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BÀI GIẢNG 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ, SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT 

TRIỂN VÀ CÁC XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) hiểu được mục đích và phương pháp nghiên cứu của môn học; 

- SV trình bày được những nội dung về quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế 

thế giới (KTTG): Khái niệm, cơ cấu, các giai đoạn phát triển và những bối cảnh mới; 

- SV phân tích khái quát được các xu thế lớn trong sự vận động của nền KTTG. 

2. Kỹ năng 

- SV khái quát được sự hình thành nền kinh tế thế giới là một tất yếu khách quan; 

- SV lấy được ví dụ minh họa và liên hệ thực tế các chủ thể, bộ phận của nền kinh tế 

thế giới và các xu thế vận động tiêu biểu. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về những 

xu thế vận động của các quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng và Internet. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

Giáo án: 01 Ngày soạn: 25/07/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 02/08/2017 (ĐH KT B) 

                  04/08/2017 (ĐH KT A) 
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- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về nền kinh tế thế giới dưới dạng PowerPoint do Giảng viên tự biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 1.1. đến hết mục 1.2 từ trang 7 đến 

trang 27 và mục 1.5 trang 39 - chương 1 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe 

giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, phương tiện trình chiếu, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ 

THẾ GIỚI VÀ GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH 

TẾ QUỐC TẾ 

GV: Giới thiệu khái quát về môn 

học và các yêu cầu. 

SV: Lắng nghe và theo dõi học 

liệu. 

A. GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ 

1. Mục đích 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

 

GV: Nêu khái niệm, giảng giải và 

cho ví dụ làm rõ khái niệm. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

GV: Nêu các chủ thể và cho ví dụ 

B. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của nền 

kinh tế thế giới 

1.1.1. Khái niệm và cơ cấu nền kinh tế thế giới 

1.1.1.1. Khái niệm 

Nền KT thế giới là tổng thể các nền KT của các quốc 

gia trên trái đất có mối liên hệ hữu cơ tác động qua 

lại lẫn nhau thông qua sự phân công LĐ quốc tế 

cùng với các quan hệ KTQT của chúng. 

1.1.1.2. Các bộ phận cơ bản của nền KT thế giới 
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minh họa. 

SV: Ghi chép và theo dõi học liệu. 

 

 

 

GV: Nêu từng loại quan hệ KTQT 

và yêu cầu SV lấy ví dụ liên hệ. 

SV: Trả lời. 

GV: Chuẩn kiến thức. 

SV: Ghi chép. 

GV: Nêu các cách phân chia cơ 

cấu nền kinh tế thế giới và lấy ví 

dụ. 

SV: Nghe giảng và theo dõi học 

liệu. 

a/ Các chủ thể KTQT 

- Các nền KT quốc gia độc lập 

- Các chủ thể KT cấp độ thấp hơn quốc gia 

- Các chủ thể KT cấp độ vượt khuôn khổ quốc gia 

- Các chủ thể khác: MNC, TNC, … 

b/ Các quan hệ KTQT 

- Các QH về di chuyển quốc tế hàng hóa và dịch vụ  

- Các QH về di chuyển quốc tế vốn tư bản  

- Các QH về di chuyển quốc tế sức lao động  

- Các QH về di chuyển quốc tế phương tiện tiền tệ 

1.1.1.3. Cơ cấu của nền kinh tế thế giới 

a/ Theo hệ thống KT-XH 

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa 

- Kinh tế xã hội chủ nghĩa 

- Kinh tế các nước thế giới thứ ba 

b/ Theo trình độ phát triển kinh tế 

- Các nước công nghiệp phát triển cao 

- Các nước đang phát triển 

- Các nước chậm phát triển 

 

GV: Diễn giải từng giai đoạn của 

nền kinh tế thế giới.  

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

1.1.2. Các giai đoạn phát triển của nền kinh tế thế 

giới 

- Sự ra đời và phát triển của thị trường thế giới – 

Hình thành nền KT thế giới 

- Hình thành các trung tâm thương mại quốc tế lớn 

- Cuộc cách mạng CN lần 1 (1820-1870) 

- Cuộc cách mạng CN lần 2 (1870 – 1913) 

- Cuộc cách mạng CN lần 3 (1913 – 1950) 

- Cuộc cách mạng CN lần 4 

GV: Phân tích và cho ví dụ cụ thể 

minh họa về các bối cảnh mới của 

nền KTTG. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

1.1.3. Bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới 

- Tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các nước, 

nhóm nước: Gia tăng khoảng cách giàu nghèo và 

trình độ phát triển giữa các nước. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thương mại quốc tế ngày càng tăng 

- Đầu tư quốc tế tăng nhanh hơn thương mại quốc tế 

- Thị trường tài chính toàn cầu phát triển 

- Các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng nhiều 

- Sự cạnh tranh và hợp tác kinh doanh quốc tế ngày 

càng phong phú 

- Sự hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế và 

các cường quốc kinh tế mới. 

 

 

GV: Nêu những xu thế lớn trong 

sự vận động của nền KTTG. Cho 

ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

GV: (?) Dựa vào hiểu biết của 

mình, hãy đưa ra một vài dự đoán 

về nền KTTG trong tương lai. 

SV: Trả lời. 

GV: Tương tác và chuẩn kiến 

thức. 

SV: Ghi chép. 

1.2. Những xu thế lớn trong sự vận động của nền 

KTTG và dự báo tƣơng lai của nền KTTG 

1.2.1. Những xu thế lớn của nền KTTG 

- Xu thế phát triển mang tính bùng nổ của cách mạng 

KHCN: Xu thế phát triển nền kinh tế tri thức 

- Xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới: Xu thế 

toàn cầu hóa 

- Xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại, từ biệt lập 

sang hợp tác với sự ưu tiên các nguồn lực cho sự phát 

triển kinh tế 

- Xu thế phát triển của vòng cung châu Á -Thái Bình 

Dương 

1.2.2. Các dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới 

- Tác động của KHCN tiếp tục chuyển dịch kết cấu 

các ngành sản xuất và dịch vụ thế giới 

- Toàn cầu hóa kinh tế sẽ ngày càng đi vào chiều sâu 

- Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng 

lớn tác động mạnh đến sự phát triển của nền KTTG 

- Trật tự thế giới có sự phân hóa ngày càng rõ rệt 

- Các vấn đề mang tính toàn cầu nảy sinh ngày càng 

nhiều và phức tạp… 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

 

Tổng kết lại bài giảng 



 6 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung từ mục 1.1. đến hết mục 1.2 và mục 1.5 chương 1 tài liệu 

chính [1] để trả lời các câu hỏi 1, 2, 5 cuối chương trang 57. 

- Đọc trước các mục từ 1.3 đến hết 1.4 của chương 1 tài liệu chính [1] từ trang 27 đến 

trang 38 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 25/07/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

CÁC VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU VÀ CÁC QUAN HỆ KINH TẾ 

QUỐC TẾ  

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- SV nắm được tính tất yếu khách quan, ý nghĩa và một số vấn đề nổi bật mang tính 

toàn cầu; 

- SV trình bày được nội dung và tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế. 

2. Kỹ năng 

- SV lấy ví dụ và phân tích một số vấn đề mang tính toàn cầu nổi bật hiện nay; 

- SV phân biệt được các loại quan hệ kinh tế quốc tế cơ bản và lấy ví dụ minh họa. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về những 

những vấn đề toàn cầu và các quan hệ kinh tế quốc tế phổ biến trên thế giới hiện nay 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

Giáo án: 01 Ngày soạn: 25/07/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 09/08/2017 (ĐH KT B) 

                  11/08/2017 (ĐH KT A) 
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- Bài giảng về các vấn đề toàn cầu và quan hệ kinh tế quốc tế dưới dạng PowerPoint 

do Giảng viên tự biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 1.3. đến hết mục 1.4 từ trang 27 đến 

trang 38 - chương 1 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, phương tiện trình chiếu, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ 

THẾ GIỚI VÀ GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH 

TẾ QUỐC TẾ (tiếp) 

GV: (?) Anh/ chị hãy nêu lại 

khái niệm và các bộ phận chủ 

yếu của nền kinh tế thế giới. 

SV: Trả lời. 

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn dắt 

vào nội dung bài giảng. 

 

 

Ôn tập đầu giờ 

Diễn giảng và phát vấn 

GV: (?) Dựa vào học liệu, anh/ 

chị hãy cho biết thế nào là những 

vấn đề có tính chất toàn cầu? 

SV: Trả lời. 

GV: Nhận xét và chuẩn kiến 

thức kết hợp với trình bày nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

GV: Trình bày khái quát và cho 

ví dụ minh họa về các vấn đề có 

tính chất toàn cầu và ý nghĩa 

của chúng. 

1.3. Những vấn đề có tính chất toàn cầu 

1.3.1. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành 

những vấn đề có tính chất toàn cầu 

Vấn đề có tính chất toàn cầu là những vấn đề có liên 

quan đến lợi ích và sự sống còn của tất cả các quốc 

gia trên thế giới. 

 

 

 

1.3.2. Khái quát về các vấn đề có tính toàn cầu 

- Liên quan đến nguồn lực phát triển 

- Liên quan đến môi trường sinh thái 
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SV: Nghe giảng, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

- Liên quan đến tăng trưởng và phát triển kinh tế 

- Liên quan đến khía cạnh xã hội 

- Liên quan đến an ninh quân sự : Chiến tranh và hòa 

bình 

1.3.3. Ý nghĩa của các vấn đề có tính toàn cầu 

- Phản ánh trình độ phát triển kinh tế và các quan hệ 

KTQT 

- Phản ảnh những mâu thuẫn trong quá trình phát triển 

của thế giới 

- Đòi hỏi sự phối hợp toàn diện và chặt chẽ của tất cả 

các chủ thể kinh tế quốc tế mới giải quyết được. 

Diễn giảng và phát vấn 

GV: Nêu và diễn giải khái niệm. 

SV: Nghe giảng, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

 

 

 

 

GV: Nêu và diễn giải khái niệm 

TMQT, các nội dung cơ bản của 

TMQT và lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu và diễn giải khái niệm 

đầu tư quốc tế, các nội dung cơ 

bản của đầu tư quốc tế và lấy ví 

dụ minh họa. 

1.4. Nội dung và tính chất của các quan hệ KTQT 

1.4.1. Khái niệm 

QH KTQT là tổng thể các quan hệ về vật chất và tài 

chính, các quan hệ diễn ra không những trong lĩnh vực 

kinh tế mà cả trong lĩnh vực KHCN có liên quan đến 

tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất, chúng 

diễn ra giữa các quốc gia với nhau cũng như giữa các 

quốc gia với các tổ chức KTQT. 

1.4.2. Nội dung 

Nội dung của các QH KTQT rất rộng và đa dạng: 

1.4.2.1. Thương mại quốc tế 

a/ Khái niệm: 

TMQT là việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ 

thể kinh tế có quốc tịch khác nhau thông qua hoạt 

động mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới. 

b/ Nội dung: 

- Xuất – nhập khẩu hàng hóa hữu hình; 

- Xuất – nhập khẩu hàng hóa vô hình; 

- Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia 

công; 

- Tái xuất khẩu và chuyển khẩu; 

- Xuất khẩu tại chỗ. 

1.4.2.2. Đầu tư quốc tế 

a/ Khái niệm: 

Đầu tư quốc tế là một quá trình kinh doanh trong đó 

vốn đầu tư được di chuyển từ quốc gia này sang quốc 
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(?) Dựa vào những kiến thức đã 

học, anh/chị hãy phân biệt đầu tư 

trực tiếp với đầu tư gián tiếp. 

SV: Trả lời. 

GV: Chuẩn kiến thức. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

GV: Nêu các nội dung cơ bản 

của hợp tác quốc tế về kinh tế và 

KHCN. Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

GV: Nêu các nội dung cơ bản 

của các dịch vụ thu ngoại tệ và 

lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

GV: Nêu và diễn giải một số tính 

chất chủ yếu của quan hệ kinh tế 

quốc tế. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

gia khác với mục đích sinh lời. 

b/ Nội dung: 

- Đầu tư của tư nhân 

+ Đầu tư trực tiếp  

+ Đầu tư gián tiếp 

+ Tín dụng thương mại 

- Hỗ trợ phát triển chính thức  

1.4.2.3. Hợp tác quốc tế về kinh tế và KH-CN 

- Việc chuyên môn hóa và hợp tác quốc tế trong sản 

xuất 

- Sự hợp tác và trao đổi quốc tế về khoa học – công 

nghệ 

+ Sự hợp tác quốc tế về nghiên cứu KHCN 

+ Việc chuyển giao công nghệ 

1.4.2.4. Các dịch vụ thu ngoại tệ 

- Du lịch quốc tế 

- Giao thông vận tải quốc tế 

- Thông tin liên lạc quốc tế 

- Thanh toán và tín dụng quốc tế 

- Xuất nhập khẩu sức lao động 

-… 

=> Thu được ngoại tệ 

1.4.3. Tính chất của quan hệ kinh tế quốc tế 

- Là quan hệ thỏa thuận, tự nguyện giữa các chủ thể 

kinh tế; 

- Diễn ra theo yêu cầu và xu thế vận động của các quy 

luật kinh tế; 

- Chịu sự tác động của các hệ thống quản lý khác nhau 

như luật pháp quốc gia, điều ước quốc tế hay tập quán 

quốc tế,… 

- Vận hành gắn liền với sự gặp gỡ và chuyển đổi giữa 

các loại đồng tiền; 

- Sự tác động của nước lớn và nước nhỏ là khác nhau; 

- Các khoảng cách về không gian, địa lý tác động trực 

tiếp đến quá trình phát triển các quan hệ kinh tế quốc 

tế. 
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GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết nội dung bài học 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung từ mục 1.3. đến hết mục 1.4 chương 1 tài liệu chính [1] để 

trả lời các câu hỏi 3, 4 cuối chương trang 57. 

- Đọc trước các mục 1.6 và 1.7 của chương 1 tài liệu chính [1] từ trang 41 và ôn lại 

toàn bộ chương 1 để chuẩn bị cho tiết thảo luận buổi tiếp theo với đề tài xoay quanh 

các vấn đề mang tính toàn cầu và Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 

hiện nay. 

Tuyên Quang, ngày 25/07/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

VIỆT NAM VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

Thời gian thực hiện: 2 tiết  

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- SV hiểu được vị trí của nền kinh tế Việt Nam trong tổng thể nền kinh tế thế giới; 

- SV trình bày được những lợi thế và nguồn lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế 

đối ngoại; 

- SV ghi nhớ và phân tích được các quan điểm của Đảng CSVN trong phát triển kinh 

tế đối ngoại. 

2. Kỹ năng 

- SV lấy ví dụ và phân tích một số vấn đề mang tính toàn cầu nổi bật hiện nay; 

- SV phân biệt được các loại quan hệ kinh tế quốc tế cơ bản và lấy ví dụ minh họa; 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong thảo luận nhóm. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

Giáo án: 01 Ngày soạn: 25/07/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 16/08/2017 (ĐH KT B) 

                  18/08/2017 (ĐH KT A) 



 13 

- Bài giảng về Việt Nam với phát triển kinh tế đối ngoại dưới dạng PowerPoint do 

Giảng viên tự biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 1.3. đến hết mục 1.4 từ trang 27 đến 

trang 38 và mục 1.6 trang 41 - chương 1 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe 

giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, phương tiện trình chiếu, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung hoạt động 

GV: Dẫn dắt vào nội dung bài 

giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ 

THẾ GIỚI VÀ GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ 

QUỐC TẾ (tiếp) 

 

GV: Nêu các quan điểm cơ bản 

của Đảng CSVN về phát triển 

kinh tế đối ngoại. Phân tích 

một hoặc hai quan điểm tiêu 

biểu để SV hiểu rõ hơn. 

SV: Lắng nghe và tự nghiên 

cứu thêm trong học liệu. 

1.6. Các quan điểm cơ bản của Đảng và Chính phủ 

Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại 

(1) Phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách 

quan nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, xây dựng đất 

nước theo định hướng XHCN. 

(2) Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa kinh tế và chính 

trị. 

(3) Quan điểm “mở cửa”, tích cực và chủ động hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

(4) Phát huy ý chí tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh 

của dân tộc với sức mạnh của thời đại, triệt để khai thác 

những lợi thế khu vực và thế giới. 

(5) Mở rộng diện bạn hàng, đối tượng hợp tác, đa 
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phương hóa các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, phù hợp 

với cơ chế thị trường, trên nguyên tắc bình đẳng, các 

bên cùng có lợi. 

(6) Đa dạng hóa hoạt động kinh tế đối ngoại phù hợp 

với điều kiện của nền kinh tế và điều kiện quốc tế. 

(7) Nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở phát 

huy sức mạnh tổng hợp của kinh tế đối ngoại với nền 

kinh tế và đời sống xã hội. 

(8) Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại phù hợp 

với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và 

các cam kết quốc tế. 

