDP. Ngân 

sách d� ki�n vi�n tr� cho các ch��ng trình c�a các n��c nh�n vi�n tr� do h�i ��ng 

Ch�p hành UNDP thông qua. Ch��ng trình qu�c gia là khuôn kh  h�p tác c�a 

UNDP v�i n��c nh�n vi�n tr�. Trên c� s� ch��ng trình qu�c gia, UNDP ph�i h�p 

v�i chính ph� xây d�ng các ch��ng trình d� án c� th�. Ph��ng th�c ti�p c�n ��

th�c hi�n các ch��ng trình qu�c gia c�a UNDP t, tr��c n�m 2000 là ti�p c�n b#ng 

các d� án c� th�. Nh�ng k� t, n�m 2000, UNDP chuy�n mnh sang ph��ng th�c 

ti�p c�n b#ng các ch��ng trình (c�m v�n ��).  

UNDP ��ng th�i qu	n lý v�n c�a m�t s� qu� khác nh� Qu� '�u t� Phát 

tri�n c�a Liên hi�p qu�c (UNCDF), Qu� Phát tri�n ph� n� (UNIFEM), Ch��ng 

trình Nh�ng ng��i tình nguy�n Liên hi�p qu�c (UNV),...'�i tác c�a UNDP g�m 

các Qu� và Ch��ng trình vi�n tr� khác thu�c h� th�ng phát tri�n Liên hi�p qu�c, 

các t  ch�c tài chính, tín d�ng qu�c t� nh� WB, IMF, các ngân hàng khu v�c và các 

t  ch�c phi Chính ph�.  

Tôn ch� m�c 	ích và ho�t 	�ng: Giúp �* n+ l�c c�a các qu�c gia nh#m �t 

���c m�c tiêu phát tri�n con ng��i b�n v�ng, b#ng cách h+ tr� các qu�c gia xây 

d�ng n�ng l�c trong vi�c thi�t k� và th�c hi�n các ch��ng trình phát tri�n nh#m xoá 

b/ �ói nghèo, to công �n vi�c làm và tìm ph��ng cách m�u c�u s� s�ng b�n v�ng, 

nâng cao ��a v� c�a ph� n�, b	o v� và tái to môi tr��ng, �u tiên hàng ��u cho xoá 

�ói gi	m nghèo. Các ngu�n l�c c�a UNDP c�n ph	i ���c s% d�ng m�t cách h�p lý 

và có hi�u qu	 nh�t �� �em li tác ��ng t�i �a t�i s� phát tri�n kinh t�, xã h�i c�a 

các n��c nh�n vi�n tr�. Khuy�n khích nâng cao s� t� ch� c�a các n��c �ang phát 

tri�n ��i v�i n�ng l�c qu	n lý, k� thu�t, hành chính và nh�ng nghiên c�u c�n thi�t 

�� xây d�ng và th�c hi�n các chính sách và k� hoch phát tri�n c�a các n��c.  

Hot ��ng c�a UNDP t�p trung t�ng c��ng h�p tác qu�c t� vì s� nghi�p phát 

tri�n; tr� giúp vi�c t�ng c��ng kh	 n�ng qu	n lý qu�c gia, s� tham gia r�ng rãi h�n 

c�a nhân dân, phát tri�n khu v�c Nhà n��c và t� nhân, s� t�ng tr��ng công b#ng. 



Tr��ng ��i h�c Trà Vinh 

Tài li�u gi�ng d�y môn Tài chính ti�n t�   154

Các ch��ng trình và d� án h+ tr� c�a UNDP ���c xây d�ng d�a trên c� s� các k�

hoch và �u tiên qu�c gia và các �u tiên trong chính sách c�a UNDP.  

