
Chương 9 

tµi chÝnh quèc tÕ 



I, nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ TCQT 

1, Kh¸i niÖm TCQT  

2, C¬ së ra ®êi cña TCQT 

3, Nguyªn t¾c cña TCQT 

4, §Æc trung cña TCQT 

5, Vai trß cña TCQT 

 



1, Kh¸i niÖm tµi chÝnh quèc tÕ 

Tµi chÝnh quèc tÕ lµ hÖ thèng c¸c quan hÖ tµi chÝnh 

n¶y sinh gi÷a c¸c chñ thÓ cña mét nuíc víi c¸c 

chñ thÓ cña nuíc kh¸c, vµ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, 

g¾n liÒn víi c¸c dßng lu©n chuyÓn hµng hãa vµ vèn 

trªn thÕ giíi theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh 



1, Kh¸i niÖm tµi chÝnh quèc tÕ 

Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế 

dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch 

các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. 

Sự hình thành và phát triển tài chính quốc tế dựa 

trên cơ sở sự phát triển các mối quan hệ kinh tế 

quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thanh 

toán quốc tế.  



2, C¬ së ra ®êi cña TCQT 

- Phân công lao động hợp tác quốc tế và chính sách 

kinh tế đối ngoại 

- Chế độ quản lý ngoại thương, ngoại hối 

- Sự phát triển của các hoạt động đầu tư quốc tế 



3, Nguyªn t¾c cña TCQT 

3.1 T«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, 

kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc 

néi bé cña nhau 

3.2 B×nh ®¼ng 

3.3 Cïng cã lîi 



4, §Æc trung cña TCQT 

4.1 ¶nh huëng rÊt lín bëi rñi ro hèi ®o¸i vµ rñi ro chÝnh trÞ 

• ThÕ nµo lµ rñi ro hèi ®o¸i? 

 Lµ sù t¨ng, gi¶m tû gi¸ ®ång ngo¹i tÖ so víi ®ång néi tÖ 

• ¶nh huëng cña rñi ro hèi ®o¸i ®Õn ®Çu tu quèc tÕ, ®Õn tÝn 

dông quèc tÕ vµ ®Õn thanh to¸n quèc tÕ ? 

Khi E t¨ng khuyÕn khÝch §TQT  

 gi¶m vay nî quèc tÕ, h¹n chÕ chuyÓn ngo¹i tÖ ra níc ngoµi 

  rñi ro cho c¸c kho¶n thanh to¸n tr¶ chËm b»ng ngo¹i tÖ 



4, §Æc trung cña TCQT 

4.1 ¶nh huëng rÊt lín bëi rñi ro hèi ®o¸i vµ rñi ro chÝnh trÞ 

• ThÕ nµo lµ rñi ro chÝnh trÞ? 

  Lµ sù thay ®æi thÓ chÕ 

 Lµ sù thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«: chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, 

chÝnh s¸ch thuÕ quan, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai, LuËt ®Çu t... 

• Sù t¸c ®éng cña rñi ro chÝnh trÞ ®Õn c¸c quan hÖ TCQT 

 HoÆc ng¨n c¶n 

 HoÆc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn  

 



4, §Æc trung cña TCQT 

4.2 ¶nh huëng lín bëi sù thiÕu hoµn h¶o cña thÞ trêng 

• ThÕ nµo lµ thÞ truêng thiÕu hoµn h¶o? 

 Lµ  thÞ truêng cã c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan 

nh»m b¶o hé nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa 

• Sù t¸c ®éng cña nã ®Õn TCQT nhu thÕ nµo? 

 H×nh thµnh thªm c¸c h×nh thøc TCQT míi 

 XuÊt hiÖn c¸c thÞ trêng míi  



4, §Æc trung cña TCQT 

4.3 M«i truêng quèc tÕ më ra nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn TCQT 

• Héi nhËp TCQT thóc ®Èy sù di chuyÓn cña tiÒn vèn 

• Héi nhËp TCQT ®Èy m¹nh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch 

vô tµi chÝnh  

• C¸c c¬ héi míi cho c¸c DN : nhiÒu ph¬ng thøc huy ®éng 

vèn, nhiÒu h×nh thøc ®Çu tu, nhiÒu c¸ch thøc ph©n t¸n rñi ro 

 