 

 

GV: Diễn giảng và đưa minh 

chứng cụ thể về vị trí của nền 

kinh tế VN trong nền KTTG và 

những khả năng mở rộng quan 

hệ kinh tế đối ngoại. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

1.7. Các nguồn lực và lợi thế của VN về phát triển 

kinh tế đối ngoại 

1.7.1. Vị trí của nền kinh tế VN trong nền KTTG và 

khả năng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của VN 

- Quy mô nhỏ- Các chỉ số kinh tế: Năm 2016: GDP 

~200 tỉ USD; GDP/ng= 2,200 USD (So với năm 1990, 

tăng 5,5%/năm; gấp 3,5 lần thu nhập/đầu ng); Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế ~6% (Thứ nhì ASEAN chỉ sau 

Singapore); Dân số đạt 92 triệu người, đứng thứ 8 châu 

Á và thứ 3 Đông Nam Á- Mật độ dân số cao gấp 5,2 

lần mật độ trung bình của thế giới -> Bài toán giải 

quyết việc làm và tăng năng suất lao động (~4% và có 

xu hướng giảm). 

- Cơ cấu kinh tế còn nhiều lạc hậu, trình độ công nghệ 

vẫn thấp, vẫn đang khai thác tài nguyên và sức lao 

động; Hàm lượng KHCN và vốn trong sản phẩm còn 

thấp; Hạ tầng yếu kém (NN ~11% GDP; CN ~28,4%). 

- Quá trình đổi mới đem lại nhiều kết quả tích cực (Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế cao nhiều năm; kim ngạch xuất 

khẩu năm 2016 đạt 350 tỷ USD (tăng 6,6% so 2015); 
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Thu hút FDI 2016 đạt 20,9 tỷ USD). 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đối ngoại cao, mở rộng 

quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại giao với hàng trăm 

quốc gia; Tích cực tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế 

và liên kết khu vực (WTO: 7/11/2006; APEC: 

11/1998,…). 

- Tuy nhiên, chênh lệch giá giữa hàng hóa dịch vụ 

trong nước với giá quốc tế còn phổ biến. 

GV: Diễn giảng khái quát các 

lợi thế và điều kiện để phát 

triển kinh tế đối ngoại của VN. 

SV: Lắng nghe và theo dõi 

học liệu. 

1.7.2. Các nguồn lực và lợi thế trong phát triển lĩnh 

vực kinh tế đối ngoại ở Việt Nam 

- Nguồn nhân lực dồi dào và rẻ; 

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng; 

- Vị trí địa lí chiến lược 

- Ổn định chính trị - xã hội, … 

1.7.3. Các điều kiện cần thiết để phát triển lĩnh vực 

kinh tế đối ngoại ở Việt Nam (GT trang 54 + 55) 

GV: Tiến hành cho SV thảo 

luận nhóm: Chia nhóm, đưa 

yêu cầu và giúp đỡ SV (nếu 

cần). 

SV: Lắng nghe yêu cầu, tích 

cực thảo luận.  

 

THẢO LUẬN NHÓM 

Lớp chia thành 4 nhóm (7-8 SV/nhóm) 

Thảo luận trong 15 phút để trả lời câu hỏi sau: Dựa vào 

kiến thức đã học trong chương 1 và hiểu biết của mình, 

anh/chị hãy cho cho biết Việt Nam có chịu tác động 

của các vấn đề mang tính toàn cầu hay không? Nếu có, 

hãy phân tích một vấn đề nổi cộm hiện nay. 

GV: Kết thúc thời gian thảo 

luận, cho đại diện các nhóm 

trình bày trước lớp. 

SV: Trình bày. 

SV các nhóm còn lại có thể 

đặt câu hỏi cho nhóm trình 

bày. 

GV: Đánh giá bài thảo luận 

của từng nhóm. 

 

 

Nhận xét và Đánh giá 
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SV: Trình bày thắc mắc (nếu 

có). 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu 

có) và tổng kết bài học. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung  chương 1 tài liệu chính [1] để trả lời các câu hỏi cuối 

chương trang 57. 

- Đọc trước các mục 2.1 và 2.2 của chương 2 tài liệu chính [1] từ trang 59 đến trang 

86 để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 25/07/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

KHÁI QUÁT VỀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ 

THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) trình bày được khái niệm, nội dung và các chức năng của thương mại 

quốc tế; 

- SV hiểu khái quát một số lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế như quan điểm của 

phái trọng thương, lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, lợi thế so sánh của David 

Ricardo,…  

2. Kỹ năng 

- SV có khả năng phân tích và phân biệt những điểm giống và khác nhau giữa các lý 

thuyết về thương mại quốc tế. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về những 

khái quát chung của thương mại quốc tế và những lý thuyết cơ bản trong thương mại 

quốc tế. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

Giáo án: 01 Ngày soạn: 10/08/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 23/08/2017 (ĐH KT B) 

                  25/08/2017 (ĐH KT A) 
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- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về thương mại quốc tế do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 2.1. đến hết mục 2.2 từ trang 59 đến 

trang 86 - chương 2 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, phương tiện trình chiếu, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: (?) Hãy nêu khái niệm và 

những nội dung cơ bản của quan 

hệ kinh tế quốc tế? 

SV: Trả lời. 

GV: Đánh giá, chuẩn kiến thức và 

dẫn dắt vào nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

 

 

Ôn lại đầu giờ 

 CHƢƠNG 2. THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

CHÍNH SÁCH 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

GV: Nêu khái niệm, giảng giải và 

cho ví dụ làm rõ khái niệm. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

2.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG 

CỦA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ (TMQT) 

2.1.1. Khái niệm và nội dung của TMQT 

21.1.1. Khái niệm 

TMQT là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các 

quốc gia, thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi 

giới, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm 

đưa lại lợi ích cho các bên. 
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GV: Nêu các nội dung của TMQT 

và cho ví dụ minh họa. 

SV: Ghi chép và theo dõi học liệu. 

 

 

 

21.1.2. Nội dung cơ bản của TMQT 

- Xuất – nhập khẩu hàng hóa hữu hình; 

- Xuất – nhập khẩu hàng hóa vô hình; 

- Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài 

gia công; 

- Tái xuất khẩu và chuyển khẩu; 

- Xuất khẩu tại chỗ. 

 

GV: Diễn giải từng chức năng 

của TMQT. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

2.1.2. Chức năng của TMQT 

TMQT có 2 chức năng cơ bản:  

(1) TMQT làm lợi cho nền kinh tế quốc dân về mặt 

giá trị sử dụng: làm biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng 

của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân được sản 

xuất trong nước thông qua việc xuất nhập khẩu. 

(2) TMQT góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh 

tế quốc dân: Việc mở rộng trao đổi giúp khai thác 

triệt để lợi thế của nền kinh tế trong nước trên cơ sở 

phân công lao động quốc tế. 

 

GV: Nêu và cho ví dụ cụ thể 

minh họa về các đặc điểm của 

TMQT. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

2.1.3. Đặc điểm của TMQT 

- TMQT có xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế: Kim ngạch ngoại 

thương/GDP ngày càng lớn thể hiện mức độ “mở 

cửa” của quốc gia; 

- Tốc độ tăng trưởng thương mại “vô hình” nhanh 

hơn thương mại “hữu hình”; 

- Cơ cấu mặt hàng trong TMQT có những thay đổi 

sâu sắc; 

- Tỷ trọng buôn bán những mặt hàng chứa đựng hàm 

lượng vốn lớn, công nghệ cao tăng nhanh; 

- Sự phát triển của thương mại thế giới ngày càng 

mở rộng phạm vi và phương thức cạnh tranh; 

- Chu kỳ sống của từng sản phẩm ngày càng được 

rút ngắn; 
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- Sự phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế: thúc đẩy 

tự do hóa thương mại, đồng thời hình thành các rào 

cản mới; 

- Vai trò của WTO ngày càng quan trọng trong điều 

chỉnh TMQT. 

 

 

 

GV: Diễn giảng cơ sở hình thành, 

các quan điểm chính của phái 

trọng thương. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: (?) Dựa vào các quan điểm 

của phái trọng thương và hiểu biết 

của mình, anh/chị hãy nêu ưu-

nhược điểm của những quan điểm 

này. 

SV: Trả lời. 

GV: Chuẩn kiến thức. 

2.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ TMQT 

2.2.1. Quan điểm của phái trọng thương 

(Mercantilism) về mậu dịch quốc tế 

a/ Cơ sở hình thành 

- Bối cảnh kinh tế - xã hội cuối thế kỉ XV đầu XVI: 

mậu dịch bắt đầu phát triển do con người đã sản xuất 

ra ngày càng nhiều sản phẩm trong đó có các sản 

phẩm cao cấp; do các phát kiến địa lý tạo điều kiện 

mở rộng giao thương và sự gia tăng dân số tạo thị 

trường lao động, tiêu thụ ngày càng lớn. 

- Sự xuất hiện của những bài tiểu luận hay sách về 

mậu dịch quốc tế biện hộ cho một trường phái kinh 

tế triết học: Chủ nghĩa trọng thương. 

b/ Các quan điểm của phái trọng thương 

- Coi trọng ngoại thương, đặc biệt là xuất khẩu với 

chủ trương “Một cán cân thương mại thặng dư” 

- Thực hiện độc quyền mậu dịch 

- Coi trọng quá mức quý kim (vàng bạc) 

- Khuyến khích gia tăng dân số đi kèm với sự rẻ mạt 

về công xá đem lại nhiều của cải hơn cho quốc gia. 

c/ Ý nghĩa và hạn chế 

- Đánh giá được vai trò của TMQT, coi đó là nguồn 

quan trọng mang về quý kim cho đất nước 

- Chính phủ can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế, 

đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương 

- Coi việc buôn bán với nước ngoài không phải xuất 

phát từ lợi ích chung của cả hai phía mà chỉ thu vén 



 21 

SV: Ghi chép. 

 

 

GV: Diễn giảng cơ sở hình thành, 

các quan điểm chính của học 

thuyết về lợi thế tuyệt đối của 

Adam Smith. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho lợi ích quốc gia mình (TMQT là trò chơi có tổng 

bằng 0). 

2.2.2. Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 

a/ Cơ sở hình thành 

Những thay đổi trong nền kinh tế các nước Tây Âu 

thế kỉ 18: 

- Kinh tế phức tạp hơn với nhiều ngành nghề 

- Công nghiệp phát triển (Cách mạng công nghiệp 

Anh): Kinh tế kỹ nghệ tại gia chuyển sang kinh tế cơ 

xưởng dựa vào máy móc và hơi nước 

- Mậu dịch được mở rộng ra toàn quốc và toàn cầu: 

Mặt hàng xuất khẩu đa dạng hơn 

- Hệ thống ngân hàng phát triển: Thương phiếu và 

phát hành tiền tệ 

- Vai trò của cá nhân, doanh nghiệp dước đề cao: Tự 

quyết trong sản xuất… 

b/ Quan điểm kinh tế cơ bản của Adam Smith về lợi 

thế tuyệt đối 

“Chỉ có cá nhân mới thẩm định những hành vi của 

mình và tư lợi không tương tranh nhau mà hòa 

nhập vào nhau theo một trật tự thiên nhiên”- “Bàn 

tay vô hình” (The invisible hand) 

- Chính phủ các quốc gia không can thiệp vào cá 

nhân và doanh nghiệp mà để họ tự do kinh doanh; 

không can thiệp vào TMQT để cho nó tự do 

- Hai quốc gia tham gia mậu dịch quốc tế với nhau là 

tự nguyện và cả 2 cùng có lợi trên cơ sở phân công 

lao động quốc tế 

- Lợi ích mậu dịch có được từ lợi thế tuyệt đối hay 

chi phí sản xuất thấp hơn của mỗi quốc gia bằng việc 

sử dụng có hiệu quả tài nguyên và gia tăng sản phẩm 

của cả 2 nước-> Lợi ích từ chuyên môn hóa.   
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GV: Diễn giảng bản chất, nội 

dung và các lợi ích của mậu dịch 

của quy luật lợi thế so sánh của 

David Ricardo thông qua phân 

tích bảng 2.2. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

GV: Diễn giảng các quan điểm 

chính của Haberler về lợi thế 

tương đối. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích lý thuyết của 

Haberler về lợi thế tương đối 

thông qua mô hình về đường giới 

hạn khả năng sản xuất để chỉ ra 

các lợi ích thu được nhờ mậu 

dịch. 

SV: Lắng nghe, tương tác xây 

dựng bài học và ghi chép. 

 

 

2.2.3. Lợi thế so sánh của David Ricardo 

a/ Bản chất của quy luật lợi thế so sánh 

- Các giả thiết: Thế giới chỉ có 2 quốc gia và chỉ sản 

xuất 2 loại sản phẩm; Mậu dịch tự do; Không có di 

chuyển lao động quốc tế; Chi phí sản xuất là cố định; 

Không có chi phí vận chuyển; Chi phí sản xuất đồng 

nhất với tiền lương. 

- Nội dung của quy luật: Bảng 2.2 

b/ Phân tích lợi ích của mậu dịch 

(GT trang 75) 

2.2.4. Lý thuyết của Haberler về lợi thế tuơng đối 

a/ Lợi thế tương đối xem xét từ góc độ chi phí cơ hội 

Chi phí cơ hội của 1 hàng hóa là số lượng các hàng 

hóa khác phải cắt giảm để có được them các nguồn 

tài nguyên để sản xuất them 1 đơn vị hàng hóa thứ 

nhất. 

 Quốc gia nào có chi phí cơ hội thấp trong việc 

sản xuất một mặt hàng thì họ có lợi thế tương 

đối (lợi thế so sánh) trong việc sản xuất hàng 

hóa đó và không có lợi thế tương đối trong 

việc sản xuất hàng hóa thứ 2. 

b/ Đường giới hạn khả năng sản xuất trong trường 

hợp chi phí cơ hội không đổi 

(Phân tích bảng 2.4 và hình 2.1 – GT trang 80) 

c/ Lợi ích thu được qua thương mại trong điều kiện 

chi phí cơ hội không đổi 

- Nếu không có TMQT, đường tiêu dùng trùng với 

đường giới hạn khả năng sản xuất -> Quốc gia tự 

quyết định phương án tối ưu. 

- Nếu tham gia vào TMQT: Phân tích hình 2.2- GT 

trang 82. 

2.2.5. Lý thuyết của Heckscher – Ohlin về lợi thế 
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GV: Gợi mở và hướng dẫn SV tự 

học. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

tương đối 

(Sinh viên tự tìm hiểu GT trang 82) 

2.2.6. Một số lý thuyết hiện đại 

a/ Lý thuyết về đầu tư 

b/ Lý thuyết chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung từ mục 2.1. đến hết mục 2.2 chương 2 tài liệu chính [1] để 

nắm rõ nội dung bài học. 

- Đọc trước các mục từ 2.3 đến hết 2.4 của chương 2 tài liệu chính [1] từ trang 87 đến 

trang 98 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 10/08/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TÊ: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ CÁC 

TRƢỜNG HỢP NGOẠI LỆ 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế quốc tế; 

- SV khái quát được các trường hợp ngoại lệ của các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ 

kinh tế quốc tế hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- SV có khả năng phân tích và phân biệt những nguyên tắc cơ bản cũng như các trường 

hợp ngoại lệ của các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế quốc tế. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về những 

nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế quốc tế. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về các nguyên tắc trong thương mại quốc tế do Giảng viên biên soạn. 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 20/08/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 30/08/2017 (ĐH KT B) 

                  01/09/2017 (ĐH KT A) 
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2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 2.3. đến hết mục 2.4 từ trang 87 đến 

trang 98 - chương 2 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, phương tiện trình chiếu, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: (?) Hãy nêu khái niệm và 

những chức năng cơ bản của 

thương mại quốc tế? 

SV: Trả lời. 

GV: Đánh giá, chuẩn kiến thức và 

dẫn dắt vào nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

 

 

Ôn lại đầu giờ 

 CHƢƠNG 2. THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

CHÍNH SÁCH (tiếp) 

Diễn giảng và phát vấn 

 

GV: Dẫn dắt nội dung bài giảng 

về hệ thống các nguyên tắc của 

qun hệ kinh tế quốc tế. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

2.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG 

QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ  

- Quan hệ kinh tế quốc tế là 1 bộ phận của quan hệ 

quốc tế nói chung, do đó trước hết phải tuân thủ các 

nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế như nguyên 

tắc bình đẳng; tự nguyện; tôn trọng chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội 

bộ của nhau; … 

- WTO ra đời (1994) có trách nhiệm xây dựng, ghi 

nhận và kiểm tra việc tuân thủ hệ thống các nguyên 

tắc cơ bản trong quan hệ thương mại quốc tế. 
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GV: Nêu khái niệm, lịch sử hình 

thành, nội dung và một số trường 

hợp ngoại lệ của nguyên tắc tối 

huệ quốc và cho ví dụ minh họa. 

SV: Ghi chép và theo dõi học liệu. 

 

 

 

2.3.1. Tối huệ quốc (MFN- Most Favoured Nation) 

2.3.1.1. Khái niệm 

MFN là quy chế mà một nước dành cho một nước 

khác các điều kiện đối xử tốt nhất trong quan hệ 

thương mại (Nghĩa là nước được hưởng MFN phải 

được hưởng tất cả các ưu đãi về thuế quan, mặt 

hàng, điều kiên thương mại,…mà quốc gia áp dụng 

MFN dành cho bất kì nước thứ 3 nào khác. 

VD: Nhật Bản áp dụng MFN với Việt Nam. Trong 

trường hợp Nhật Bản có chính sách giảm thuế nhập 

khẩu hàng dệt may Thái Lan từ 20% xuống 15% => 

Việt Nam cũng lập tức được hưởng ưu đãi đó. 