Tr� giúp c�a UNDP xu�t phát t, yêu c�u c�a các chính ph� và các l$nh v�c 

�u tiên c�a UNDP. Các l$nh v�c h+ tr� c�a UNDP là: Th�c hi�n các nghiên c�u v�

chi�n l��c, chính sách và ��a ra các khuy�n ngh�; cung c�p các d�ch v� v� t� v�n 

k� thu�t; th�c hi�n các nghiên c�u kh	 thi, ti�n kh	 thi; ti�n hành các phân tích và 

�ánh giá th�c trng, nghiên c�u t ng quan và xây d�ng các quy hoch t ng th�; 

th�c hi�n các nghiên c�u �ánh giá th�c trng và ��a ra các khuy�n ngh� v� phát 

tri�n t  ch�c và thi�t ch�, nghiên c�u �ánh giá các chính sách, lu�t l� và quy ch� có 

tác ��ng ��n vi�c th�c thi thi�t ch�, h+ tr� trong vi�c phân tích và phát tri�n, và l(p 

�&t các h� th�ng qu	n lý nh� l�p k� hoch, thông tin, báo cáo l�p ngân sách, k�

toán,... 'ào to v� khoa h�c k� thu�t, qu	n lý, ngh� nghi�p, k� n�ng chuyên môn. 

Trao � i thông tin và t  ch�c tham quan, kh	o sát, h�i th	o và t�p hu�n; h+ tr�

nghiên c�u v� phát tri�n và th�c hi�n các s(p x�p v� t  ch�c �� �áp �ng ch�c n�ng, 

nhi�m v� ���c giao. Giúp �ánh giá và xây d�ng c� ch� ph�i h�p gi�a các c� quan 

có liên quan trong công tác qu	n lý; h+ tr� chuy�n giao công ngh� phù h�p, khuy�n 

khích và giúp �* phát tri�n n�ng l�c công ngh� qu�c gia. Tr� giúp vi�c thi�t l�p và 

nâng c�p các ph��ng ti�n v�t ch�t và trang thi�t b�.  

T, n�m 2000, UNDP chuy�n mnh theo h��ng t� v�n vi mô các v�n �� v�

th� ch�, chính sách c"ng nh� t�ng c��ng n�ng l�c t�p trung cho các hot ��ng h+

tr� các n��c �ang phát tri�n th�c hi�n tám M�c tiêu Phát tri�n Thiên niên k0 và xoá 

�ói gi	m nghèo. Các d� án tr� giúp k� thu�t và t�ng c��ng n�ng l�c c�a UNDP 

c"ng ngày càng g(n v�i h+ tr� xây d�ng các chính sách ph�c v� phát tri�n c�a các 

n��c nh�n vi�n tr�.  

Ph��ng h��ng ho�t 	�ng: Trong th�i gian t�i, UNDP s� ti�p t�c t�p trung 

phát huy b�n �u tiên �� giúp UNDP chuy�n mnh theo h��ng t� v�n v$ mô: th�c 

hi�n tám M�c tiêu Phát tri�n Thiên niên k0; hot ��ng có hi�u qu	 và phát tri�n 

ngu�n nhân l�c, phát tri�n công ngh� thông tin. '�ng th�i, s� b  sung thêm hai �u 

tiên khác là: �ng h� n+ l�c c	i t  Liên hi�p qu�c c�a T ng Th� ký;c	i thi�n ngu�n 

tài chính hi�n có c� th�: V� các M�c tiêu phát tri�n thiên niên k0 (MDG): UNDP s�

t�p trung: a) 't ���c nh�ng k�t qu	 ti c�p �� qu�c gia:UNDP gi� v�ng t�c ��

hi�n nay và ti�p t�c t�ng c��ng quá trình báo cáo MDG, các s	n ph
m và các b��c 
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�i ti�p theo �� các báo cáo MDG tr� thành m�t công c� thúc �
y phát tri�n; b) Ph�i 

h�p v�i các t  ch�c Liên hi�p qu�c ti qu�c gia nâng cao nh�n th�c v� MDG trong 

h� th�ng Liên hi�p qu�c và trên th� gi�i; c) T�ng c��ng n�ng l�c theo dõi và phân 

tích s% d�ng quy ��nh c�a MDG; d) Thúc �
y ph��ng th�c �i�u hành qu�c gia b#ng 

cách giúp qu�c gia bày t/ nh�ng �u tiên c�a mình trong quá trình t� v�n và cung 

c�p thông tin c� b	n giúp t�t c	 các bên có th� tham gia có ý ngh$a vào quá trình t�

v�n; e) H�p tác v�i Ngân hàng Th� gi�i và các ngân hàng phát tri�n khu v�c; f) S(p 

x�p các ch��ng trình và chính sách �� th� hi�n t�m quan tr�ng c�a nhi�m v� m�i 

c�a UNDP v� MDG.  