 



5, Vai trß cña tµi chÝnh quèc tÕ  

5.1 T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia hßa nhËp vµo nÒn 

Kinh tÕ thÕ giíi 

5.2 Më ra nhiÒu c¬ héi cho c¸c quèc gia ph¸t triÓn KT -XH 

5.3 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån tµi chÝnh trong 

nuíc 



5, C¸c yÕu tè cÊu thµnh tµi chÝnh quèc tÕ  

- Các định chế tài chính trong nước và quốc tế: các  định chế 

tài chí, các định chế tài chính trung gian ngân hàng và phi 

ngân hàng 

- Các công cụ tài chính quốc tế: ngoại tệ, vàng bạc, séc, hối 

phiếu, thẻ tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu,….;  

- Thị trường tài chính quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động 

chuyển dịch các công cụ tài chính quốc tế thông qua các 

định chế tài chính quốc tế  



II, c¸c h×nh thøc cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1. §Çu tu quèc tÕ trùc tiÕp 

2. TÝn dông quèc tÕ 

3. ViÖn trî quèc tÕ kh«ng hoµn l¹i 



§èi víi nuíc nhËn ®tqT 

Lîi Ých  

• TiÕp cËn vèn, khoa häc c«ng 
nghÖ, bÝ quyÕt vµ n¨ng lùc 
qu¶n lý 

• Thóc ®Èy SXKD, h×nh thµnh 
nhiÒu ngµnh CN míi 

• Gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp, 
®Èy m¹nh xuÊt khÈu 

• T¨ng c¬ héi tiÕp cËn víi thÞ 
trêng quèc tÕ 

• ... 

H¹n chÕ 

• TiÕp nhËn CN l¹c hËu, « 
nhiÔm m«i trêng 

• C¸c nhµ ®Çu tu nuíc ngoµi 
cã xu híng thao tóng c¸c 
ho¹t ®éng cña DN, ®Èy 
DNLD vµo t×nh tr¹ng ph¸ 
s¶n 

• Cã thÓ g©y ra t×nh tr¹ng bÊt 
lîi cho c¸c DN trong níc 

• ...  



§èi víi nuíc ®Çu tu 

Lîi Ých 

• Më réng thÞ truêng, kÐo dµi 

tuæi thä cho s¶n phÈm 

• Khai th¸c nguån nguyªn 

liÖu vµ nh©n c«ng rÎ 

• TËn dông c¸c chÝnh s¸ch -

uu ®·i cña c¸c nuíc ®ang 

ph¸t triÓn 

• ... 

H¹n chÕ 

• ChÞu ¶nh huëng nhiÒu cña 

rñi ro hèi ®o¸i vµ rñi ro 

chÝnh trÞ 

• ... 



Quản lý nợ nước ngoài 

 

Nợ nước ngoài và cán cân thanh toán quốc tế 

 

 

C (Consumption): Tiêu dùng cá nhân;  

G (Goverment): Tiêu dùng chính phủ;  

I (Investment): đầu tư chính phủ (goverment) và tư nhân (personal);  

X (Export): xuất khẩu;  

M (Import): nhập khẩu;  

S (Save): Tiết kiệm;  

T (Tax): Thu nhập  

 



Quản lý nợ nước ngoài 

Nợ nước ngoài và cán cân thanh toán quốc tế 

 Khi cầu đầu tư từ chính phủ và tư nhân tăng (Ig, Ip) quá 

mức so với tiết kiệm trong nước (Sg, Sp)  gia tăng thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài (M - X) để bù đắp  tăng thặng dư của 

cán cân nguồn vốn và tăng dự trữ ngoại tệ  làm tăng mức trả 

nợ, nếu rủi ro tỷ giá xảy ra gánh nặng nợ nước ngoài càng 

trầm trọng hơn.  