2.3.1.2. Lịch sử hình thành nguyên tắc MFN 

- Áp dụng lần đầu tiên vào Hiệp ước Cobden-

Chevalier năm 1860 giữa Pháp và Anh; sau đó được 

đưa vào nhiều Hiệp định thương mại ở Châu Âu với 

mức độ khác nhau; 

- Trong thời kì chiến tranh thế giới I và II, MFN 

hầu như không được áp dụng bởi những căng thẳng 

kinh tế – chính trị; 

- GATT ra đời (1948), MFN trở thành nguyên tắc 

được sử dụng rộng rãi trong quan hệ kinh tế quốc 

tế- Điều I của Hiệp định chung về thuế quan và 

thương mại (GATT) nêu rõ: MFN phải được coi là 

nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong quan hệ thương 

mại quốc tế; 

- Hiện nay, MFN được áp dụng tự động giữa các 

thành viên WTO hoặc cùng là thành viên của 1 tổ 

chức khu vực; 

=> Mục đích của MFN là nhằm tạo ra sự bình đẳng 

về cơ hội cạnh tranh giữa các thành viên khi cùng 

vào thị trường của một thành viên nào đó. 
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2.3.1.3. Nội dung và hình thức của MFN 

a/ Nội dung 

Điều I- GATT: Mọi khoản thuế quan và khoản thu 

khác liên quan đến xuất- nhập khẩu được áp dụng 

bình đẳng giữa các thành viên; 

Điều XV- ACV: MFN chỉ áp dụng đối với “sản 

phẩm giống hệt nhau” hoặc “tương tự nhau” (Xác 

định rất khó khăn). 

VD: Vụ café chưa rang của Brazil năm 1980. 

b/ Hình thức 

- MFN không điều kiện (Kiểu châu Âu) và MFN có 

điều kiện (Kiểu Mỹ) 

- MFN đa phương và MFN đơn phương 

- MFN không hạn chế và MFN có hạn chế 

VD: Các hình thức MFN trong quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kỳ 

2.3.1.4. Ngoại lệ trong áp dụng MFN 

- Dành cho tất cả các thành viên: Các thành viên 

WTO là thành viên các khu vực thương mại tư do 

có ưu đãi không nhất thiết dành ưu đãi tương tự cho 

các thành viên còn lại không cùng 1 tổ chức; Điều 

khoản “không áp dụng” đối với thành viên mới gia 

nhập; Điều khoản “miễn trừ” dành đối xử thuận lợi 

hơn cho một số thành viên khác. 

- Dành cho các thành viên có nền kinh tế đang phát 

triển: Điều khoản “loại trừ các yêu sách đặc quyền 

cho các nước đang phát triển” (1964); Chế độ thuế 

quan ưu đãi phổ cập; “Những ưu quyền Nam-

Nam”. 

- Dành cho các nền kinh tế phát triển: Chính sách 

hạn chế nhập khẩu (1961). 
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GV: Nêu khái niệm, nội dung và 

một số trường hợp ngoại lệ của 

nguyên tắc đối xử quốc gia. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

2.3.2. Đối xử quốc gia (NT- National treatment) 

2.3.2.1. Khái niệm 

NT là quy chế yêu cầu các quốc gia thực hiện những 

biện pháp nhằm đảm bảo cho sản phẩm và các nhà 

cung cấp nước ngoài được đối xử trên thị trường nội 

địa không kém phần ưu đãi hơn (Ngang bằng) các 

sản phẩm và nhà cung cấp nội địa. 

(Điều III-GATT) 

2.3.2.2. Nội dung của NT 

- NT được thực hiện trong hệ thống thương mại đa 

phương nhằm mục đích tạo sự bình đẳng về cơ hội 

cạnh tranh giữa các nhà sản xuất kinh doanh trong 

nước với nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài. 

- Đối xử với hàng hóa - dịch vụ, các khía cạnh của 

quyền sở hữu trí tuệ và các nhà cung cấp như các 

yếu tố tương tự trong nước. 

2.3.2.3. Ngoại lệ trong áp dụng NT 

- Có sự phân biệt đối xử trong mua sắm hàng hóa 

của các cơ quan chính phủ; 

- Dành cho các nhà đầu tư nước ngoài những ưu đãi 

hơn hẳn các nhà đầu tư trong nước nhằm thu hút đầu 

tư; 

- Dành cho các nhà đầu tư trong nước những ưu đãi 

hơn nhằm bảo hộ một phần sản phẩm và các nhà sản 

xuất trong nước (thuế nhập khẩu, hạn ngạch, thuế 

tiêu thụ đặc biệt,..) 

        MFN và NT là nền tảng của nguyên tắc 

Không phân biệt đối xử trong quan hệ TMQT 

(Non-Discrimination). 

 

 

GV: Nêu khái niệm, nội dung và 

2.3.3. Có đi có lại (Reciprocity) 

2.3.3.1. Khái niệm 

Có đi có lại là nguyên tắc mang tính thông lệ trong 
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phân tích ví dụ minh họa cho 

nguyên tắc có đi có lại. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

 

 

quan hệ kinh tế quốc tế, đòi hỏi các quốc gia phải 

dành cho nhau những ưu đãi và nhượng bộ tương 

xứng nhau tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế bền 

vững. 

2.3.3.2. Nội dung  

- Có đi có lại theo hướng thiện chí 

- Có đi có lại theo hướng không thiên chí hay trả đũa 

thương mại (Theo quy định của WTO phải đặt dưới 

phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp của 

WTO). 

VD: Trên thực tế, quy định về quyền trả đũa thương 

mại đơn phương của Đạo luật thương mại Mỹ không 

phù hợp với quy định của WTO. 

 

 

GV: Nêu khái niệm, nội dung và 

một số trường hợp ngoại lệ của 

nguyên tắc mở rộng tự do thương 

mại. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

2.3.4. Mở rộng tự do thương mại (Free Trade) 

2.3.4.1. Khái niệm 

Mở rộng tự do thương mại là quá trình các thành 

viên phải xác định “lộ trình tự do hóa từng bước”, 

mở cửa thị trường theo hướng giảm dần các rào cản 

thương mại (Hàng rào thuế quan và phi thuế quan). 

2.3.4.2. Nội dung 

Nguyên tắc này đòi hỏi các bước sau: 

- Tiến tới xóa bỏ các biện pháp kiểm soát phi thuế 

quan, chỉ sử dụng thuế quan trong kiểm soát hàng 

xuất – nhập khẩu; 

- Bất kể mặt hàng gì, mức thuế quan tối đa không 

được vượt quá 60%; 

- Dần giảm mức thuế quan trung bình cũng như giảm 

mức thuế với từng mặt hàng; 

- Tiến tới áp dụng mức thuế 0 – 5%. 

2.3.4.3. Các ngoại lệ 

- Dành cho các nhóm hàng nhạy cảm như nông sản, 

thủy sản. 
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- Dành cho các mặt hàng mua sắm của Chính phủ. 

- Dành cho nhóm hàng cân đối cán cân thanh toán 

quốc tế. 

 

GV: Nêu khái niệm và phân tích 

nội dung của nguyên tắc Cạnh 

tranh lành mạnh. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

2.3.5. Cạnh tranh lành mạnh (Fair Competition) 

2.3.5.1. Khái niệm 

Cạnh tranh lành mạnh là đảm bảo cạnh tranh mở, 

bình đẳng và không có sai phạm. Về bản chất là hình 

thức thể hiện của nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

2.3.5.2. Nội dung 

Các DN và quốc gia không được áp dụng biên pháp 

cạnh tranh không lành mạnh và các biện pháp phi 

kinh tế để lũng đoạn thị trường. 

- Các DN và quốc gia không được áp dụng biên pháp 

bán phá giá đối với nước khác (Hiệp định chống bán 

phá giá – ADP);  

- Các quốc gia bị xâm hại được áp dụng các biện 

pháp tự vệ khi cần thiết như thu thuế nhập khẩu phụ 

thu (Hiệp định về tự vệ - ASG). 

 

 

GV: Nêu khái niệm, nội dung và 

một số trường hợp ngoại lệ của 

nguyên tắc minh bạch hóa. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

2.3.6. Minh bạch hóa chính sách kinh tế 

(Transparency) 

2.3.6.1. Khái niệm 

Minh bạch là nguyên tắc được thực hiện nhằm đảm 

bảo cho môi trường chính sách kinh tế nói chung và 

chính sách thương mại và đầu tư quốc tế ổn định. 

2.3.6.2. Nội dung 

Nguyên tắc này đòi hỏi: 

- Các chính sách phải được soạn thảo theo quy trình 

dân chủ, có sự tham gia của các bên chủ thể liên 

quan; 

- Các thành viên phải cung cấp mọi thông tin cần 

thiết có tác động đáng kể đến TMQT; 

- Các thông tin phải cụ thể, rõ ràng, tránh hiểu lầm. 
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2.3.6.3. Các ngoại lệ 

- Các thành viên không phải công khai nếu nhận 

thấy việc tiết lộ thông tin gây trở ngại cho việc thực 

thi pháp luật (Điều III-GATT) 

- Các nước thành viên không phải cung cấp các 

thông tin mang tính chất bí mật, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác (Điều IX- GATT) 

 

GV: Diễn giải khái quát nguyên 

tắc ưu đãi cho các nước đang phát 

triển. Minh họa qua ví dụ đối với 

Việt Nam. 

SV: Nghe giảng, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

2.3.7. Nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát 

triển  

Điều XVIII và Phần IV – GATT: 

- Các điều khoản yêu cầu các nước thành viên thực 

hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại của 

các nước đang phát triển; 

- Linh động cho các nước đang phát triển trong việc 

thực hiện các nghĩa vụ của WTO; 

- Hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực 

để thực hiện các hiệp định của WTO. 

 

 

 

GV: Diễn giảng và phân tích ví 

dụ trong từng quy định về các 

trường hợp ngoại lệ của các 

nguyên tắc cơ bản trong quan hệ 

kinh tế quốc tế. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

2.4. CÁC TRƢỜNG HỢP NGOẠI LỆ CỦA CÁC 

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUAN HỆ 

KINH TẾ QUỐC TẾ 

2.4.1. Các ngoại lệ chung 

Điều XX- GATT quy định danh mục các ngoại lệ 

chung mà các quốc gia thành viên được phép áp 

dụng các biện pháp không theo các nguyên tắc 

chung như bảo vệ đạo đức cộng đồng; bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên; bình ổn cung cầu thị trường,…  

2.4.2. Ngoại lệ về an ninh 

Điều XXI – GATT cho phép các quốc gia không áp 

dụng các nguyên tắc của WTO trong các trường hợp 

bảo vệ an ninh quốc gia; ngăn chặn buôn bán vũ khí, 

chất phóng xạ,… 

2.4.3. Ngoại lệ trong trường hợp tự vệ thương mại 
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Điều XIX - GATT và Hiệp định về tự vệ thương mại 

(ASG) cho phép sử dụng các biện pháp tự vệ trong 

trường hợp TMQT đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất 

trong nước. 

2.4.4. Điều khoản không áp dụng GATT 

- Điều XXXV- GATT cho phép không áp dụng các 

nguyên tắc chung của TMQT đối với các thành viên 

mới và quy định rằng nếu 2 thành viên WTO không 

tiến hành đàm phán thuế quan thì không bắt buộc 

phải áp dụng các nguyên tắc chung. 

2.4.5. Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP- Generalized 

System of Preference) 

- Tương tự với nguyên tắc hỗ trợ các nước đang phát 

triển, nhằm tăng tính cạnh tranh của hàng hóa các 

nước này, giúp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị 

trường, phát triển kinh tế. 

- GSP là ngoại lệ điển hình của MFN và chỉ được áp 

dụng 1 chiều của các nước phát triển dành cho các 

nước đang phát triển. 

- Điều kiện nhận GSP: Xuất xứ sản phẩm (Min 35-

60% nguyên liệu trong nước); Đóng gói và vận 

chuyển thẳng từ nước sản xuất sang nước nhập khẩu 

và phải có chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 

2.4.6. Thành lập khu vực mậu dịch tự do và liên 

minh hải quan 

Điều XXIV- GATT cho phép các quốc gia thành 

viên của các Liên minh hải quan hoặc các khu vực 

mậu dịch tự do áp dụng các ưu đãi đặc biệt nội bộ. 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

 

Tổng kết lại bài giảng 
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GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung từ mục 2.3. đến hết mục 2.4 chương 2 tài liệu chính [1] để 

nắm rõ nội dung bài học và trả lời các câu hỏi cuối chương trang 129. 

- Đọc trước các mục từ 2.5 đến hết 2.6 của chương 2 tài liệu chính [1] từ trang 98 đến 

trang 114 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 20/08/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU  

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) trình bày được khái niệm và vai trò của chính sách thương mại quốc 

tế; 

- SV hiểu được những nội dung cơ bản của từng công cụ chủ yếu của chính sách 

thương mại quốc tế. 

2. Kỹ năng: SV có khả năng phân biệt những điểm giống và khác nhau cũng như liên 

hệ các trường hợp áp dụng các công cụ của chính sách thương mại quốc tế. 

3. Thái độ: 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về chính 

sách thương mại quốc tế phổ biến và các công cụ chủ yếu được sử dụng hiện nay.  

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Chính sách thương mại quốc tế do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 25/08/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 06/09/2017 (ĐH KT B) 

                  08/09/2017 (ĐH KT A) 
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- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 2.5. đến hết mục 2.6 từ trang 98 đến 

trang 104 - chương 2 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: (?) Hãy nêu những nguyên 

tắc cơ bản của quan hệ kinh tế 

quốc tế? 

SV: Trả lời. 

GV: Đánh giá, chuẩn kiến thức và 

dẫn dắt vào nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

 

 

Ôn lại đầu giờ 

 CHƢƠNG 2. THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

CHÍNH SÁCH (tiếp) 

Diễn giảng và phát vấn 

 

GV: Nêu khái niệm, giảng giải và 

cho ví dụ làm rõ khái niệm. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

2.5. CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

2.5.1. Khái niệm chính sách TMQT 

Chính sách TMQT là hệ thống các quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà 

Nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động 

TMQT của mỗi quốc gia trong một thời kì nhất định, 

nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. 

GV: Diễn giải từng vai trò của 

chính sách TMQT. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

2.5.2. Vai trò của chính sách TMQT 

Mục tiêu của chính sách TMQT: Điều chỉnh các 

hoạt động TMQT theo chiều hướng có lợi cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
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Chính sách TMQT có 2 vai trò cơ bản:  

(1) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

trong nước xâm nhập và mở rộng thị trường ra nước 

ngoài, tham gia mạnh mẽ vào phân công lao động 

quốc tế và mậu dịch quốc tế khai thác triệt để lợi thế 

so sánh của nền kinh tế trong nước. 

(2) Bảo vệ thị trường nội địa, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp trong nước đứng vững và vươn lên 

trong hoạt động kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu 

cầu tăng cường lợi ích quốc gia. 

 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và 

phân loại thuế quan trong TMQT. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: (?) Dựa vào các kiến thức đã 

học về quy luật cung – cầu kinh tế, 

hãy phân tích tác động của thuế 

2.6. CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU CỦA CHÍNH 

SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2.6.1. Thuế quan (Tariff) 

a/ Khái niệm 

Thuế quan là những khoản tiền tệ mà người chủ 

hàng hóa xuất/ nhập/ quá cảnh phải nộp cho hải quan 

là cơ quan đại diện cho nước sở tại. 

- Thuế quan xuất khẩu là thuế đánh vào hàng hóa 

xuất khẩu-> Ít được sử dụng. 

- Thuế quan nhập khẩu là một loại thuế đánh vào 

mỗi đơn vị hàng nhập khẩu (người mua trong nước 

phải trả cho những hàng hóa nhập khẩu một khoản 

lớn hơn mức mà người xuất khẩu ngoại quốc nhận 

được) -> Được sử dụng rộng rãi ở tất cả các quốc gia 

- Thuế quan quá cảnh được áp dụng đối với các quốc 

gia có điều kiện, vị trí đặc biệt thực hiện nghiệp vụ 

trung chuyển hàng hóa (Tạm nhập, tái xuất và 

chuyển khẩu). 

b/ Tác động của thuế quan 

Thuế quan tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa 

ngoại thương, qua đó tác động đến cung – cầu 

hàng hóa đó trên thị trường nội địa. 
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quan đến giá cả và cung cầu hàng 

hóa ngoại thương. 

SV: Trả lời. 

GV: Chuẩn kiến thức thông qua 

phân tích dưới dạng mô hình, đồ 

thị kinh tế. 

SV: Ghi chép. 