Ng�n ch&n kh�ng ho	ng và tái thi�t s� là m�c tiêu ���c quan tâm �&c bi�t 

trong th�i gian t�i. UN'P s� t�ng c��ng n�ng l�c c�a các nhân viên, v�n ��ng các 

nhà tài tr�, và �	m b	o vi�c phân ph�i các d�ch v� xã h�i c� b	n.  

Trong l$nh v�c hot ��ng có hi�u qu	 và phát tri�n ngu�n nhân l�c, UNDP 

s� t�p trung vào tính th�ng nh�t c�a k� hoch hành ��ng, �ánh giá tính kh	 thi c�a 

ch��ng trình. V�i các c� s� h t�ng c� b	n �ã có, tr�ng tâm hot ��ng s� ���c 

chuy�n sang phát tri�n các n�i dung b  sung cho các s	n ph
m và d�ch v� sáng to 

và nhy bén h�n mà các v�n phòng qu�c gia có th� �óng góp cho các k� hoch �u 

tiên qu�c gia. UNDP s� m� r�ng mng l��i toàn c�u �� các khách hàng t, b�t c�

�âu, bên trong UNDP, ti các qu�c gia các t  ch�c Liên hi�p qu�c và c�ng ��ng 

phát tri�n, ��u có th� h��ng l�i t, ki�n th�c, tri th�c, và các kinh nghi�m.  

V� c	i t  Liên hi�p qu�c, UNDP s� tích c�c h+ tr� n+ l�c c�a T ng Th� ký 

nh#m c	i t  Liên hi�p qu�c. M�t s� hot ��ng chính g�m ��n gi	n và hài hoà hoá 

các mô hình th�c hi�n ch��ng trình c�a các t  ch�c Liên hi�p qu�c ti qu�c gia ��

t�ng hi�u qu	 vi�n tr� và s� h�p tác, gi	m chi phí giao d�ch cho các ��i tác.  

V� ngu�n tài chính, UN'P s� ti�p t�c s(p x�p các ch��ng trình toàn c�u và 

qu�c gia phù h�p v�i các l$nh v�c hot ��ng, quá trình hot ��ng, ngu�n huy ��ng 

tài chính. Nh�ng kho	n ��u t� cho UNDP thông qua các k� hoch công tác s� ���c 

th� ch� hoá.  
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Câu h!i c�ng c�:  

1. Trình bày theo cách mà các bn hi�u, tài chính là gì? 

2. FYN;]YT;fN�B;DY=;`N;C?�A;I?��AX;I?LI;ANc=;K�B;B0;XNL;BM�C;BN�Im

3. D?\A;B�;A[T;	A?;?��AX;��A;B0;XNL;?�N;�TLNm;FMTAX;�:R;A?\A;B�;A[T;
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Bài t�p: D�ch �on v�n sau �ây:

In finance, an exchange rate (also known as a foreign-exchange rate, forex 

rate, FX rate or Agio) between two currencies is the rate at which one currency 

will be exchanged for another. It is also regarded as the value of one country’s 

currency in terms of another currency.[1] For example, an interbank exchange rate 

of 91 Japanese yen (JPY, ¥) to the United States dollar (US$) means that ¥91 will 

be exchanged for each US$1 or that US$1 will be exchanged for each ¥91. 

Exchange rates are determined in the foreign exchange market,[2] which is open to 

a wide range of different types of buyers and sellers where currency trading is 

continuous: 24 hours a day except weekends, i.e. trading from 20:15 GMT on 

Sunday until 22:00 GMT Friday. The spot exchange rate refers to the current 

exchange rate. The forward exchange rate refers to an exchange rate that is quoted 

and traded today but for delivery and payment on a specific future date. 

In the retail currency exchange market, a different buying rate and selling 

rate will be quoted by money dealers. Most trades are to or from the local currency. 