 

 



Quản lý nợ nước ngoài 

Các luồng vốn nước ngoài 

- Căn cứ vào thời gian  

• Đầu tư ngắn hạn 

• Đầu tư trung và dài hạn 

- Căn cứ vào chủ thể tiếp nhận  

• Đầu tư trực tiếp (FDI – Foreign direct Investment) 

• Đầu tư gián tiếp (FII - Foreign indirect Investment),  

• Tín dụng xuất khẩu, được tài trợ từ các NHTM dựa trên các hợp đồng 

ngoại thương đã được ký kết như bảo lãnh, bao thanh toán,….;  

 

 



 

Quản lý nợ nước ngoài 

 Chính sách quản lý các luồng vốn nước ngoài 

- Lựa chọn hình thức và quy mô huy động vốn thích hợp;  

- Phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động được;  

- Bố trí các nguồn vốn để trả nợ;  

- Quản lý các rủi ro phát sinh từ các biến động kinh tế trong và ngoài 

nước;  

- Áp dụng các công cụ phòng chống rủi ro;  

- Theo dõi chặt chẽ sự vận động các luồng vốn và các nghĩa vụ thanh 

toán có liên quan;  

- Xác lập tỷ lệ tương quan giữa nợ với GDP và lãi suất vay nợ:  

 

 



 

Quản lý nợ nước ngoài 

 Chính sách quản lý các luồng vốn nước ngoài 

- Khả năng vay nợ tăng lên hàng năm: gia giảm theo thâm hụt 

thương mại  

- Khả năng hấp thụ vốn vay và khả năng hoàn trả nợ nước 

ngoài  

 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (EXCHANGE RATE) 

1.1 Khái niệm 

- Ngoại tệ là đồng tiền do một nước phát hành nhưng lại 

được lưu hành trên thị trường của một quốc gia khác.  

- Một ngoại tệ được xem là mạnh khi đạt được các tiêu 

chuẩn của OECD: 

• Khả năng được sự chấp nhận của quốc tế;  

• Nhu cầu thương mại của quốc gia phát hành là có thực;  

• Tiềm năng cung ứng hàng hóa trên thị trường thế giới là 

tương đối đủ lớn;  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Ngoại hối 

+ Đối với nhà kinh doanh, là những phương tiện thanh toán 

thể hiện dưới dạng ngoại tệ như: Tiền mặt, hối phiếu, séc 

+ Đối với công tác hoạch định chính sách quản lý, là toàn bộ 

các loại tiền nước ngoài, các phương tiện chi trả có giá trị bằng 

tiền nước ngoài, các chứng khoán có giá trị có khả năng mang 

lại ngoại tệ,..;  

 

  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Ngoại hối 

+ Đối với công tác nghiên cứu, bao hàm các công cụ tài chính quốc tế 

tồn tại dưới các hình thức như ngoại tệ tiền mặt, các đồng tiền tập thể 

(SDR, EURO,..), các công cụ tín dụng có ghi bằng ngoại tệ dùng để 

thanh toán quốc tế như thẻ TD, séc, giấy chuyển tiền, thương phiếu,…., 

các công cụ tài chính ghi bằng ngoại tệ dùng để đầu tư quốc tế như tín 

phiếu, trái phiếu, cổ phiếu,..  

  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Tỷ giá hối đoái là giá chuyển đổi của một đồng tiền nước này 

so với đồng tiền nước khác, là giá cả mua bán của một đồng 

tiền trong quan hệ so sánh với các đồng tiền khác, hay giá cả 

của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng bao nhiêu tiền tệ 

nước khác  

  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Phân loại tỷ giá hối đoái:  

+ Căn cứ vào phương tiện di chuyển: Tỷ giá điện hối & Tỷ giá 

thư hối.  

+ Căn cứ vào phương tiện TTQT: Tỷ giá séc, TGHĐ trả tiền 

ngay; TGHĐ có kỳ hạn; TGHĐ chuyển khoản; TGHĐ tiền 

mặt.  

+ Căn cứ vào thời hạn thanh toán: Tỷ giá giao ngay, Tỷ giá kỳ 

hạn 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

+ Căn cứ vào thời điểm mua và bán ngoại tệ: Tỷ giá mở cửa; 

Tỷ giá đóng cửa.  

+ Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối: TGHĐ chính 

thức,TGHĐ cố định do NHTW công bố; TGHĐ thả nổi theo 

cung cầu thị trường.  

+ Căn cứ vào mối quan hệ giữa tỷ giá và tỷ lệ lạm phát: 

TGHĐ danh nghĩa xác định theo thị trường, TGHĐ thực xác 

định theo sức mua.  