 

GV: Phân tích cách tính thuế 

quan của từng hình thức thông 

qua công thức và mô hình hóa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

GV: Đưa ra khái quát kết luận về 

vai trò của công cụ thuế quan 

trong điều chỉnh hoạt động 

TMQT. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế quan tăng -> Giá cả hàng hóa ngoại thương 

tăng -> Cầu giảm (Cầu hàng hóa nội địa tăng) -> 

Cung hàng ngoại thương giảm (Cung hàng nội địa 

tăng); 

- Thuế quan giảm -> Giá cả hàng ngoại thương giảm 

-> Cầu tăng (Cầu hàng nội địa giảm) -> Cung hàng 

ngoại thương tăng (Cung hàng nội địa giảm). 

c/ Các hình thức thuế quan (Ví dụ thuế quan nhập 

khẩu) 

- Thuế quan tính theo một đơn vị vật chất của 

hàng hóa: 

P1 = Po + Ts           (*) 

- Thuế quan tính theo giá trị hàng hóa: 

P1 = Po ( 1 + t)               (**) 

- Thuế quan hỗn hợp: Vừa tính theo tỷ lệ phần 

trăm so với giá  trị hàng hóa vừa cộng với mức thuế 

tính trên đơn vị hàng hóa. 

d/ Vai trò của thuế quan 

- Thuế quan nhập khẩu tạo điều kiện cho các nhà sản 

xuất trong nước mở rộng sản xuất, tạo thêm việc 

làm, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tăng 

khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 

nước. (Là biểu hiện của Chính sách TMQT hạn chế 

nhập khẩu – Bảo hộ ngành sản xuất trong nước -> 

Hạn chế quá trình trao đổi TMQT).  

- Thuế quan xuất khẩu làm tăng nguồn thu cho ngân 

sách tuy nhiên lại kéo theo nhiều tác động bất lợi 

đến giá cả hàng hóa và sản lượng XK quốc gia.  

Từ sau WW II, vai trò của thuế quan đã bị suy 

giảm đặc biệt ở các nước công nghiệp phát triển. 

Hiện nay, xu hướng của các quốc gia là chuyển từ 

hình thức thuế quan sang hình thức phi thuế quan 
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GV: Diễn giảng khái niệm và tác 

động của hạn ngạch (Chủ yếu là 

hạn ngạch nhập khẩu) đến nền 

kinh tế các quốc gia và TMQT 

nói chung. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mang tính mềm dẻo hơn. 

2.6.2. Hạn ngạch (Quota) 

a/ Khái niệm 

Hạn ngạch là quy định của Nhà nước về số lượng 

cao nhất của một mặt hàng hoặc một nhóm hàng 

được phép xuất hoặc nhập khẩu từ một thị trường 

trong một khoảng thời gian nhất định thông qua hình 

thức cấp giấy phép. 

- Hạn ngạch xuất khẩu ít được sử dụng (Hạn 

chế xuất khẩu tự nguyện) 

- Hạn ngạch nhập khẩu được sử dụng phổ biến. 

b/ Tác động (Hạn ngạch nhập khẩu) 

- Hạn ngạch NK đưa tới sự hạn chế số lượng nhập 

khẩu và tác động đến giá nội địa của hàng hóa; 

- Hạn ngạch NK dẫn tới sự lãng phí nguồn lực của 

xã hội, được sử dụng như công cụ để thực hiện chiến 

lược sản xuất, bảo hộ nền sản xuất nội địa;  

- Hạn ngạch không đem lại thu nhập cho ngân sách 

Nhà nước; hầu như chỉ đưa lại lợi nhuận cho nhà 

nhập khẩu xin được cấp giấy phép nhập khẩu theo 

hạn ngạch -> Cơ chế “xin- cho”; 

- Hạn ngạch NK có thể có tác hại nhiều hơn thuế 

quan; 

- Hạn ngạch NK chắc chắn hơn thuế nhập khẩu, 

được nhà sản xuất nội địa ưa thích hơn, gánh nặng 

đặt lên người tiêu dùng, nhà NK là người hưởng lợi. 

Các quốc gia có xu hướng ít sử dụng hạn ngạch. 

Việc thay thế sử dụng thuế quan thay thế cho hạn 

ngạch được gọi là thuế hóa (Tariffication) - Điều 

XI GATT. 

2.6.3. Giấy phép (Licence) 

a/ Khái niệm 
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GV: Nêu khái niệm và khái quát 

một số loại giấy phép được sử 

dụng phổ biến hiện nay. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày khái niệm và 

những tác động cơ bản của công 

cụ hạn chế xuất khẩu tự nguyện. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu khái niệm, các cách 

Giấy phép là một công cụ thuộc nhóm hạn chế phi 

thuế quan trong TMQT, là hình thức cơ quan có 

thẩm quyền cho phép nhà kinh doanh được xuất 

khẩu hoặc nhập khẩu. 

b/ Phân loại 

- Giấy phép chung: Quy định tên hàng, thị trường mà 

không hạn chế định lượng và không ghi rõ địa chỉ 

DN cấp; 

- Giấy phép riêng: Cấp riêng cho từng nhà kinh 

doanh, ghi rõ số lượng, giá trị, thị trường và mặt 

hàng cụ thể; 

- Khác: Giấy phép có điều kiện, giấy phép đổi hàng, 

giấy phép ưu tiên,… 

2.6.4. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (Voluntary 

export restrain – VER) 

a/ Khái niệm 

VER là hình thức của hàng rào phi thuế quan trong 

TMQT nhàm hạn chế xuất khẩu, theo đó một quốc 

gia nhập khẩu đòi hỏi quốc gia xuất khẩu phải hạn 

chế bớt lượng hàng xuất khẩu sang nước mình một 

cách “tự nguyện”, nếu không sẽ bị áp dụng các biện 

pháp trả đũa. 

b/ Tác động 

VER là thương lượng mậu dịch giữa các bên để hạn 

chế sự xâm nhập của hàng ngoại, tạo việc làm cho 

thị trường trong nước, được áp dụng cho các quốc 

gia có khối lượng xuất khẩu quá lớn ở một số mặt 

hàng nào đó. 

2.6.5. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật 

(Technical barriers) 

a/ Khái niệm 

Rào cản kỹ thuật là quy định của mỗi quốc gia về 
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phân loại và phân tích tác động 

của các tiêu chuẩn kỹ thuật trong 

TMQT. Cho ví dụ minh họa 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày khái niệm và các 

hình thức phổ biến của trợ cấp 

xuất khẩu.   

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu ra thị 

trường nước ngoài hay nhập khẩu vào thị trường nội 

địa. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật là những quy định về tiêu chuẩn 

vệ sinh, đo lường, an toàn lao động, bao bì đóng gói, 

đặc biệt là các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, vệ 

sinh phòng dịch đối với động thực vật tươi sống, tiêu 

chuẩn về bảo vệ môi trường sinh thái đối với máy 

móc thiết bị và dây chuyền công nghệ. 

b/ Tác động 

- Thực tế, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng như 

công cụ bảo hộ đối với thị trường trong nước; 

- WTO ban hành các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất 

(ISO) để khắc phục tình trạng làm méo mó các hàng 

rào kỹ thuật nhằm hạn chế tự do mậu dịch. 

c/ Phân loại tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Theo cấp độ: TC quốc tế, TC quốc gia, TC vùng, 

TC ngành,… 

- Theo mục đích: TC quản lý chất lượng, TC quản lý 

môi trường (VD: HACCP, SA 8000, GMP,…) 

- Theo nội dung: TC an toàn vệ sinh thực phẩm; các 

yêu cầu về nhãn mác; phí môi trường; nhãn mác sinh 

thái,… 

2.6.6. Trợ cấp xuất khẩu (Export Subsidise) 

a/ Khái niệm 

Trợ cấp là việc Chính phủ dành cho DN những lợi 

ích mà trong điều kiện thông thường DN không thể 

có được.  

Trợ cấp xuất khẩu là những khoản hỗ trợ của Chính 

phủ (hoặc 1 cơ quan công cộng) cho các DN sản 

xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu, có tác động làm 

tăng khả năng xuất khẩu của sản phẩm. 
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GV: Phân tích những tác động cơ 

bản của trợ cấp xuất khẩu đến nền 

kinh tế và quan hệ mậu dịch quốc 

tế.  

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

b/ Các hình thức trợ cấp XK 

Hiệp định SCM: Trợ cấp = Chính phủ trực tiếp cấp 

tiền (Cấp vốn, cho vay ưu đãi, góp cổ phần); bảo 

lãnh các khoản vay; miễn các khoản phải nộp (thuế, 

phí); cung ứng các hàng hóa, dịch vụ hoặc tiêu thụ 

hàng hóa giúp một DN. 

- Trợ cấp đèn đỏ: trợ cấp trực tiếp, gồm cung ứng 

tiền (thưởng XK hoặc ưu đãi cung cấp đầu vào); 

miễn thuế trực thu hoặc giảm thuế gián thu đối với 

sản phẩm XK; giảm phí mua bảo hiểm hàng XK; lãi 

suất tín dụng XK thấp hơn lãi suất đi vay của Chính 

phủ. -> Bị WTO cấm sử dụng, nếu cố tình sẽ bị nước 

NK áp dụng các biện pháp trừng phạt. 

- Trợ cấp đèn vàng: đặc thù, không phổ biến áp dụng 

cho 1 hoặc 1 nhóm DN; 1 hoặc 1 nhóm ngành CN; 1 

vùng địa lý trong thẩm quyền -> Được sử dụng 

nhưng ở mức “không gây tác động bất lợi cho các 

nước thành viên” (Không ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến ngành sản xuất của nước NK;…) 

- Trợ cấp đèn xanh: Trợ cấp được phép, gồm hỗ trợ 

cho các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ; 

Điều chỉnh những phương tiện sản xuất thích nghi 

với những đòi hỏi về môi trường (Trợ cấp 1 lần và 

không quá 20% chi phí); Hỗ trợ ngành sản xuất nằm 

trong các vùng khó khăn. 

c/ Tác động 

+ Tích cực: 

- Giúp nhà XK thâm nhập và đứng vững trên thị 

trường quốc tế 

- Góp phần điều chỉnh cơ cấu ngành, cơ cấu vùng 

- Được sử dụng như một công cụ “mặc cả” trên bàn 

đàm phán quốc tế. 
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GV: Trình bày khái niệm và các 

hình thức cơ bản của tín dụng 

xuất khẩu. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu và diễn giảng khái niệm 

bán phá giá trong TMQT. Cho ví 

+ Tiêu cực: 

- Mức cung thị trường nội địa giảm do mở rộng quy 

mô XK -> Giá cả thị trường nội địa tăng -> Gánh 

nặng cho người tiêu dùng 

- Chính phủ chi tiền trợ cấp nhưng lợi ích chỉ dành 

cho nhà XK -> Chi phí ròng của XH phải bỏ ra để 

bảo hội XK gây thiệt hại cho XH (chi phí cận biên 

nội địa tăng; chi phí giảm tiêu dùng trong nước) 

2.6.7. Tín dụng xuất khẩu (Export Credits) 

a/ Khái niệm 

Là hình thức khuyến khích XK bằng cách NN lập 

các quỹ tín dụng XK hỗ trợ cho hệ thống NHTM, 

bảo đảm gánh chịu rủi ro nhằm tăng cường tín dụng 

cho hoạt động XK, qua đó thúc đẩy XK. 

b/ Các hình thức tín dụng XK 

+ NN bảo lãnh tín dụng XK: Khuyến khích các DN 

XK bằng cách bán chịu hay trả chậm, NN đứng ra 

bảo lãnh, đền bù nếu gặp rủi ro (60 – 70% khoản tín 

dụng; 100% vốn bị mất) -> Mở rộng XK và nâng giá 

bán (Giá bán chịu = Giá trả ngay + phí trả chậm) 

VD: Việt Nam có “Quỹ hỗ trợ xuất khẩu” 

+ NN thực hiện cấp tín dụng XK: NN dùng NSNN 

trực tiếp cho nước ngoài vay với lãi suất ưu đãi để 

nước vay sử dụng số tiền đó mua hàng của nước cho 

vay (Kèm các điều kiện kinh tế, chính trị) -> Thường 

được các nước phát triển sử dụng. 

VD: Việt Nam chưa dồi dào nguồn vốn để cấp tín 

dụng XK mà thường là nước nhận tín dụng XK của 

các nước khác (Nhật Bản). 

2.6.8. Bán phá giá (Dumping) 

a/ Khái niệm 

Sản phẩm bị coi là bán phá giá nếu giá XK thấp 
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dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích những tác động 

của bán phá giá và những biện 

pháp tự vệ thương mại chống bán 

phá giá. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hơn giá trị thông thường được bán trên thị trường 

nội địa nước xuất khẩu. (HĐ ADP) 

Giá trị thông thường được tính dựa trên giá bán của 

sản phẩm đó trên thị trường nội địa nước XK hoặc 

căn cứ vào giá bán của nước XK tại một nước khác 

hoặc tính theo giá thành sản xuất, các chi phí liên 

quan cùng với lợi nhuận tối thiểu của nhà sản xuất 

và XK. 

 Bán phá giá là cạnh tranh không lành mạnh. 

Do đó, WTO cho phép các thành viên áp 

dụng các biện pháp chống bán phá giá.  

b/ Tác động 

- Chống bán phá giá thực chất là hành vi đánh thuế 

nhập khẩu bổ sung đối với một loại hàng cụ thể từ 

một nước XK cụ thể nào đó nhằm cân bằng giữa giá 

hàng nhập và giá trị thực của nó -> Giảm thiểu thiệt 

hại đối với sản xuất trong nước tại nước nhập khẩu. 

- Việc đánh thuế chống bán phá giá phải tuân thủ các 

điều kiện: 

+ Nước XK phải xác lập được bằng chứng (điều tra 

quốc gia) rằng NK tăng đang gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng cho ngành sản xuất nội địa. 

+ Chính phủ nước NK chỉ tiến hành điều tra nếu có 

đơn khiếu nại của các nhà sản xuất nội địa có sản 

lượng chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng nội địa. 

+ Điều tra chấm dứt ngay trong trường hợp các cơ 

quan có thẩm quyền cho rằng mức độ phá giá không 

lớn (<2% giá XK); kim ngạch NK hàng bị phá giá 

không đáng kể (<3% tổng lượng NK sản phẩm 

tương tự). 

+ Nếu kết luận có tồn tại việc bán phá giá và sản 

xuất trong nước bị tổn hại, thì qua đàm phán, nước 
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GV: Đưa ra kết luận về công cụ 

bán phá giá trong TMQT. Phân 

tích một vài ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày khái niệm và 

những tác động cơ bản của phá 

giá tiền tệ đến xuất khẩu. Cho ví 

dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

XK phải cam kết nâng giá lên mức thỏa thuận; nếu 

không nước NK có quyền áp thuế chống bán phá giá. 

+ HĐ ADP quy định rõ những thủ tục khởi kiện, quá 

trình điều tra, các điều kiện liên quan…Thời hạn của 

các biện pháp chống phá giá là 5 năm. 

- Bán phá giá có tác hại ghê gớm với nước nhập 

hàng: Ban đầu người tiêu dùng hưởng lợi do mua 

được hàng giá rẻ song dài hạn sẽ tổn hại đến ngành 

sản xuất hàng hóa cùng loại. 

 Mục đích của bán phá giá là đẩy mạnh XK hàng 

hóa đến thị trường nhất định, nhằm tiêu thụ hàng 

tồn kho hoặc cạnh tranh với nhà sản xuất và nhập 

khẩu khác của nước nhập hàng, chiếm giữ thị 

trường, sau đó có thể nâng giá trở lại và đạt lợi 

nhuận cao. Hay nói cách khác, NN và các hãng 

sản xuất của nước xuất hàng bán phá giá coi đây 

là công cụ lợi hại để cạnh tranh tiêu diệt đối thủ và 

giành lợi nhuận độc quyền cao. 

VD: Những vụ kiện bán phá giá của nước ngoài với 

hàng hóa Việt Nam và những thách thức về hàng 

nước ngoài bán phá giá trên thị trường Việt Nam. 

2.6.9. Phá giá tiền tệ (Exchange Dumping) 

a/ Khái niệm 

Phá giá tiền tệ là hình thức biến tướng của bán phá 

giá. Chính phủ thông qua các thủ thuật tác động vào 

tỷ giá hối đoái làm cho đông nội tệ mất giá so với 

một hoặc một nhóm hoặc tất cả các đồng ngoại tệ để 

hàng XK trở nên rẻ hơn khi tính bằng ngoại tệ -> Lợi 

thế cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường nước ngoài. 

b/ Tác động 

Phá giá tiền tệ làm thay đổi tỷ giá hối đoái, thúc đẩy 

XK tất cả các mặt hàng trên tất cả các thị trường. 
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GV: Gợi mở và hướng dẫn sinh 

viên tự nghiên cứu học liệu về 

một số công cụ khác trong chính 

sách TMQT. 

SV: Lắng nghe và tự nghiên cứu 

học liệu. 

Nhà XK hạ gía bán trên thị trường quốc tế mà vẫn 

đảm bảo mức lợi nhuận bằng nội tệ. 

Đây là biện pháp không sử dụng thường xuyên và 

cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng bởi những tác 

động lên nhiều vấn đề kinh tế - xã hội. 

VD: Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ trong 

nhiều năm. 

2.6.10. Một số biện pháp khác 

- Hệ thống thuế nội địa 

- Cơ quan quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái 

- Độc quyền mua – bán 

- Quy định chứng thư khi làm thủ tục XNK 

- Thưởng xuất khẩu 

- Đặt cọc nhập khẩu 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung từ mục 2.5. đến hết mục 2.6 chương 2 tài liệu chính [1] để 

nắm rõ nội dung bài học. 