The buying rate is the rate at which money dealers will buy foreign currency, and 

the selling rate is the rate at which they will sell the currency. The quoted rates will 

incorporate an allowance for a dealer's margin (or profit) in trading, or else the 

margin may be recovered in the form of a "commission" or in some other way. 

Different rates may also be quoted for cash (usually notes only), a documentary 

form (such as traveller's cheques) or electronically (such as a credit card purchase). 

The higher rate on documentary transactions is due to the additional time and cost 

of clearing the document, while the cash is available for resale immediately. Some 

dealers on the other hand prefer documentary transactions because of the security 

concerns with cash. 
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n7_0��O0:Ma`p    Ti giá: �i�m y u c�a n�n kinh t  Vi�t Nam

Th� N�m,  30/9/2010 

V�i tb giá nh� hi�n nay hàng hóa ca Vi�t Nam g"n nh� không th� c�nh tranh 

v�i các s�n ph#m cùng lo�i ca Trung Qu�c. �i�u này có ngh)a là các lo�i nguyên 

v�t li�u ph� tr
 g"n nh� không có c!a 	� phát tri�n.  

Có r�t nhi�u 	i�u 	áng bàn khi nhìn l�i b�c tranh kinh t� Vi�t Nam n�m 2010 

và d� báo cho n�m 2011. Tuy nhiên, d�a vào s� m�t cân 	�i tr"m tr�ng ca cán 

cân ngo�i th��ng c� dai dung trong m�y n�m qua thì có th� nói r�ng ti�n 	�ng Vi�t 

Nam 	ang b 	 nh giá quá cao, nh�t là so v�i 	�ng nhân dân t� (RMB), chính là 

	i�m y�u ca kinh t� Vi�t Nam. Chính 	�ng ti�n 	ang b 	 nh giá quá cao làm cho 

hàng hóa ca Vi�t Nam không th� c�nh tranh n'i v�i hàng hóa Trung Qu�c cho dù 

ngay trên sân nhà ca mình.  

Nhi�u ng��i có th� cho r�ng ph"n l�n các nguyên v�t li�u ph�i nh�p kh#u t]

Trung Qu�c là do Vi�t Nam ch�a có các ngành công nghi�p ph� tr
 trong khi 

Trung Qu�c 	ang có nhi�u l
i th� v�i các ngành nh� v�y.  

�i�u này có th� ch�p nh�n 	�i v�i m�t s� ngành mà Trung Qu�c có l
i th�

nh� phôi thép, m�t s� lo�i 	i�n máy... Nh�ng làm sao có th� bi�n minh cho vi�c 

nhi�u lo�i hàng hóa thông th��ng nh� t�m tre hay mi�ng r!a bát ca Trung Qu�c 

	ang tràn ng�p trên th  tr��ng Vi�t Nam n�u d�a vào l�p lu�n nêu trên.  

Chính vi�c ph�i 	i nh�p kh#u t]ng cây t�m 	ã làm cho nh�p siêu t] Trung 

Qu�c chi�m 	�n 90% nh�p siêu ca c� n��c. Y�u t� gi�i thích kh� d) nh�t chính là 

tb giá 	�ng ti�n. 

-R4/;B�=4��C43�
/946;FC4/;2=4M�4H�C4	�4	 /;49BF40;�A4;�/49BF401 40;�C4C24

	�/94/;:/4^:/40�4M<4H�C4	�40B�/4	�/94C2?49BF4E?4M�B4	�/94	V4324>)W48�=4^�24M<?4

s� li�u t] bài vi�t ca IhW4mv4��B4N�
C4M<4IhW4NU4w=:/489;)2401n/;45<@40�B4;�B40;�?4

xy/4	 /;46B/;40�4M)4HVS4^=@401n40�/9401��/974zB/;40�4mB�0482H4/�H4Z[\[S401B�/4M�/94

/�H4Z[\\{4E|40;�@4	�/94/;:/4^:/40�4	2/94	�
C4	 /;49BF40;�A4;�/4E?4M�B4	�/94	V4

324>)4}[~401?/946;B40B�/4	�/94	2/9 b 	 nh giá cao h�n 15% so v�i 	�ng 	ô la. Hai 

k ch b�n tb giá 	�
c trình bày trong b�ng 1.  