  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Phương pháp niêm yết TGHĐ: 

 

 

+ Trực tiếp: yết giá đồng ngoại tệ theo số lượng đồng nội tệ; 

Vd: 1 USD = 17.600 VND.  

 + Gián tiếp: yết giá đồng nội tệ theo số lượng đồng ngoại tệ; 

Vd: Tại Anh công bố tỷ giá Bảng Anh: 1 GBP = 2,8656 USD  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.1 Khái niệm 

- Vai trò của TGHĐ: 

• Cơ sở của các hoạt động thương mại quốc tế  

• Thay đổi trạng thái cán cân thanh toán quốc tế  

• Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng việc làm  

• Kiểm soát mức độ lạm phát 

 

 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.2 Các chế độ TGHĐ 

- Chế độ TGHĐ cố định 

+ Chế độ bản vị vàng 

+ Chế độ tỷ giá Bretton Woods: USD gắn với vàng, trở thành đồng tiền 

dự trữ thanh toán quốc tế  

- Chế đô tỷ giá thả nổi hoàn toàn: Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái hoàn 

toàn do cung cầu thị trường quyết định  

- Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý: 

+ Chế độ tỷ giá gắn vào đồng tiền dự trữ: đồng tiền quốc gia gắn vào 1 

ngoại tệ mạnh 

+ Chế độ tỷ giá giới hạn biên độ giao dịch: cho phép tỷ giá giao dịch trên 

thị trường biến động trong biên độ mà NHTW công bố 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.3 Các nhân tố tác động TGHĐ 

 Tình trạng cán cân thanh toán quốc tế, có tác động trực tiếp 

đến quan hệ cung cầu ngoại hối trên thị trường hối đoái, nếu 

cán cân thanh toán bị thâm hụt việc xuất ngoại hối để chi trả, 

nhu cầu ngoại hối tăng sẽ làm tỷ giá tăng lên và ngược lại nếu 

cán cân thanh toán thặng dư chính phủ sẽ mua ngoại hối để dự 

trữ, nhu cầu ngoại hối giảm sẽ làm tỷ giá bình ổn;  

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.3 Các nhân tố tác động TGHĐ 

 Tình hình lưu thông tiền tệ trong nước, có thể gây tác động 

kép trực tiếp đến tỷ giá hối đoái và cả quan hệ cung cầu ngoại 

tệ. Nếu lưu thông tiền tệ không ổn định, lạm phát tăng, giá cả 

chi phí đầu vào lên cao, gây khó khăn cho NK và làm lợi cho 

XK, cán cân thanh toán quốc tế càng bị thâm hụt, nhu cầu 

ngoại tệ càng tăng, tỷ giá sẽ tăng. Tuy nhiên nếu tình hình lạm 

phát ở các nước khác cao sẽ có tác động ngược lại có lợi cho 

việc giảm tỷ giá có lợi cho xuất khẩu;  

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.3 Các nhân tố tác động TGHĐ 

 Lãi suất, khi lãi suất đồng nội tệ cao hơn lãi suất đồng ngoại 

tệ hay lãi suất thị trường quốc tế sự hấp dẫn gia tăng sẽ kích 

thích nhập khẩu vốn, nhu cầu chuyển hóa ngoại tệ tăng sẽ làm 

tăng giá nội tệ, xuất khẩu và cán cân thanh toán quốc tế sẽ bị 

ảnh hưởng.  

- Giá cả hàng hóa 

- Hàng rào thương mại: gia tăng hàng rào TM trong nước có 

thể làm đồng tiền quốc gia tăng gia trong dài hạn 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.3 Các nhân tố tác động TGHĐ 

 Lãi suất, khi lãi suất đồng nội tệ cao hơn lãi suất đồng ngoại 

tệ hay lãi suất thị trường quốc tế sự hấp dẫn gia tăng sẽ kích 

thích nhập khẩu vốn, nhu cầu chuyển hóa ngoại tệ tăng sẽ làm 

tăng giá nội tệ, xuất khẩu và cán cân thanh toán quốc tế sẽ bị 

ảnh hưởng.  

- Các yếu tố khác, như việc thực thi các chính sách kinh tế, 

chính trị, yếu tố tâm lý của công chúng, dự đoán của các nhà 

kinh doanh, năng suất lao động … đều có ảnh hưởng tới cung 

cầu ngoại tệ, từ đó làm tỷ giá trên thị trường bị biến động.  