- Đọc trước các mục từ 2.7 đến hết 2.9 của chương 2 tài liệu chính [1] từ trang 115 

đến trang 128 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 25/08/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

THUẾ QUAN NHẬP KHẨU VÀ NHỮNG XU HƢỚNG CƠ BẢN TRONG 

CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) phân tích được những tác động chủ yếu của thuế quan nhập khẩu;  

- SV trình bày được những nội dung chủ yếu của xu hướng trong chính sách thương 

mại quốc tế: Xu hướng tự do hóa thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch; đồng thời 

chỉ ra được những tương quan giữa 2 xu hướng này; 

- SV liên hệ đánh giá khái quát ngoại thương Việt Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- SV có kỹ năng phân tích tác động của thuế quan nhập khẩu thông qua phân tích mô 

hình kinh tế học; 

- SV phân biệt được 2 xu hướng cơ bản: Tự do hóa và bảo hộ trong chính sách thương 

mại quốc tế. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về chính 

sách thương mại quốc tế và tình hình phát triển ngoại thương của Việt Nam hiện nay.  

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 01/09/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 13/09/2017 (ĐH KT B) 

                  15/09/2017 (ĐH KT A) 
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- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Thuế quan và các xu hướng trong TMQT do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 2.7. đến hết mục 2.9 từ trang 115 đến 

trang 126 - chương 2 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: (?) Hãy nêu khái niệm Chính 

sách TMQT và kể tên các công cụ 

chủ yếu trong chính sách TMQT 

hiện nay? 

SV: Trả lời. 

GV: Đánh giá, chuẩn kiến thức và 

dẫn dắt vào nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

 

 

Ôn lại đầu giờ 

 CHƢƠNG 2. THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

CHÍNH SÁCH (tiếp) 

Diễn giảng và phát vấn 

 

GV: Diễn giảng những tác động 

của thuế quan NK qua phân tích 

2.7. THUẾ QUAN NHẬP KHẨU VÀ NHỮNG 

TÁC ĐỘNG CỦA NÓ  

2.7.1. Phân tích cân bằng cục bộ của thuế quan 

Đối với nước nhỏ: Việc đánh thuế quan NK không 
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cân bằng cục bộ. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

GV: Phân tích ví dụ thông qua mô 

hình hóa kinh tế học. 

SV: Lắng nghe, ghi chép và theo 

dõi học liệu. 

 

làm ảnh hưởng đến giá cả thế giới. Cân bằng cục bộ 

của thuế quan NK chỉ ra: 

-Thông thường thuế quan NK làm giá nội địa của 

hàng NK tăng -> Mức tiêu dùng nội địa (đối với 

hàng NK) giảm -> Sản xuất trong nước có điều kiện 

tăng => Khối lượng hàng NK giảm; 

- Chính phủ là người có lợi ích từ thuế (Tăng thu 

NSNN từ thuế); 

- Có sự phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng 

sản phẩm nội địa (vì phải mua hàng giá cao hơn) 

sang người sản xuất trong nước (vì nhận được mức 

giá cao hơn); đồng thời cũng có sự phân phối lại từ 

các nhân tố dư thừa của 1 quốc gia sang các nhân tố 

khan hiếm của quốc gia đó; 

- Thuế quan NK dẫn đến sự kém hiệu quả vì gây ra 

những tổn thất XH (Chi phí bảo hộ). 

GV: Diễn giải mối tương quan 

giữa thuế quan danh nghĩa và 

mức độ bảo hộ thực tế. Phân tích 

công thức tính. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

2.7.2. Mối tương quan giữa thuế quan danh nghĩa 

và mức độ bảo hộ thực tế 

Thuế quan danh nghĩa là thuế quan được áp dụng đối 

với sản phẩm cuối cùng. 

Mức độ bảo hộ thực tế là tỷ lệ phân trăm giữa thuế 

quan danh nghĩa với phần giá trị gia tăng nội địa. 

Mức bảo hộ thực tế (f) = (Thuế quan danh nghĩa : 

Giá trị gia tăng nội địa) * 100% 

 

GV: Phân tích dựa trên mô hình. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

GV: Phân tích các tác động của 

2.7.3. Phân tích cân bằng tổng quát về thuế quan 

đối với các nước nhỏ 

Phân tích tác động của thuế quan nhập khẩu đến các 

ngành sản xuất trong nước nhỏ dựa trên kết hợp mô 

hình đường PPF của Habeler và lý thuyết Hechscher 

Ohlin. 

2.7.4. Một số phân tích khác về thuế quan 

a/ Trên góc độ quy luật lợi thế so sánh 
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thuế quan nhập khẩu từ các góc 

nhìn khác nhau 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và 

những nội dung cơ bản của xu 

hướng tự do hóa thương mại 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

GV: (?) Hãy nêu một ví dụ thực 

tế tại Việt Nam hiện nay trong 

việc thức hiện xu hướng tự dó hóa 

Thuế quan gây thiệt hại cho thế giới nói chung. 

- Tỷ lệ chuyển đổi cận biên giữa các loại hàng hóa bị 

méo mó: Khi 1 quốc giá đánh thuế NK cao-> Phải 

gánh chịu thiệt hại cả về sản xuất và tiêu dùng. 

- Nước lớn có sức ảnh hưởng giá cả thế giới sử dụng 

thuế quan sẽ cải thiện điều kiện thương mại của 

nước mình (Phần còn lại của thế giới bị thiệt hại). 

b/ Trên góc độ phân phối thu nhập 

- Thuế quan kích thích tăng thu nhập trong nước 

bằng cách chuyển mức cầu về hàng hóa ngoại 

thương sang hàng hóa nội địa; 

- Thuế quan làm tăng cân bằng thương mại của một 

quốc gia nhờ điều chỉnh lượng hàng xuất – nhập 

(Giảm nhập). 

c/ Trên góc độ quan hệ giữa các quốc gia 

- Trả đũa thương mại lẫn nhau thông qua đánh thuế 

nhập khẩu; 

- Lợi ích từ TMQT lớn hơn lợi ích từ thuế quan. 

=> Một số kết luận về thuế quan 

[GT trang 121)] 

2.8. XU HƢỚNG TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI 

VÀ XU HƢỚNG BẢO HỘ MẬU DỊCH TRONG 

CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2.8.1. Xu hướng tự do hóa thương mại 

a/ Khái niệm 

Tự do hóa thương mại là sự nới lỏng, mềm hóa sự 

can thiệp của Nhà nước hay Chính phủ vào lĩnh vực 

buôn bán quốc tế.   

Tự do hóa thương mại là hệ quả tất yếu của quá trình 

quốc tế hóa đời sống kinh tế, đem lại lợi ích cho mỗi 

quốc gia dù trình độ phát triển khác nhau và nó phù 

hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại. 



 50 

thương mại? 

SV: Trả lời. 

GV: Tương tác cùng SV trong 

phân tích ví dụ. 

SV: Tương tác và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu khái niệm và phân tích 

một số lý giải phổ biến về sự tồn 

tại của xu hướng “bảo hộ mậu 

dịch”. Cho ví dụ minh hoạ. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Nội dung 

- NN áp dụng các biên pháp cần thiết nhằm từng 

bước giảm thiểu những trở ngại trong hàng rào thuế 

quan và phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn 

cho sự phát triển các hoạt động TMQT cả về bề rộng 

và bề sâu; 

- Vừa tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu, vừa nới lỏng 

nhập khẩu -> Sự có đi có lại trong khuôn khổ pháp 

lý giữa các quốc gia.  

2.8.2. Xu hướng bảo hộ mậu dịch 

a/ Khái niệm 

Bảo hộ mậu dịch là sự gia tăng can thiệp của Nhà 

nước hay Chính phủ vào lĩnh vực buôn bán quốc tế. 

Cơ sở khách quan của xu hướng này là sự phát triển 

không đều và sự khác biệt trong điều kiện tái sản 

xuất giữa các quốc gia; sự chênh lệch về khả năng 

cạnh tranh giữa các DN trong nước với các DN nước 

ngoài; do ảnh hưởng của các quan điểm kinh tế lịch 

sử (phái trọng thương,…) hay các nguyên do chính 

trị - xã hội khác. 

b/ Những lý giải về xu hướng bảo hộ mậu dịch 

(1) Bảo vệ “ngành công nghiệp non trẻ” 

VD: Ngành CN ô tô của Việt Nam 

(2) Tạo nên “nguồn tài chính công cộng”: Nguồn thu 

cho NSNN. 

(3) Khắc phục một phần “tình trạng thất nghiệp”: 

Tạo việc làm nhờ đẩy mạnh sản xuất trong nước 

thông qua hạn chế nhập khẩu. 

(4) Việc thực hiện “phân phối lại thu nhập” thông 

qua chế độ bảo hộ. 

2.8.3. Mối quan hệ giữa xu hướng tự do hóa 

thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch 
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GV: Phân tích mối tương quan 

giữa xu hướng tự do hóa thương 

mại và xu hướng bảo hộ mậu 

dịch. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

GV:  Gợi mở để SV tự đọc, tự 

tìm hiểu những kiến thức mang 

tính liên hệ với sự phát triển 

ngoại thương Việt Nam trong thời 

kì đổi mới và giai đoạn hiện nay. 

SV: Chủ động, tích cực tìm hiểu 

và thảo luận trong nhóm để có cái 

nhìn khái quát về ngoại thương 

Việt Nam. 

- Về nguyên tắc: Đối nghịch nhau - tác động ngược 

chiều nhau đến TMQT nhưng không bài trừ nhau mà 

thống nhất với nhau -> Sử dụng kết hợp khéo léo đạt 

hiệu quả cao. 

- Về lịch sử: Chưa khi nào có tự do hóa thương mại 

hoàn toàn và cũng không khi nào có bảo hộ mậu 

dịch quá mức làm tê liệt TMQT. 

- Về logic: tự do hóa thương mại là 1 quá trình đi từ 

thấp đến cao, từ cục bộ đến toàn thể và cùng với bảo 

hộ mậu dịch là 2 mặt nương tựa nhau, làm tiền đề 

cho nhau. 

2.9. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NGOẠI THƢƠNG 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI 

[GT trang 126] 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

GV: Yêu cầu từng nhóm SV giải 

bài tập 1, 2 cuối chương trang 129 

và 130. 

SV: Tích cực thảo luận để giải các 

bài tập. Đưa ra thắc mắc (Nếu có). 

GV: Giả đáp thắc mắc (nếu có). 

 

 

Hƣớng dẫn giải bài tập cuối chƣơng 
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Đánh giá và đưa ra đáp án. 

SV: Tương tác và ghi chép. 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung chương 2 tài liệu chính [1] để nắm rõ nội dung bài học và 

trả lời các câu hỏi cuối chương trang 129. 

- Đọc trước các mục từ 3.1 đến hết 3.2 của chương 3 tài liệu chính [1] từ trang 131 

đến trang 145 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 01/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 

 



 53 

  

BÀI GIẢNG 

ĐẦU TƢ QUỐC TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ GIÁN TIẾP 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) nắm được những kiến thức cơ bản về đầu tư quốc tế: khái niệm, tác 

động và một số lý thuyết về đầu tư;  

- SV trình bày được những nội dung chủ yếu của đầu tư quốc tế gián tiếp mà nổi bật là 

hình thức ODA. 

2. Kỹ năng 

- SV có kỹ năng phân tích tác động của đầu tư quốc tế đối với các bên tham gia. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về tình 

hình đầu tư quốc tế tại Việt Nam hiện nay.  

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Đầu tư quốc tế do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 05/09/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 20/09/2017 (ĐH KT B) 

                  22/09/2017 (ĐH KT A) 
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- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 3.1. đến hết mục 3.2 từ trang 131 đến 

trang 144 - chương 3 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo, … 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 3. ĐẦU TƢ QUỐC TẾ VÀ DI 

CHUYỂN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và nêu 

một số nguyên nhân dẫn đến sự 

tồn tại của đầu tư quốc tế trong 

quan hệ kinh tế quốc tế. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

3.1. KHÁI NIỆM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ 

QUỐC TẾ (ĐTQT) 

3.1.1. Khái niệm và nguyên nhân của ĐTQT 

3.1.1.1. Khái niệm 

ĐTQT là hình thức di chuyển quốc tế về vốn, trong đó 

vốn được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia 

khác để thực hiện một hay một số dự án đầu tư nhằm 

đem lại lợi ích cho các bên tham gia. 

3.1.1.2. Nguyên nhân 

(1) Do sự mất cân đối về các yếu tố sản xuất giữa các 

quốc gia nên có sự chênh lệch về giá cả các yếu tố, 

ĐTQT được thực hiện nhằm đạt được lợi ích từ sự 

chênh lệch đó (Khai thác lợi thế so sánh) 

(2) Do sự gặp gỡ về lợi ích giữa các bên tham gia: Bên 

có vốn cần tìm nơi đầu tư có lợi; Bên tiếp nhận vốn 

cần vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đất nước 

(3) Nhằm giải quyết các nhiệm vụ đặc biệt như xây 
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dựng các công trình có quy mô vượt ngoài phạm vi 

quốc gia, đồi hỏi sự phối hợp của nhiều quốc gia. 

 

GV: Diễn giải những lợi ích cũng 

như bất lợi có thể có đối với các 

quốc gia chủ đầu tư trong đầu tư 

quốc tế. Phân tích các ví dụ minh 

họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giải những tác động 

của ĐTQT đối với các nước tiếp 

nhận đầu tư.  

 (?) Với mỗi tác động, hãy lấy 1 

ví dụ minh họa ở Việt Nam. 

SV: Lắng nghe, trả lời câu hỏi. 

GV: Chuẩn kiến thức và tương 

tác trong ví dụ cùng SV. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

3.1.2. Tác động của ĐTQT 

3.1.2.1. Đối với nước chủ đầu tư 

a/ Tích cực 

- Khắc phục được xu hướng giảm sút lợi nhuận trong 

nước, tìm được môi trường đầu tư thuận lợi hơn; 

- Là biện pháp để vượt qua hàng rào bảo hộ mậu dịch 

nhằm mở rộng thị trường; tận dụng triệt để ưu đãi của 

nước nhận đầu tư; 

- Khuếch trương sản phẩm, danh tiếng, tạo lập uy tín 

và tăng cường vị thế trên thị trường thế giới; 

- Khai thác được nguồn yếu tố đầu vào sản xuất với 

chi phí thấp hơn so với đầu tư trong nước. 

b/ Tiêu cực 

- Nguy cơ hụt vốn do ồ ạt đầu tư ra nước ngoài; 

- Giảm sút việc làm trong nước; 

- Chảy máu chất xám trong chuyển giao công nghệ; 

- Các rủi ro khác do thiếu thông tin về thị trường, … 

3.1.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 

a/ Tích cực 

- Góp phần giải quyết khó khăn do thiếu vốn; 

- Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao 

động; 

- Tiếp nhận công nghệ hiện đại, kinh nghiệm, trình độ 

tổ chức quản lý tiên tiến; 

- Tạo điều kiện khai thác hiệu quả nguồn lực trong 

nước; 

- Giúp cho việc xây dựng các KCN, khu công nghệ 

cao hỗ trợ quá trình CNH-HĐH và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế; 
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- Góp phần khắc phục khó khăn kinh tế - xã hội,… 

b/ Tiêu cực 

- Dẫn tới tình trạng khai thác quá mức tài nguyên, gây 

ô nhiễm môi trường; 

- Phân hóa giàu nghèo, gia tăng khoảng cách phát triển 

giữa các vùng, miền; 

- Gia tăng các vấn đề xã hội; 

- Có thể kéo theo sự lệ thuộc nhất định vào phía chủ 

đầu tư,… 

 

 

GV: Phân tích dựa trên mô hình. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giải nội dung lý thuyết 

chu kỳ sống quốc tế của sản 

phẩm. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Một số lý thuyết về đầu tƣ quốc tế 

3.1.3.1. Lý thuyết lợi ích cận biên 

Mô hình lợi ích cận biên - Hình 3.1 [GT tr 135] 

 Đầu tư quốc tế làm cho tổng giá trị sản phẩm 

của toàn thế giới tăng lên hay ĐTQT đã góp 

phần tăng khả năng phân phối và hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực của từng quốc gia cũng 

như của nền kinh tế thế giới. 

3.1.3.2. Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản 

phẩm 

Giả định: Đầu tiên các nhà SX đạt được lợi thế độc 

quyền XK nhờ cho ra đời những sản phẩm mới hoặc 

cải tiến những sản phẩm hiện hành dành riêng cho thị 

trường nước ngoài. 

Lý thuyết:  

- Giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm mới: Nhà SX 

thử nghiệm tập trung tại chính quốc (kể cả chi phí cao 

hơn ở nước ngoài); Để thâm nhập thị trường nước 

ngoài, các DN thực hiện XK sản phẩm; 

- Giai đoạn phát triển: Khi sản phẩm được chuẩn hóa, 

các nhà SX khuyến khích thực hiện đầu tư ra nước 

ngoài nhằm tận dụng lợi thế chi phí thấp và nắm giữ 

thị trường trong cạnh tranh. 
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GV: Diễn giải nội dung và 

nguyên nhân ra đời lý thuyết về 

quyền lực thị trường. Cho ví dụ 

minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giảng nội dung lý 

thuyết chiết trung trong đầu tư 

quốc tế. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Lý thuyết về quyền lực thị trường 

Lý thuyết: ĐTQT được thực hiện do những hành vi 

của các công ty độc quyền nhóm trên phạm vi quốc tế 

nhằm hạn chế cạnh tranh, mở rộng thị trường và hạn 

chế các đối thủ khác thâm nhập vào ngành và thị 

trường (= ĐTQT theo chiều dọc: Các công ty đầu tư ra 

nước ngoài để  sản xuất các sản phẩm trung gian, sau 

đó xuất khẩu ngược trở lại như yếu tố đầu vào sản 

xuất của nước chủ đầu tư) 

VD: Các ngành công nghiệp chế tạo. 