Hi�n nay tb giá USD/VND là 

19.500, tb giá USD/RMB là 6,93 và 

tb giá RMB/VND là 2.815. Gi� s!
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chi phí s�n xu�t m�t h�p t�m t�i Trung Qu�c (bao g�m c� lãi 	 nh m�c và chi phí 

v�n chuy�n) là 1RMB. �� có 	�
c m�c l�i 	 nh m�c nêu trên, giá bán m�t h�p t�m 

Trung Qu�c � th  tr��ng Vi�t Nam ch� c"n � m�c 2.815 	�ng.  

N�u chi phí s�n xu�t m�t h�p t�m � Vi�t Nam là 4.000 	�ng thì ch&c ch&n t�m 

Vi�t Nam không th� c�nh tranh 	�
c v�i t�m Trung Qu�c vì n�u bán � Vi�t Nam thì 

giá ph�i là 4.000 	�ng và bán � Trung Qu�c ph�i là 1,42 RMB. 

�i�u gì s| x�y ra n�u tb giá các 	�ng ti�n 	�
c 	 nh 	úng giá tr  ca nó? Lúc 

này, tb giá USD/VND s| là 22.425, tb giá USD/RMB s| là 4,85 và tb giá RMB/VND 

s| là 4.625. Do chi phí m�t h�p t�m � Trung Qu�c van là 1RMB nên 	� có 	�
c 

m�c l�i 	 nh m�c, giá bán m�t h�p t�m Trung Qu�c � Vi�t Nam ph�i lên 	�n 4.625 

	�ng.  

Khi 	ó t�m Vi�t Nam không nh�ng không b  th�t th� trên th  tr��ng trong 

n��c nh� hi�n nay mà còn có th� xu�t kh#u sang Trung Qu�c vì ch� c"n bán 	�
c 

4.000 	�ng trên th  tr��ng Vi�t Nam hay 0,87RMB là 	ã 	�t 	�
c l
i nhu�n 	 nh 

m�c. 

Phân tích trên cho th�y, vi�c 	�ng ti�n Vi�t Nam 	ang b 	 nh giá cao h�n trên 

60% so v�i 	�ng nhân dân t� gi�ng nh� hàng hóa s�n xu�t � Vi�t Nam b 	ánh thu�

h�n 60% so v�i hàng hóa s�n xu�t t] Trung Qu�c.  

Hành 	�ng h
p lý ca các doanh nghi�p không ch� nh�p kh#u các nguyên v�t 

li�u ph� tr
 mà còn nh�p kh#u c� t�m tre, s�n ph"n g"n nh� không có s� khác bi�t 

v� công ngh� gi�a Vi�t Nam và Trung Qu�c, th�m chí n�u không tính 	�n y�u t� tb

giá b  bóp méo thì chi phí s�n xu�t � Vi�t Nam còn th�p h�n.  

V�i tb giá nh� hi�n nay hàng hóa ca Vi�t Nam g"n nh� không th� c�nh tranh 

v�i các s�n ph#m cùng lo�i ca Trung Qu�c. �i�u này có ngh)a là các lo�i nguyên 

v�t li�u ph� tr
 g"n nh� không có c!a 	� phát tri�n. 

Gi�i pháp có tính m�u ch�t là c"n ph�i 	�a 	�ng ti�n trong n��c v� 	úng giá 

tr  ca nó so v�i 	�ng RMB càng s�m càng t�t. �ây là chìa khóa nh�m làm t�ng 

s�c c�nh tranh ca các lo�i hàng hóa trong n��c và c� c�u l�i n�n kinh t�. M�t 

trong nh�ng v�n 	� làm nhi�u ng��i lo ng�i là vi�c gi�m giá 	�ng n�i t� s| gia t�ng 

n
. Tuy nhiên, 	�ng trên quan 	i�m qu�c gia thì 	ây là m�t quan ni�m sai l"m. Vì 

gi�m giá 	�ng ti�n không ch� không làm t�ng n
 mà còn giúp cho kh� n�ng tr� n


ca Vi�t Nam 	�
c c�i thi�n.  
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	�ng không có ý ngh)a gì c�.  