 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.4 Các chính sách điều chỉnh TGHĐ 

 Kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài chính 

- Trong trường hợp sự di chuyển vốn hoàn hảo, nếu theo đuổi 

chính sách TGHĐ cố định, NHTW có thể thiết lập quỹ dự trữ 

ngoại hối đủ mạnh để can thiệp thị trường. Nếu chính sách tiền 

tệ kém hiệu quả thì sự mở rộng cung tiền sẽ làm giảm lãi suất 

thị trường, nền kinh tế sẽ mất dự trữ ngoại tệ nhiều hơn. 

Ngược lại sự mở rộng chính sách tài chính sẽ làm tăng lãi suất 

thị trường;  

 

 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.4 Các chính sách điều chỉnh TGHĐ 

  Trong trường hợp sự di chuyển vốn hoàn hảo, nếu theo đuổi 

chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt, việc NHTW thực hiện 

chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm lãi suất giảm, ngoại tệ 

chuyển ra nước ngoài; nội tệ giảm giá sẽ kích thích XK phát 

triển, lãi suất sẽ cân bằng, đồng tiền sẽ giảm sức mất giá. Nếu 

chính phủ thực hiện chính sách tài chính mở rộng, lãi suất sẽ 

tăng, thu hút vốn ngoại tệ nhiều, đồng nội tệ lên giá, NK tăng, 

XK giảm, lãi suất sẽ trở lại ban đầu;  

 

 

 

 

 



III. C¸c c«ng cô cña tµi chÝnh quèc tÕ 

1.4 Các chính sách điều chỉnh TGHĐ 

 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá khác: NHTW có thể áp 

dụng các chính sách như chế độ tỷ giá giới hạn biên độ giao 

dịch thông qua tăng giảm biên độ, khi dự trữ ngoại tệ còn hết 

sức hạn chế; chính sách phá giá đồng tiền (chỉ áp dụng khi nền 

kinh tế phải thực sự vững chắc); Chính sách nâng giá đồng 

tiền (chỉ thực hiện khi giá hàng hóa dịch vụ XK thấp hơn giá 

thị trường quốc tế) 

 

 

 

 

 

 



IV, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

1, §Þnh nghÜa: 

- Là bảng báo cáo thống kê đưuợc ghi chép theo nguyên tắc 

kế toán về những khoản thu chi liên quan đến các giao dịch 

quốc tế của một quốc gia tại một thời điểm hoặc một thời kì 

nhất định, thuờng là 1 năm 

- Là bảng cân đối thu chi bằng tiền về các giao dịch kinh tế 

giữa các chủ thể thường trú và không thường trú trong một 

khoảng thời gian nhất định, phản ánh tình trạng tài chính 

đối ngoại giữa trong nước đối với các nước khác  



IV, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

1, §Þnh nghÜa: 

- Các giao dịch kinh tế được phản ánh trong cán cân thanh 

toán quốc tế là những hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ, 

tài sản, liên quan đến các hoạt động XNK, chuyển tiền đơn 

phương, các giao dịch chuyển vốn đầu tư trực tiếp, đầu tư 

gián tiếp vào các giấy tờ có giá và hợp đồng mua bán tài sản 

dự trữ quốc tế như vàng, ngoại tệ, SDR,..  



IV, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

2, ý nghÜa 

• Lµ c¨n cø ®Ó Nhµ nuíc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh tû gi¸ 

hèi ®o¸i 

• Lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét quèc gia 

• Lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cung cÇu ngo¹i tÖ 



IV, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

3. Ph©n lo¹i c¸n c©n TTQT 

- Căn cứ vào phạm vi phản ánh: Cán cân thanh toán quốc 

gia, Cán cân thanh toán vùng lãnh thổ, Cán cân thanh toán 

liên quốc gia.  

- Căn cứ vào đặc điểm quan hệ : Cán cân thanh toán song 

phương, Cán cân thanh toán đa phương, Cán cân thanh toán 

quốc tế khu vực.  

+ Căn cứ vào quá trình lập và thực hiện: Cán cân dự báo; 

Cán cân thực tế.  