Nguyên nhân:  

- Do nguồn cung cấp nguyên liệu ngày càng trở nên 

khan hiếm mà các công ty nước sở tại không đủ khả 

năng thăm dò và khai thác nguyên liệu mới; 

- Thông qua ĐTQT theo chiều dọc các công ty độc 

quyền nhóm có thể thiết lập các hàng rào ngăn cản các 

công ty khác tiếp cận nguồn nguyên liệu họ đang khai 

thác; 

- ĐTQT theo chiều dọc có thể tạo ra lợi thế về chi phí 

thông qua việc cải tiến kỹ thuật bằng cách phối hợp 

sản xuất và chuyển giao sản phẩm. 

3.1.3.4. Lý thuyết chiết trung 

Lý thuyết: Các công ty sẽ đầu tư ra nước ngoài khi 

hội tụ đủ 3 lợi thế: về địa điểm, về sở hữu và về nội 

hóa. 

- Lợi thế về địa điểm: Có được do việc tiến hành hoạt 

động kinh doanh tại 1 địa điểm nhất định với các đặc 

thù riêng (Tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động,…) 

- Lợi thế về sở hữu: có được khi 1 công ty có cơ hội 

tham gia sở hữu một số tài sản đặc biệt nhất định 

(nhãn hiệu sản phẩm, bản quyền công nghệ,…) 

- Lợi thế về nội hóa: Có được do việc nội hóa hoạt 
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GV: Nêu khái niệm và phân tích 

một số đặc điểm chủ yếu của đầu 

tư gián tiếp nước ngoài. Cho ví dụ 

minh hoạ. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích khái niệm, các 

hình thức chủ yếu, phương thức, 

đối tác, lĩnh vực ưu tiên và quy 

trình thu hút cũng như sử dụng 

hình thức Hỗ trợ phát triển chính 

thức – ODA. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

động sản xuất thay vì chuyển đến một thị trường kém 

hiệu quả hơn. 

3.2. ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP NƢỚC NGOÀI 

3.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

3.2.1.1. Khái niệm 

Đầu tư gián tiếp nước ngoài là loại hình di chuyển vốn 

giữa các quốc gia, trong đó ngưới sở hữu vốn không 

trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sử dụng 

vốn. (Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng đối với tài 

sản đầu tư). 

VD: Cho vay, mua cổ phiếu, trái phiếu,… 

3.2.1.2.  Đặc điểm 

- Được cung cấp bởi các Chính phủ, các tổ chức quốc 

tế, các tổ chức phi chính phủ và tư nhân; 

- Chủ đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia điều 

hành hoạt động của đối tượng đầu tư; 

- Chủ đầu tư nước ngoài thu lợi nhuận thông qua lãi 

suất (cho vay) và lợi tức (cổ phần). 

3.2.2. Các hình thức đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài 

3.2.2.1. Hỗ trợ phát triển chính thức – ODA 

a/ Khái niệm 

ODA là hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước/ 

Chính phủ một nước với Chính phủ nước ngoài, các 

Tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia. 

b/ Các hình thức của ODA 

- ODA không hoàn lại 

- ODA cho vay ưu đãi  

- ODA hỗn hợp 

c/ Các phương thức cung cấp ODA 

- Hỗ trợ cán cân thanh toán và ngân sách 

- Hỗ trợ chương trình 

- Hỗ trợ dự án 
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GV:  Lấy ví dụ về một số hình 

thức đầu tư gián tiếp nước ngoài 

khác. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

GV: Phân tích tác động của đầu 

tư gián tiếp nước ngoài đối với cả 

bên chủ đầu tư và bên tiếp nhận 

đầu tư. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

d/ Các đối tác cung cấp ODA 

- Chính phủ nước ngoài; 

- Các tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia. 

e/ Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA 

- ODA không hoàn lại: Xóa đói giảm nghèo; y tế, dân 

số và phát triển; Giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; 

các vấn đề xã hội; bảo vệ môi trường; cải cách hành 

chính;… 

- ODA cho vay ưu đãi: Xóa đói giảm nghèo; giao 

thông vận tải; cơ sở hạ tầng; năng lượng,… 

g/ Quy trình thu hút, quản lý và sử dụng ODA 

B1: Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu 

tiên vận động và sử dụng ODA; 

B2: Vận động ODA; 

B3: Đàm phán, kí kết điều ước quốc tế khung; 

B4: Thông báo điều ước quốc tế khung về ODA; 

B5: Chuẩn bị văn kiện, chương trình dự án ODA; 

B6: Thẩm định, phê duyệt nội dung 

B7: Đàm phán, kí kết các điều ước quốc tế cụ thể; 

B8: Thực hiện chương trình, dự án 

B9: Theo dõi, đánh giá và nghiệm thu. 

3.2.2.2. Các hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp khác 

- Đầu tư trên thị trường chứng khoán (Đầu tư tư nhân); 

- Tín dụng quốc tế; 

 

3.2.2.3. Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài 

a/ Lợi thế 

- Bên tiếp nhận vốn hoàn toàn chủ động trong sử dụng 

vốn; 

- Doanh nghiệp có khả năng phân tán rủi ro kinh 

doanh giữa những người mua cổ phiếu, trái phiếu; 

- Chủ đầu tư nước ngoài ít chịu rủi ro vì lợi nhuận thu 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích khái niệm và đặc 

điểm của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

được là lãi suất cố định. 

b/ Bất lợi 

-Hạn chế khả năng thu hút vốn đầu tư do chủ đầu tư 

nước ngoài bị khống chế ở mức độ góp vốn; 

- Hạn chế khả năng tiếp thu công nghệ, kỹ thuật hiện 

đại từ chủ đầu tư nước ngoài; 

- Phạm vi đầu tư bị hạn chế do chủ đầu tư nước ngoài 

chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp có triển vọng kinh 

doanh; 

- Có thể dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài (mất khả 

năng trả nợ) nếu hiệu quả sử dụng vốn kém; 

- Các nước tiếp nhận đầu tư dễ bị các chủ đầu tư nước 

ngoài trói buộc vào ảnh hưởng chính trị. 

3.3. ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài (FDI) 

3.3.1.1.  Khái niệm 

FDI là 1 loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người 

sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và 

điều hành hoạt động sử dụng vốn. 

3.3.1.2. Đặc điểm 

- Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số tối 

thiểu vào vốn pháp định (tùy theo luật doanh nghiệp). 

VD: Việt Nam: không hạn chế tỷ lệ góp vốn nhưng tối 

thiểu đạt từ 51% vốn điều lệ. 

- Quyền quản lý, điều hành đối tượng đầu tư tùy thuộc 

vào mức độ góp vốn. 

- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư phụ thuộc vào kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh và được phân chia theo 

tỷ lệ góp vốn trong vốn pháp định. 

- FDI được xây dựng thông qua việc thành lập doanh 

nghiệp mới, mua lại toàn bộ hoặc từng phần DN đang 
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GV: Nêu 1 số hình thức phổ biến 

của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

GV: Phân tích khái niệm, đặc 

điểm, vai trò và quy trình hình 

thành khu chế xuất. Cho ví dụ 

minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoạt động hoặc mua cổ phiếu để thôn tính hay sáp 

nhập các DN với nhau (M&A). 

VD: Việt Nam năm 2015 M&A đạt 5,2 tỷ USD. 

3.3.2. Các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh 

doanh (BCC) 

- Doanh nghiệp liên doanh 

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

- Khác: BOT, BTO, BT,… 

3.3.3. Khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung 

3.3.3.1. Khu chế xuất (KCX) 

a/ Khái niệm 

Theo UNIDO: KCX là 1 khu vực tương đối nhỏ, có 

phân cách địa lý trong lãnh thổ một quốc gia nhằm thu 

hút các DN có vốn đầu tư nước ngoài hướng về xuất 

khẩu bằng cách cung cấp cho các DN đó những điều 

kiện đầu tư và mậu dịch thuận lợi đặc biệt so với các 

DN trong nước. (Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa trung 

gian phục vụ sản xuất hàng XK). 

Theo luật đầu tư Việt Nam: KCX là khu công nghiệp 

chuyên sản xuất hàng XK, thực hiện các dịch vụ cho 

sản xuất hàng XK và cho các hoạt động XK. 

 KCX bao gồm tất cả các khhu vực được chính 

phủ nước sở tại cho phép chuyên môn hóa sản 

xuất hàng hóa XK; có chế độ mậu dịch và thuế 

quan riêng không phụ thuộc vào chế độ của 

nước sở tại. 

b/ Đặc điểm 

- KCX là 1 khu vực lãnh thổ của 1 nước, được quy 

hoạch độc lập (tách biệt với nội địa); 

- Mục đích hoạt động là thu hút các nhà sản xuất công 

nghiệp nước ngoài và trong nước hướng vào XK; 
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GV: Phân tích khái niệm, đặc 

điểm và vai trò của các khu công 

nghiệp tập trung. Cho ví dụ minh 

họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng hóa, tư liệu xuất nhập khẩu được miễn thuế 

quan. 

c/ Vai trò 

- Tăng khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài; 

- Tiếp nhận khoa học- công nghệ và kinh nghiệm tiên 

tiến của chủ đầu tư nước ngoài; 

- Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng 

làm việc của lao động nước sở tại; 

- Tăng thu ngoại tệ từ các dịch vụ như điện nước, 

thông tin, thuê mặt bằng,… 

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện cảnh quan 

một số vùng lãnh thổ. 

VD: Việt Nam có 4 KCX (KCX Tân Thuận – Q7. 

TP.HCM với hơn 150 DN nước ngoài; KCX Linh 

Trung I + II- Thủ Đức, TP.HCM; KCX Linh Trung 

III- Trảng Bàng, Tây Ninh) 

d/ Các bước hình thành và phát triển khu chế xuất 

[GT tr149] 

3.3.3.2. Khu công nghiệp tập trung 

a/ Khái niệm 

KCN tập trung là 1 khu vực được xây dựng cho các 

DN vừa và nhỏ tiến hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, trong đó có sẵn các nhà máy và các dịch vụ 

tiện nghi sinh hoạt. 

VD: Việt Nam đến 6/2017 có 325 KCN 

b/ Đặc điểm 

- Về mặt pháp lí: KCN tập trung là 1 phần lãnh thổ 

của nước sở tại, các DN hoạt động trong KCN chịu sự 

điều chỉnh của pháp luật nước sở tại; 

- Về mặt kinh tế: Là nơi tập trung nguồn lực để phát 

triển công nghiệp: 

+ Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước vào 
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GV: Cung cấp tài liệu và hướng 

dẫn SV tự tìm hiểu. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

việc phát triển cơ cấu vùng và các ngành CN ưu tiên 

theo mục tiêu của nước sở tại; 

+ Môi trường phát triển kinh tế của các KCN thuận lợi 

hơn so với các vùng khác. 

c/ Vai trò 

- Thu hút đầu tư trên quy mô lớn và phát triển kinh tế; 

- Thúc đẩy xuất khẩu;  

- Tạo việc làm;  

- Tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến; 

- Phát triển các DN vừa và nhỏ; 

- Phát triển cơ sở hạ tầng; 

- Cân đối sự phát triển giữa các vùng; 

- Kiểm soát sự ô nhiễm môi trường. 

3.3.3.3. Phân biệt KCX và KCN tập trung 

[Bảng phân biệt trong tài liệu hand-out] 

3.3.4. Tác động của đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

[Bảng phân tích tác động trong tài liệu hand-out] 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung các mục từ 3.1 đến hết 3.3 – Chương 3 tài liệu chính [1] để 

nắm rõ nội dung bài học. 

- Đọc trước các mục từ 3.4 đến hết 3.5 của chương 3 tài liệu chính [1] từ trang 153 

đến trang 174 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 
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- Tìm hiểu các nguồn tài liệu tham khảo về tình hình đầu tư quốc tế và di chuyển lao 

động quốc tế tại Việt Nam trong những năm gần đầy để chuẩn bị cho thảo luận nhóm 

trong buổi học sau. 

Tuyên Quang, ngày 05/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

ĐẦU TƢ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ DI CHUYỂN LAO 

ĐỘNG QUỐC TẾ 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) có cái nhìn khái quát về những vấn đề liên quan đến đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây: Những thay đổi trong chính sách, thực 

trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài… 

- SV trình bày được những nội dung chủ yếu của di chuyển lao động quốc tế: Khái 

niệm, xu hướng vận động, những tác động cơ bản và liên hệ với tình hình thực tế tại 

Việt Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- SV có kỹ năng phân tích và liên hệ thực tế những vấn đề liên quan đến đầu tư quốc tế 

và di chuyển lao động quốc tế tại Việt Nam. 

- SV rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và trình bày quan điểm trước lớp. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về tình 

hình đầu tư quốc tế và xuất – nhập khẩu lao động tại Việt Nam hiện nay thông qua 

thảo luận và làm việc nhóm.  

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 10/09/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 27/09/2017 (ĐH KT B) 

                  29/09/2017 (ĐH KT A) 
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- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Đầu tư quốc tế và Di chuyển lao động quốc tế ở Việt Nam hiện nay do 

Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 3.1. đến hết mục 3.2 từ trang 131 đến 

trang 144 - chương 3 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 3. ĐẦU TƢ QUỐC TẾ VÀ DI CHUYỂN 

LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (tiếp) 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

 

GV: Diễn giảng qúa trình thay 

đổi chính sách của Nhà nước 

Việt Nam về đầu tư nước ngoài. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

3.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƢ NƢỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

3.4.1. Những vấn đề chung về luật đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

3.4.1.1. Quá trình ban hành và sửa đổi 

- 1977: Chính phủ ban hành “Điều lệ về đầu tư nước 

ngoài tại nước CHXHCN Việt Nam” 

- 1987: Luật đầu tư nước ngoài 

- 6/1990; 12/1992; 12/1996; 6/2000: Quốc hội lần lượt 

thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 lần 

- 11/2005: Luật đầu tư, trong đó có những quy định về 
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GV: Phân tích một số tư tưởng 

chủ đạo và quy định cơ bản của 

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam. Hướng dẫn SV tìm hiểu 

thêm các văn bản Luật. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

đầu tư nước ngoài 

- 11/2014: Luật đầu tư, quy định về hoạt động đầu tư 

kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh 

doanh từ Việt Nam ra nước ngoài (Chương V). 

- Ngoài ra, hệ thống các văn bản dưới luật quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư nước ngoài. 

3.4.1.2. Tư tưởng chủ đạo của Luật đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

“Tạo nên khung cảnh pháp lý thuận lợi và bình đẳng 

cho môi trường đầu tư tại Việt Nam” 

=> Giải quyết thoải đáng mối quan hệ lợi ích giữa các 

bên: 

(1)Nhà đầu tư nước ngoài: An toàn vốn, lợi nhuận, 

công khái minh bạch trong xử lý tranh chấp. 

(2)Bên Việt Nam: Lợi ích toàn diện và lâu dài- Phát 

triển bền vững. 

 3.4.1.3. Quy định cơ bản của luật 

Tham khảo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996. 

[http://www.moj.gov.vn/ 

vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?it

emid=9035] 

 

GV: Gợi mở để SV tự tìm hiểu 

giáo trình và các nguồn tài liệu 

tham khảo mở khác để có cái 

nhìn khái quát về tình hình thu 

hút FDI và ODA của Việt Nam 

trong những năm gần đây cũng 

như những định hường và biện 

pháp thu hút đầu tư trong thời 

3.4.2. Đánh giá tình hình thu hút đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài tại Việt Nam thời gian qua 

3.4.2.1. Những kết quả đạt được 

3.4.2.2. Những hạn chế 

[GT tr156] 

3.4.3. Đánh giá tình hình thu hút, quản lý và sử 

dụng ODA tại Việt Nam thời gian qua 

3.4.3.1. Những kết quả đạt được 

3.4.3.2. Những hạn chế 
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gian tới. Hướng SV vào nội 

dung thảo luận nhóm (Sau đây). 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

 

GV: Diễn giải khái niệm liên 

quan đến di chuyển lao động 

quốc tế. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích một số xu hướng 

cơ bản của dòng di chuyển lao 

động quốc tế hiện nay. Cho ví 

dụ minh họa. 

 SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

[GT tr158] 

3.4.4. Những định hƣớng và biện pháp để thu hút 

đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam 

[GT tr159] 

3.5. DI CHUYỂN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

3.5.1. Khái niệm 

Sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt mà việc sử dụng 

nó tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Bên 

cạnh việc sử dụng lao động phải trả đúng giá trị thị 

trường của nó (Giá trị của các tư liệu sinh hoạt phục vụ 

tái sản xuất sức lao động và gia đình), người sử dụng 

lao động còn phải tôn trọng phẩm chất và nhân cách 

con người (Luật lao động, hoạt động công đoàn…). 

Di chuyển lao động quốc tế là việc người lao động 

nước này di chuyển sang nước khác vì những mục đích 

nhất định (lí do kinh tế như thu nhập, điều kiện làm 

việc, cơ hội thăng tiến,…) 

Theo WTO, di chuyển lao động quốc tế là loại hình 

xuất – nhập khẩu dịch vụ. 