��ng d��i góc 	� này thì gi�m giá 	�ng ti�n s| giúp c�i thi�n kh� n�ng tr� n


ca Vi�t Nam vì xu�t kh#u s| có l
i và nh�p kh#u s| b�t l
i làm có cán cân ngo�i 

th��ng 	�
c c�i thi�n. H�n th�, 	�i v�i doanh nghi�p nh� Vinashin, n�u l�y 	óng 

tàu làm nòng c�t thì gi�m giá ti�n 	�ng c`ng s| có l
i.  

�B�4E!4/
45�/94/9?�B40�4C24mB/2E;B/43<4Z40b4

	V432S40��/94	��/94M�B4k[W[[[40b4	�/9W48�=40b49BF4

0�/943U/4}[W[[[4	�/9l	V4324>)S4 0'/94/
4 0D/;4124E|4

3<4�[W[[[40b4	�/9S40�/94�[~W4�:@43<4H�04C?/4E�40�?4

124C�H49BFC4MV4CQ/946;/946;B�AS4/;�/9401U/40;�C4

0�4mB/2E;B/4A;�B46B�H4	4Z40b4	V4324	�4 01�4/
4C;�4

6;V/94A;�B43<4k[W[[[4;2@4�[W[[[40b4	�/9W4

N�u ho�t 	�ng 	óng tàu là nòng c�t thì doanh 

thu chính là t] 	ô la, do v�y khi 	�ng ti�n trong 

n��c gi�m giá thì ngành 	óng tàu s| có l
i. V�n 	�

ca Vinashin ch� có th� nghiêm tr�ng h�n khi gi�m 

giá 	�ng ti�n n�u ti�n vay ngo�i t� 	�
c 	' vào nh�ng ho�t 	�ng phi ngo�i th��ng 

nh� b�t 	�ng s�n hay ch�ng khoán chung h�n.  

C"n ph�i khung 	 nh r�ng 	�ng ti�n 	�
c 	 nh giá th�p luôn có tác d�ng tích 

c�c cho xu�t kh#u dù tb tr�ng nguyên li�u 	"u vào ch y�u là nh�p kh#u. �ây chính 

là lý do t�i sao c� Nh�t B�n và Trung Qu�c b�ng m�i giá gi� 	�ng ti�n ca mình �

m�t m�c có l
i cho ho�t 	�ng xu�t kh#u. 

Tóm l�i, ch]ng nào v�n 	� tb giá ch�a 	�
c gi�i quy�t thì vi�c nâng cao kh�

n�ng c�nh tranh, phát tri�n công nghi�p ph� tr
 ca Vi�t Nam van ch� là ��c mu�n. 

Ch� có 	i�u ch�nh tb giá m�i có th� giúp cân b�ng ngo�i th��ng. N�u Vi�t Nam 

không ch 	�ng thì khi d� tr� ngo�i h�i còn � m�c quá th�p và vì m�t lý do nào 	ó 

C�n ph	i kh.ng ��nh r#ng 

��ng ti�n ���c ��nh giá th�p 

luôn có tác d�ng tích c�c cho 

xu�t kh
u dù t0 tr�ng nguyên 

li�u ��u vào ch� y�u là nh�p 

kh
u. 'ây chính là lý do ti 

sao c	 Nh�t B	n và Trung 

Qu�c b#ng m�i giá gi� ��ng 

ti�n c�a mình � m�t m�c có 

l�i cho hot ��ng xu�t kh
u.  
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mà dòng v�n 	�o chi�u thì vi�c phá giá b&t bu�c và b 	�ng s| gây ra nh�ng t'n h�i 

r�t l�n cho n�n kinh t�.  

H�n th�, song song v�i vi�c 	i�u ch�nh tb giá 	�ng ti�n, vi�c c&t gi�m chi tiêu 

công, nh�t là nh�ng kho�n 	"u t� kém hi�u qu� là m�t trong nh�ng yêu c"u b&t 

bu�c vì m�t cân 	�i bên ngoài r�t khó gi�i quy�t khi mà m�t cân 	�i bên trong tr"m 

tr�ng van di�n ra. 

Hu�nh Th  Du 
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