IV, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

3. Ph©n lo¹i c¸n c©n TTQT 

- Căn cứ vào thời gian: Cán cân thanh toán thời kỳ (không 

phân biệt việc thực hiện các khoản thu) & Cán cân thanh 

toán thời điểm (ảnh hưởng lớn đến dự trữ và cung cầu ngoại 

hối) 



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

4, Néi dung 

• Tµi kho¶n v·ng lai 

Sè du = Gi¸ trÞ XK + gi¸ trÞ NK + yÕu tè thu nhËp + chuyÓn tiÒn thuÇn 

• Tµi kho¶n vèn 

Sè du = ®Çu tu trùc tiÕp + ®Çu tu chøng kho¸n + vèn kh¸c 

• Sai sè thèng kª 

Sè du chung =Sè du TKVL+ sè duTKV + sai sè   

• Tµi kho¶n dù tr÷ chÝnh thøc 

Sè du c¸n c©n = 0 

 



C¸c kho¶n môc chÝnh cña  

c¸n c©n thanh to¸n 

- Cán cân ngoại thương: gồm các khoản mục về giá trị 

xuất nhập khẩu trong năm (tính theo giá FOB), phản 

ánh khả năng cạnh tranh sản phẩm của quốc gia, sự 

thích ứng nhu cầu của thị trường thế giới và hiệu quả 

mang lưới thương mại 

- Cán cân dịch vụ, gồm thu chi về du lịch, vận tải, bưu 

chính viễn thông, tài chính ngân hàng bảo hiểm, giáo 

dục y tế, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, xuất khẩu lao 

động, ngoại giao chính trị  



C¸c kho¶n môc chÝnh cña  

c¸n c©n thanh to¸n 

- Cán cân chuyển tiền không hoàn trả, gồm các khoản viện trợ 

không hoàn lại, chuyển tiền kiều hối đơn phương, các khoản biếu 

tặng, chuyển lợi nhuận và thu nhập có liên quan đến vốn và lao động;  

- Cán cân vãng lai, bao gồm cán cân ngoại thương, cán cân dịch 

vụ, chuyển tiền đơn phương, phản ánh đầy đủ hoạt động giao dịch 

quốc tế của một quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến cung cầu ngoại 

tệ của thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, đo lường quy mô tiêu 

dùng và chiều hướng vay nợ quốc tế (nếu bị thâm hụt).  



C¸c kho¶n môc chÝnh cña  

c¸n c©n thanh to¸n 

- Cán cân vốn – tài chính: phản ánh sự dịch chuyển các 

luồng vốn dịch chuyển vào và dịch chuyển ra, liên quan 

đến các giao dịch chuyển giao vãng lai đơn phương, các 

khoản đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp (Portfolio 

investment), các khoản tín dụng ngắn và dài hạn và các 

khoản dự trữ vàng và ngoại tệ tại NHTW dùng can thiệp thị 

trường  

 Phản ánh Các thay đổi trong tài sản của một quốc gia  



T×NH TR¹NG c¸n c©n thanh to¸n 

- Ba trạng thái: cân bằng, thâm hụt hoặc thặng dư 

- Số dư các tác nghiệp, gồm các số dư liên quan đến tình hình luân 

chuyển vốn ngắn hạn như các hoạt động thương mại, dịch vụ, chuyển 

tiền đơn phương hay số dư vãng lai;  

- Số dư cơ bản, bao gồm cả số dư tác nghiệp và số dư liên quan đến tình 

hình luân chuyển vốn dài hạn, có ảnh hưởng đến nền kinh tế và tình hình 

đầu tư;  

- Số dư tổng thể, bao gồm cả số dư cơ bản và số dư liên quan đến tình 

hình luân chuyển vốn ngắn hạn nằm ngoài khu vực ngân hàng. Biến 

động của số dư tổng thể phản ánh sự cân bằng tài chính trong ngắn hạn, 

giúp kiểm soát được tình hình tiền tệ trong nước.  