+ XK lao động trực tiếp: Người LĐ nước này ra nước 

ngoài bán sức LĐ của mình cho chủ LĐ ở nước khác. 

+ XK lao động tại chỗ: Người LĐ bán sức LĐ trong 

nước cho chủ LĐ nước ngoài (Làm việc cho công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài, gia công thuê,…) 

3.5.2.  Xu hƣớng xuất – nhập khẩu lao động 

- XNK LĐ có xu hướng tăng lên do sự mất cân đối 

cung – cầu trên thị trường lao động thế giới. 

+ Đối với các nước phát triển: gia tăng về nhu cầu lao 

động có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của 

nền kinh tế tri thức (Giảm thu hút LĐ giản đơn, tăng 

thu hút và nhập khẩu nguồn lao động chất lượng cao) 

=> Hiện tượng chảy máu chất xám cho các nước cung 
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GV: Phân tích tác động của di 

chuyển lao động quốc tế đến 

phúc lợi của các quốc gia tham 

gia và nền kinh tế thế giới nói 

chung thông qua mô hình hóa. 

Đồng thời cung cấp thêm tài 

liệu tham khảo về các tác động 

của di chuyển lao động quốc tế. 

 SV: Lắng nghe và ghi chép. 

GV: Nêu một số diễn biến quan 

trọng trong quá trình phát triển 

của hoạt động xuất khẩu lao 

động của Việt Nam. Gợi mở 

vào nội dung thảo luận nhóm về 

vấn đề xuất khẩu lao động của 

Việt Nam hiện nay. 

 SV: Lắng nghe và ghi chép. 

ứng nguồn lao động này; Nhập khẩu lao động giản đơn 

cho các dự án đầu tư nước ngoài. 

+ Đối với các nước đang phát triển- Thường dư thừa 

lao động (do dân số tăng nhanh, thiếu vốn, thiếu việc 

làm): Tập trung thu hút đầu tư nước ngoài nhằm giải 

quyết việc làm qua XK lao động tại chỗ; XK lao động 

trực tiếp đang có xu hướng giảm và chủ yếu cho các 

ngành độc hại, nguy hiểm… 

3.5.3. Ảnh hƣởng phúc lợi của di chuyển lao động 

quốc tế 

Phân tích mô hình phúc lợi của di chuyển lao động 

quốc tế - Hình 3.2 (GT tr163)  

3.5.4. Các tác động khác của di chuyển lao động 

quốc tế 

[GT tr166 + Tài liệu tham khảo hand-out] 

 

 

3.5.5. Tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam 

- 1980s, VN ký hiệp định chính phủ về hợp tác LĐ với 

4 nước (Liên Xô, CHDC Đức, Tiệp Khắc và Bungary) 

với cơ cầu 45% ngành CN nhẹ, 26% ngành xây dựng, 

20% cơ khí, 6% nông nghiệp và chế biến thực phẩm, 

3% ngành nghề khác. 

- 1990s, những bước tiến lớn trong lĩnh vực xuất khẩu 

lao động về chính sách của NN và thị trường của lao 

động Việt Nam.  

- 2000, số lượng lao động VN làm việc tại nước ngoài 

là khoảng 28,3 nghìn người; 2004 đạt 76,3 nghìn 

người. 

- Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 11 tháng đầu 

năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở 
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nước ngoài là 109.252 lao động chủ yếu tại Nhật Bản 

và Đài Loan. 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc những nội dung chưa hiểu. 

 

Tổng kết lại bài giảng 

GV: Giao đề tài và hướng dẫn 

SV xây dựng nội dung và hình 

thức thảo luận nhóm. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

SV: Tiến hành thảo luận nhóm 

trong 20 phút. 

Mỗi nhóm có 10 phút trình bày 

kết quả thảo luận. Các nhóm còn 

lại đưa ra câu hỏi phản biện.  

Nhóm trình bày trả lời phản biện. 

GV: Nhận xét và đánh giá. 

SV: Tương tác và ghi chép. 

THẢO LUẬN NHÓM  

Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận các vấn đề sau đây: 

1/ Câu hỏi chung: Phân biệt đầu tư quốc tế trực tiếp 

(FDI) và đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI). 

2/ Các nhóm ngẫu nhiên chọn đề tài thảo luận sau đây: 

2.1. Hãy phân tích những biện pháp nhằm thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong 

những năm gần đây. Những biện pháp đó đã đem lại 

những kết quả như thế nào về đầu tư nước ngoài của 

nước ta? 

2.2. Phân tích tình hình thu hút và sử dụng ODA của 

Việt Nam hiện nay? Phương hướng cho thời gian tới? 

2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu lao động của Việt 

Nam hiện nay. 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung Chương 3 tài liệu chính [1] để nắm rõ nội dung bài học và 

trả lời các câu hỏi cuối chương trang 175. 

- Đọc trước các mục từ 4.1 đến hết mục 4.2 của chương 4 tài liệu chính [1] từ trang 

176 đến trang 184 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 10/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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Giáo án: 01 Ngày soạn: 20/09/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 11/10/2017 (ĐH KT B) 

                  13/10/2017 (ĐH KT A) 

BÀI GIẢNG 

CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) nắm được những kiến thức cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế: khái 

niệm, nguyên tắc hạch toán, các bộ phận cấu thành và mối quan hệ với thu nhập quốc 

dân của một nước;  

- SV trình bày được những nội dung chủ yếu của thị trường ngoại hối bao gồm khái 

niệm, các chức năng cơ bản, các chủ thể tham gia và các nghiệp vụ kinh doanh chủ 

yếu trên thị trường ngoại hối. 

2. Kỹ năng 

- SV có kỹ năng hoạch toán các giao dịch vào cán cân thanh toán quốc tế. 

- SV phân biệt được các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về cán cân 

thanh toán và thị trường ngoại hối quốc tế; đồng thời liên hệ tình hình tại Việt Nam.  

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   
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- Bài giảng về Cán cân thanh toán và thị trường ngoại hối do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 4.1. đến hết mục 4.2.2.2 từ trang 176 

đến trang 189 - chương 4 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn... 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 4. CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ THỊ 

TRƢỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm cán 

cân thanh toán quốc tế. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

GV: Phân tích các nguyên tắc 

hạch toán trong cán cân thanh 

toán quốc tế. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

4.1. CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 

(CCTT) 

4.1.1. Khái niệm và các nguyên tắc hạch toán 

4.1.1.1. Khái niệm 

CCTT (Balance of Payment) là một bảng báo cáo 

thống kê tổng hợp có hệ thống ghi chép tất cả các 

giao dịch kinh tế giữa một quốc gia với phần còn lại 

của thế giới trong một thời kì nhất định (1 năm). 

4.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán trong CCTT 

a/ Nguyên tắc ghi có (credits) và ghi nợ (debits) 

(+) Giao dịch làm tăng dòng tiền vào trong nước 

(XK hàng hóa-dịch vụ, nhận quà biểu từ nước ngoài, 

đầu tư của người nước ngoài vào trong nước,…): 

Ghi “có”; kí hiệu bằng dấu “+” 

VD: Một người Mỹ mua cổ phần ở Việt Nam: Tài 

sản của nước ngoài ở VN tăng hay có dòng vốn đi 

vào VN -> Ghi “có” trong CCTT của VN. 

(-) Giao dịch dẫn đến tăng dòng tiền ra khỏi đất nước 

(NK hàng hóa-dịch vụ, cho tặng quà biếu cho người 

nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài,…): Ghi “nợ”; kí 

hiệu bằng dấu “-“. 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích các giao dịch kinh 

tế được ghi trong báo cáo cán cân 

thanh toán quốc tế của một quốc 

gia. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích một số ý nghĩa của 

cán cân thanh toán quốc tế. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

VD: Một người Mỹ bán cổ phần của mình ở Việt 

Nam cho nhà đầu tư VN để chuyển vốn về Mỹ: Tài 

sản của Mỹ ở nước ngoài giảm hay tài sản của nước 

ngoài ở VN giảm. Dòng tiền ra khỏi VN (về Mỹ)-> 

Ghi “nợ” trong CCTT của VN; Ghi “có” trong 

CCTT của Mỹ.  

b/ Nguyên tắc ghi sổ kép (double– entry bookeeping) 

Tương tự nguyên tắc kế toán thông thường: Một 

khoản giao dịch quốc tế đều được ghi chép 2 lần: 1 

lần ghi “có” (credit) và 1 lần ghi “nợ” (debit) với 

cùng giá trị nhưng ngược dấu. 

VD: Một DN VN XK lô hàng trị giá $10,000 sang 

Mỹ, thỏa thuận phương thức thanh toán là chuyển 

tiền vào tài khoản của DN mở tại ngân hàng Mỹ. 

BOP của VN: 

 Có (+) Nợ (-) 

 

Xuất khẩu hh 

$10,000  

Gia tăng TSNH 

của tư nhân tại 

nước ngoài 

 $10,000 

 

4.1.1.3. Các giao dịch kinh tế 

- Giao dịch TMQT: XNK hàng hóa dịch vụ 

- Giao dịch tài chính quốc tế: Thu nhập của người 

lao động, thu nhập từ mua bán – trao đổi các tài sản 

tài chính, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp 

- Chuyển giao đơn phương quốc tế: chuyển giao 

vãng lai một chiều (VD: Mỹ viện trợ lương thực cho 

Philippines sau bão Haiyan); chuyển giao vốn 1 

chiều (VD: Nhật Bản chuyển gói viện trợ không 

hoàn lại $850,000 cho Việt Nam) 

- Giao dịch tài chính dự trữ chính thức: Giao dịch 

các ngoại tệ mạnh, các khoản vay tín dụng quốc tế, 

… 

4.1.1.4. Ý nghĩa của CCTT 

- Là công cụ quan trọng trong điều hành và quản lý 

nền kinh tế vĩ mô; 
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GV: Phân tích các bộ phận cơ 

bản của cán cân thường xuyên. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

- Là chỉ số phản ánh tính ổn định của nền kinh tế - 

chính trị của một quốc gia. 

4.1.2. Các bộ phận của CCTT 

4.1.2.1. Cán cân thường xuyên (current account- 

Tài khoản vãng lai -CA) 

- Ghi lại tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch 

vụ và các giao dịch chuyển giao đơn phương. Gồm: 

+ Cán cân thương mại hàng hóa (Cán cân TM hữu 

hình) 

+ Cán cân thương mại dịch vụ (Cán cân TM vô 

hình) 

NX = X - M 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích các bộ phận cấu 

thành của cán cân luồng vốn. 

Minh họa bằng ví dụ. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học liệu 

và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích các bộ phận cấu 

thành của cán cân tài trợ chính 

[XK ghi “có”; NK ghi “nợ”] 

- Các giao dịch của cán cân chuyển giao đơn phương 

gồm các giao dịch về thu nhập, các khoản quà tặng, 

biểu hay viện trợ không hoàn lại,...Quy mô và tình 

trạng phụ thuộc vào quan hệ ngoại giao và tình trạng 

kinh tế-xã hội giữa các quốc gia. 

-> Ý nghĩa: CA phản ánh việc thu nhập quốc dân 

được hình thành và sử dụng như thế nào. 

4.1.2.2. Cán cân luồng vốn (capital account- Tài 

khoản vốn và tài chính -KA) 

- Ghi lại các giao dịch quốc tế có liên quan đến các 

dòng chảy của vốn vào và ra khỏi 1 nước. Bao gồm: 

+ Cán cân vốn dài hạn: Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián 

tiếp và vốn dài hạn khác (tín dụng dài hạn) 

VD: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có các dự án đầu 

tư tại Lào, Campuchia và Myanmar 

-> CA + Cán cân vốn dài hạn = Cán cân cơ sở 

+ Cán cân vốn ngắn hạn: Các dòng vốn ngắn hạn 

chủ yếu là tín dụng thương mại ngắn hạn, hoạt động 

tiền gửi, mua bán các GTCG ngắn hạn,… 

+ Tài khoản vốn (chuyển vốn đơn phương): Trao trả 

căn cứ quân sự; giảm hoặc xóa nợ nước ngoài. 

VD: Năm 2002, Nga trao trả và chuyển giao các 

công trình tại Cam Ranh cho Việt Nam. 

4.1.2.3. Cán cân tài trợ chính thức (Official reserve 

account- ORA) 
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thức. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích thực trạng cân 

bằng của cán cân thanh toán. Diễn 

giải các nguyên nhân dẫn đến sự 

mất cân bằng cán cân thanh toán 

của các quốc gia. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

- Ghi lại những giao dịch quốc tế do các tổ chức của 

NN thực hiện để điều chỉnh tất cả những giao dịch 

khác được ghi trong CCTT quốc tế. Bao gồm: 

+ Thay đổi dự trữ ngoại hối quốc gia 

VD: Dự trữ ngoại hối của VN năm 2016 đạt 41 tỷ 

usd; của Trung Quốc cán mốc 3,000 tỷ usd 

+ Tín dụng với IMF và các NHTW khác 

+ Thay đổi dự trữ của các NHTW khác bằng đồng 

tiền của quốc gia lập cán cân thanh toán 

-> Ý nghĩa: Cân bằng cung – cầu về ngoại tệ và cho 

biết mức độ của các dòng tiền đưa vào và rút ra khỏi 

nền kinh tế từ các giao dịch với nước ngoài cũng như 

áp lực của hoạt động kinh tế với nước ngoài của 1 

quốc gia lên dự trữ ngoại hối của quốc gia đó. 

4.1.3. Cân bằng cán cân thanh toán 

- Lý thuyết: CCTT của 1 quốc gia phải cân bằng – 

Tổng cột giao dịch ghi “có” (+) = tổng cột giao dịch 

ghi “nợ” (-) [Nguyên tắc ghi sổ kép] 

- Thực tế: CCTT của các quốc gia hiếm khi cân 

bằng. Bởi: 

+ Bút toán kép chỉ mang tính hình thức và 2 vế ghi 

sổ của 1 giao dịch thường được ghi tách rời nhau. 

VD: Số liệu về XNK hàng hóa thu được từ hải quan 

ngay khi hàng hóa được xuất/ nhập nhưng số liệu về 

thanh toán của nó lại do các NHTM hoặc các tổ chức 

khác cung cấp. 

+ Báo cáo CCTT không thể hiện được giao dịch 

được ghi nhận được tài trợ bởi vay tín dụng hay 

thanh toán chuyển khoản. 

+ Hầu hết các giao dịch được ghi 2 vế vào các thời 

điểm khác nhau và đo lường bởi các cơ quan độc lập 

khác nhau (Chênh lệch trong áp dụng tỷ giá hối đoái 

từng thời điểm) 

+ Nhiều giao dịch về mua bán dịch vụ quốc tế (vận 

tải, kho bãi) không được ghi lại trong khi tiền 

chuyển thanh toán (chuyển khoản qua NHTM) vẫn 

được tính. 

+ Sai sót thông thường trong nhập và xử lý số liệu 

> Mục “Sai sót thống kê” nhằm làm cân bằng 
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CCTT. 

 

 

 

GV: Phân tích dựa trên các công 

thức kinh tế để chỉ ra mối quan hệ 

giữa cán cân thường xuyên và thu 

nhập quốc dân.. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ngoài ra, các hoạt động kinh tế ngầm gây khó 

khăn cho việc thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia. 

4.1.3. Mối quan hệ giữa cán cân thường xuyên và 

thu nhập quốc dân 

(1) Y = C + I + G + (X – M) 

(C + I + G) là tổng chi tiêu quốc gia 

Y – (C + I + G) = (X – M) 

 Cân cân thường xuyên CA chính là chênh 

lệch giữa thu nhập và chi tiêu của quốc gia 

+ (X – M) < 0: CA thâm hụt hay quốc gia chi tiêu 

nhiều hơn thu nhập 

+ (X – M) > 0: CA thặng dư hay quốc gia chi tiêu ít 

hơn thu nhập 

(2)                    Y = C + S + T 

 C + I + G + (X – M) = C + S + T 

Hoặc  (X – M) = (S – I) + (T – G) 

 CA = tổng tiết kiệm ròng của quốc gia 

 

 

 

GV: Nêu khái niệm thị trường 

ngoại hối và diễn giải vai trò của 

sự ra đời thị trường ngoại hối, các 

hệ thống thị trường ngoại hối cơ 

bản trên thế giới. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

GV: Phân tích các chức năng cơ 

bản của thị trường ngoại hối. Cho 

4.2. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ 

HỐI ĐOÁI 

4.2.1. Thị trƣờng ngoại hối 

4.2.1.1. Khái niệm 

Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ quốc tế 

diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các 

phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ. 

Hiện nay có 2 hệ thống tổ chức thị trường ngoại hối: 

(1) Hệ thống Anh – Mỹ 

(2)  Hệ thống châu Âu 

4.2.1.2. Các chức năng cơ bản của thị trường 

ngoại hối 

- Là cơ chế hữu hiệu đáp ứng nhu cầu mua bán, trao 
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ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích vai trò của từng 

thành viên tham gia thị trường 

ngoại hối. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đổi ngoại tệ nhằm phục vụ cho chu chuyển, thanh 

toán trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phi 

thương mại quốc tế 

- Là công cụ để NHTW có thể thực hiện chính sách 

tiền tệ nhằm điều khiển nền kinh tế theo mục tiêu 

của Chính phủ. 

VD: Khuyến khích XK, hạn chế NK (Cân bằng 

CCTM và CCTT): CP yêu cầu NHTW mua ngoại tệ; 

Ngoại tệ tăng giá cao gâp áp lực lạm phát: yêu cầu 

NHTW bán ngoại tệ. 