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

5. Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế 

- Nghiệp vụ về vốn và dự trữ, phản ánh các khoản trao đổi đối ngoại có 

liên quan đến sự vận động của vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, gồm: 

•  Vốn đầu tư, tín dụng trung và dài hạn, liên quan đến sự dịch chuyển 

của các khoản đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp;  

• Vốn ngắn hạn, liên quan đến sự dịch chuyển của các khoản đi vay và 

cho vay;  

• Dự trữ, liên quan đến sự dịch chuyển của các khoản ngoại hối và các 

khoản tín dụng ngắn hạn để điều chỉnh sự thăng bằng của cán cân 

thanh toán quốc tế.  



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

5. Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế 

- Các phương pháp thăng bằng, Khi cán cân tổng thể bị thâm hụt, 

trong thời kỳ chế độ bản vị vàng việc điều chỉnh tự phát thông qua 

nhập, xuất khẩu vàng.  

+ Hiện nay, chính phủ có thể bù đắp bằng các nguồn lấy từ quỹ dự 

trữ ngoại tệ chính thức của quốc gia, hoặc đi vay Quỹ tiền tệ quốc 

tế IMF, cũng có thể thương lượng để được hoãn nợ và tăng thêm số 

nợ quá hạn, hoặc điều chỉnh cán cân một cách có chủ ý thông qua 

thay đổi lãi suất chiết khấu, sử dụng tín dụng giữa ngân hàng các 

nước, phá hoặc nâng giá đồng tiền trong nước, tăng cường chế độ 

quản lý ngoại hối....  



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

5. Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế 

- Nghiệp vụ thường xuyên, phản ánh các khoản thu chi từ các hoạt động  

• Hoạt động mang tính chất thường xuyên, liên quan đến giao dịch các 

tài sản vãng lai;  

• XNK hàng hóa, liên quan đến giao dịch các tài sản hữu hình như số 

dư tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên cán cân thương mại quốc tế;  

• Dịch vụ, liên quan đến giao dịch các tài sản vô hình như giá trị các 

hoạt động vận tải, bảo hiểm, bưu điện, ngân hàng, du lịch,..  

• Chuyển nhượng một chiều, liên quan đến các khoản thu, chi không có 

sự bù đắp ngược chiều như viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo, 

chuyển ngân của kiều dân.  



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

7. Quản lý khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế 

7.1 Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ nhất  

- Được xây dựng dựa trên giả thuyết NHTW thực hiện chính 

sách TGHĐ cố định.  

- Khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế xảy ra do sự không 

thống nhất giữa TGHĐ và chính sách tiền tệ.  

- Khi số dư tín dụng tăng, cung tiền tệ dần dần cũng tăng theo, 

để ngăn chận áp lực giảm giá đồng nội tệ và giữ tỷ giá cố định 

NHTW phải bán dự trữ ngoại tệ. Khủng hoảng sẽ xảy ra khi 

quỹ dự trữ ngoại tệ cạn kiệt buộc phải thả nổi đồng nội tệ  

 



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

7. Quản lý khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế 

7.2 Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ hai 

- Được xây dựng dựa trên giả thuyết NHTW thực hiện chính 

sách TGHĐ cố định nhưng áp dụng chính sách tiền tệ linh 

hoạt, chú trọng nhiều đến tỷ lệ thất nghiệp.  

- Khi cung tiền tệ giảm, sản xuất cũng bị suy giảm theo, để 

giảm tỷ lệ thất nghiệp, NHTW phải cắt giảm lãi suất, khủng 

hoảng xảy ra khi các nhà đầu cơ bắt đầu nhảy vào thao túng 

thị trường  



III, C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ 

7. Quản lý khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế 

7.2 Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ ba 

- Được xây dựng dựa trên cơ sở cho rằng chính sách tín dụng không 

quan trọng, do chính phủ sử dụng chính sách tài khóa để kiểm soát cung 

tiền tệ và tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp đều ở mức thấp.  

- Thị trường tái sản xuất hiện hiện tượng bong bóng, thông qua sự bảo 

lãnh ngầm của chính phủ, các NHTM vay vốn nước ngoài với lãi suất 

thấp và cho các nhà đầu tư vào tài sản vay lại với lãi suất cao, cung vượt 

cầu làm giá cả giảm, dẫn đến thua lỗ mất khả năng trả nợ. 

- Khủng hoảng xảy ra khi các NH tranh nhau bán đồng nội tệ để trả nợ 

vay nước ngoài, kéo theo sự giảm giá của thị trường TS và CK 

 