- Chức năng tín dụng: Thông qua phòng ngoại hối 

của NHTM, việc thanh toán cho các giao dịch XNK 

được đảm bảo đúng hạn và hạn chế rủi ro. 

- Cung cấp các công cụ cho các nhà kinh doanh 

nghiên cứu để phòng ngừa rủi ro hối đoái trong trao 

đổi ngoại tệ. 

4.2.1.3. Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối 

a/ Các ngân hàng 

- Các NHTW đóng vai trò tổ chức, kiểm soát điều 

hành và ổn định sự hoạt động của TT ngoại hối 

- Các NHTM thực hiện mục tiêu kinh doanh hay 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong vai trò môi 

giới (Chủ yếu là các ngân hàng lớn, uy tín hàng đầu 

thế giới) 

b/ Các nhà môi giới (Brokers) 

Là chủ thể trung gian trong các giao dịch ngoại hối: 

Cung cấp thông tin tức thời về thị trường thường 

xuyên đồng thời giúp các ngân hàng có khả năng tìm 

được đối tác khi cần và hưởng phí môi giới. 

c/ Các công ty xuyên quốc gia và các doanh nghiệp 
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GV: Phân tích khái niệm và quy 

trình giao dịch cơ bản của nghiệp 

vụ giao dịch hối đoái giao ngay. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty xuyên quốc gia và các DN có chức năng 

XNK vừa là chủ thể cần ngoại tệ, vừa là chủ thể 

cung ngoại tệ. 

d/ Các cá nhân 

Phục vụ cho các nhu cầu đầu tư, cho vay, đi công 

tác, đi du lịch hoặc khi nhận lợi tức đầu tư hay 

chuyển tiền từ nước ngoài về. 

4.2.2. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trên thị 

trƣờng ngoại hối  

4.2.2.1. NV giao dịch hối đoái trao ngay (Spot 

transactions) 

a/ Khái niệm 

 Là NV mua/bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại 

tệ được thực hiện ngay hay chậm nhất sau 2 ngày 

làm việc kể từ khi thỏa thuận hợp đồng mua bán. 

Diễn ra trên TT giao ngay với tỷ giá giao ngay. 

-Tỷ giá giao ngay (Spot rate) là tỷ giá được xác định 

và có giá trị tại thời điểm giao dịch (Tỷ giá niêm yết 

ở tất cả các NHTM) 

VD: DN A mua 200 USD vào thứ năm (28/09/2017) 

theo HĐ trao ngay. Chậm nhất DN sẽ nhận báo “có” 

trên tài khoản thứ hai (02/10/2017) với tỷ giá tại thời 

điểm giao dịch (thứ 5). 

b/ Chi phí giao dịch 

- NHTM không thu phí giao dịch mà hưởng chênh 

lệch giữa tỷ giá mua váo và tỷ giá bán ta 

Chênh lệch=(Tỷ giá bán – Tỷ giá mua) / tỷ giá 

bán * 100% 

- Các đồng tiền mạnh thường chênh lệch 0.1- 0.5% 

4.2.2.2. NV kinh doanh chênh lệch tỷ giá 
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GV: Phân tích khái niệm và quy 

trình giao dịch cơ bản của nghiệp 

vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

(Arbitrage transactions) 

- K/N: Là nghiệp vụ dựa vào mức chênh lệch tỷ giá 

giữa các thị trường ngoại hối để thu lợi nhuận. 

- Phân tích ví dụ để chỉ ra lợi nhuận của các tổ chức 

kinh doanh ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. 

GV: Tổng kết lại những nội dung 

trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc mắc 

những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung các mục từ 4.1 đến hết 4.2.2.2 – Chương 4 tài liệu chính 

[1] để nắm rõ nội dung bài học. 

- Đọc trước các mục từ 4.2.2.3 đến hết 4.3 của chương 4 tài liệu chính [1] từ trang 

189 đến trang 2.7 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 20/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) tiếp tục tiếp cận với những nghiệp vụ còn lại trên thị trường ngoại 

hối: Nghiệp vụ hối đoái có kỳ hạn; Nghiệp vụ hoán đổi; Nghiệp vụ giao sau và Nghiệp 

vụ quyền chọn.  

- SV trình bày được những nội dung liên quan mật thiết đến hoạt động của thị trường 

ngoại hối bao gồm rủi ro hối đoái, tự bảo hiểm và đầu cơ hối đoái. 

- SV nắm vững  những nội dung cơ bản về tỷ giá hối đoái (TGHĐ): Khái niệm, phân 

loại và các nhân tố ảnh hưởng đến biến động TGHĐ. 

2. Kỹ năng 

- SV phân biệt được các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trên thị trường ngoại hối; 

- SV phân tích dưới các mô hình minh họa sự cân bằng trên thị trường ngoại hối. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về các 

chính sách điều hành TGHĐ trên thị trường ngoại hối của các nước và của Việt Nam. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

Giáo án: 01 Ngày soạn: 20/09/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 11/10/2017 (ĐH KT B) 

                  13/10/2017 (ĐH KT A) 
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- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Thị trường ngoại hối và Tỷ giá hối đoái do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 4.2.2.3. đến hết mục 4.3.3 từ trang 

189 đến trang 201 - chương 4 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 4. CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ THỊ 

TRƢỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ (tiếp) 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và 

làm rõ các mỗi tương quan 

giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá 

có kỳ hạn. Lấy ví dụ minh 

chứng. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

4.2. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI (tiếp) 

4.2.2. Các NV kinh doanh cơ bản trên thị trƣờng 

ngoại hối 

4.2.2.3. NV giao dịch ngoại hối có kỳ hạn (Forward 

exchange transactions) 

- K/N: Là NV mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận sẽ 

được thực hiện sau 1 thời gian nhất định theo TGHĐ 

thỏa thuận lúc ký kết hợp đồng. 

Tỷ giá thỏa thuận là tỷ giá có kỳ hạn (forward rate – 

FR), tức là tỷ giá áp dụng cho tương lai nhưng được xác 

định ở hiện tại. 

VD: 1 DN ký hợp đồng mua $1,000 vào hôm nay (ngày 

06/10/2017), thời hạn thanh toán là sau 3 tháng (tính cả 

ngày nghỉ) với tỷ giá USD/VND = 20,100. (Vào hôm 
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GV: Phân tích khái niệm 

nghiệp vụ hoán đổi trên thị 

trường ngoại hối. Cho ví dụ 

minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nay tỷ giá có thể khác = 20,080) 

- FR được xác định tại giao điểm đường cung và đường 

cầu về ngoại hối đối với các khoản thanh toán trong 

tương lai: Phụ thuộc vào mức độ tự bảo hiểm hối đoái, 

đầu cơ hối đoái và chênh lệch lãi suất. 

- FR và SR có quan hệ với nhau: 

+ FR <SR: Ngoại tệ giảm giá so với nội tệ 

+ FR > SR: Ngoại tệ tăng giá so với nội tệ 

VD: SR (06/10/2017): USD/VND = 20,000 

FR: USD/VNĐ= 20,150 

-> Đồng USD thanh toán có kỳ hạn 3 tháng tăng 

150VNĐ (~0.75% trong 3%/ năm). 

FD (Hoặc FP) = [(FR – SR) *4 *100]/ SR 

4.2.2.4. NV hoán đổi (SWAP) 

- K/N: Là NV phối hợp giữa NV hối đoái giao ngay và 

NV hối đoái có kỳ hạn để kiếm lời (Việc mua bán ngoại 

tệ xảy ra đồng thời ở 2 thời điểm khác nhau: Bán 1 đồng 

tiền nào đó ở 1 thời điểm hiện tại và mua lại chính đồng 

tiền đó vào 1 thời điểm xác định trong tương lai, hoặc 

ngược lại). 

VD: Citibank nhận được 1 triệu USD vào ngày hôm nay 

(06/10/2017) và có nhu cầu dùng số tiền này sau 3 

tháng. Vì mục đích kinh doanh, Citibank trả phí môi 

giới đổi 1 triệu USD ra GBP với ngân hàng London 

Barclays hoặc bán 1 triệu USD trên thị trường hối đoái 

giao ngay lấy GBP vào hôm nay; đồng thời ngay tại thời 

điểm bán, citibank kí kết hợp đồng mua lại chính số 

USD bằng GBP trên thị trường có kỳ hạn thời hạn 3 

tháng. 

- Tỷ giá hoán đổi là phần chênh lệch giữa SR và FR 

trong giao dịch SWAP. 
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GV: Diễn giảng khái niệm. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

GV: (?) Hãy phân biệt nghiệp 

vụ có kỳ hạn và nghiệp vụ 

ngoại hối giao sau.  

SV: Trả lời. 

GV: Nhận xét và chuẩn kiến 

thức. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và 

làm rõ các nội dung liên quan 

đến nghiệp vụ giao dịch quyền 

chọn trên thị trường ngoại hối. 

Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5. NV ngoại hối giao sau (Foreign exchange 

future transactions) – Giao dịch tiền tệ tương lai 

- K/N: Là NV tiến hành 1 thỏa thuận mua bán một số 

lượng ngoại tệ đã biết theo tỷ giá cố định tại thời điểm 

hợp đồng có hiệu lực và việc chuyển giao ngoại tệ được 

thực hiện vào 1 ngày được xác định trong tương lai. 

- So với thị trường hối đoái có kỳ hạn: 

+ Tiêu chuẩn hóa cao hơn về loại ngoại tệ, số lượng và 

ngày chuyển giao; 

+ Trị giá thường nhỏ hơn (phù hợp nhu cầu các DN 

nhỏ); 

+ Phí giao dịch tương đối cao (Phí môi giới và khoản kí 

quỹ ~4% trị giá hợp đồng) đối với cả bên mua và bên 

bán; 

+ Có thể được bán trước thời hạn (ít rủi ro). 

4.2.2.6. NV giao dịch ngoại hối quyền chọn (Option 

transactions) 

- K/N: Là NV được thực hiện trên cơ sở hợp đồng (1) 

quyền chọn mua (call optiopn): Cho phép người mua có 

quyền nhưng không bắt buộc mua một số lượng ngoại tệ 

nhất định; hoặc (2) quyền chọn bán (put option): cho 

phép người bán có quyền nhưng không bắt buộc bán 1 

số lượng ngoại tệ nhất định ở mức giá và trong thời hạn 

được xác định trước (kiểu châu Âu) hoặc ở bất kì thời 

điểm nào trước khi hợp đồng đến hạn (kiểu Mỹ). 

- Người mua quyền chọn có thể mua hoặc hủy HĐ nếu 

thấy bất lợi nhưng người bán quyền chọn phải thực hiện 

HĐ nếu người mua yêu cầu. 
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- Người mua phải trả phí quyền chọn cho người bán (1-

5% giá trị HĐ). 

- Giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào tỷ giá thực hiện, 

mức chênh lệch lãi suất, thời hạn HĐ và sự biến động tỷ 

giá kỳ vọng. 

 

GV: Diễn giải những rủi ro hối 

đoái mà các nhà đầu tư có thể 

gặp phải. Phân tích các ví dụ 

minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm và 

phân tích ví dụ để thấy được 

các phương thức tự bảo hiểm 

trước những rủi ro hối đoái của 

các chủ thể tham gia trên thị 

trường ngoại hối. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

4.2.3. Rủi ro hối đoái, tự bảo hiểm và đầu cơ hối đoái 

4.2.3.1. Rủi ro hối đoái 

- Đường cung và đường cầu ngoại tệ dịch chuyển gây 

nên biến động tỷ giá hối đoái (Do sự khác biệt về thị 

hiếu sản phẩm, sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng kinh 

tế, tỷ lệ lạm phát,…) 

VD: + Thị hiếu của người VN về sản phẩm của Mỹ tăng 

-> nhu cầu của người VN về USD cũng tăng (Đường 

cầu về USD dịch phải) -> TGHĐ tăng 

+ Tỷ lệ lạm phát của VN thấp hơn của Mỹ -> Sản phẩm 

của VN trở nên rẻ hơn đối với người Mỹ (Nhu cầu về 

sản phẩm VN của người Mỹ tăng) -> Cung USD đối với 

VN tăng (Đường cung dịch phải) -> TGHĐ giảm. 

=> Rủi ro hối đoái đối với các chủ thể trên thị trường. 

4.2.3.2. Tự bảo hiểm 

- K/N: Là tránh hoặc kiểm soát rủi ro hối đoái được thực 

hiện trên các thị trường giao ngay, có kỳ hạn, giao sau 

và quyền chọn.  

VD: + TT giao ngay: Dự đoán SR sẽ tăng sau 3 tháng, 

Nhà NK VN có thể vay $100,000 với USD/VNĐ= 

20,000 và gửi toàn bộ tại ngân hàng (Lấy lãi thời hạn 3 

tháng) – Nếu dự đoán là đúng, nhà NK đã tránh được 1 

phần rủi ro do TGHĐ tăng; Chi phí tự bảo hiểm lúc này 

là chênh lệch giữa lãi suất tiền vay với lãi suất tiền gửi. 

+ TT kỳ hạn: nhà NK có thể mua USD theo HĐ kỳ hạn 

3 tháng với FR: Nếu mức bù kỳ hạn là 3%/năm, nhà NK 
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phải trả 2,015 triệu VNĐ để mua $100,000; Chi phí tự 

bảo hiểm = 15 tiệu VNĐ (0.75% của 2,000 triệu VNĐ 

trong thời hạn 3 tháng). 

 

GV: Phân tích khái niệm về 

đầu cơ ngoại hối. Lấy ví dụ 

minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

4.2.3.3. Đầu cơ ngoại hối 

- K/N: Là hoạt động kinh doanh ngoại tệ dựa trên sự 

thay đổi của TGHĐ nhằm thu lợi nhuận phụ thuộc vào 

sự chính xác của các dự đoán về TGHĐ trong tương lai 

của nhà đầu cơ. 

VD: TT giao ngay: Nhà đầu cơ tin rằng SR sẽ tăng, sẽ 

mua đồng ngoại tệ đó bây giờ và gửi vào ngân hàng (Lãi 

suất tiền gửi) để bán lại vào thời điểm có lợi. Nếu dự 

đoán đúng, nhà đầu cơ có lãi.  

 

 

GV: Phân tích khái niệm về tỷ 

giá hối đoái. Lấy ví dụ minh 

họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

GV: Phân tích từng phương 

pháp niêm yết TGHĐ. Sự khác 

nhau giữa các phương pháp. 

Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

4.3.1. Khái niệm 

TGHĐ là giá cả của 1 đơn vị tiền tệ của 1 nước tính 

bằng tiền tệ của 1 nước khác, hay là quan hệ so sánh về 

mặt giá cả giữa 2 đồng tiền của các nước khác nhau. 

VD: 1 USD = 21,000 VNĐ 

- Các phương pháp niêm yết TGHĐ: 

(1) Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp (direct quotation) 

+ Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp là phương pháp biểu 

thị giá trị 1 đơn vị cố định của đồng ngoại tệ thông qua 

một số lượng biến đổi của đồng nội tệ. 

1 ngoại tệ = x nội tệ. 

VD: Tại Việt Nam, ngày 01/10/2017, các tỷ giá giao 

dịch của Ngân hàng thương mại được công bố như sau: 

USD/VND=19.495/19.500; JPY/VND = 249,20/254,39; 

EUR/VND = 26.739,93/27.242,74 

+ Trong phương pháp này, đồng tiền yết giá là ngoại tệ, 

đồng tiền định giá là nội tệ 

+ Hiện nay, đa số các nước biểu diễn theo phương pháp 
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trực tiếp và đồng USD là đồng tiền yết giá. Đô la Mỹ 

chỉ đóng vai trò là đồng tiền định giá đối với 5 đồng tiền 

là GBP, EUR, AUD, NZD và SDR. 

(2) Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp (indirect quotation) 

 + Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp là phương pháp biểu 

thị giá trị 1 đơn vị cố định của đồng nội tệ thông qua 

một số lượng biến đổi của đồng ngoại tệ. 

1 nội tệ (Đồng tiền yết giá) = x ngoại tệ (Đồng tiền định 

giá) 

VD: Tỷ giá trên thị trường Anh vào ngày 01/10/2017 

được công bố như sau: 

GBP/PLN = 4.6305/80; GBP/AUD = 1.5858/67; 

GBP/CAD = 1.5454/63; 

GBP/CHF = 1.5218/24; GBP/JPY = 130.12/130.19; 

GBP/USD = 1.5635/38 

Như vậy, hai phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và gián 

tiếp về bản chất thì không khác nhau nhưng về hình 

thức thì khác nhau. 

(3)  Phương pháp yết tỷ giá kiểu Mỹ (American term) 

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số USD trên 

đơn vị ngoại tệ. 

Ví dụ: Tỷ giá được niêm yết theo kiểu Mỹ trên tờ Wall 

Street: 

1GBP=1,5743USD; 1CHF=0,7018USD; 1EUR=1,0578 

USD 

(4) Phương pháp yết tỷ giá kiểu Châu Âu (European 

term) 

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số ngoại tệ 

trên 1 đơn vị USD. 

Ví dụ: 1 USD = 0,6352 GBP; 1 USD = 0,9453 EUR, 1 

USD = 1,4250 CHF 

4.3.2. Phân loại 
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GV: Diễn giải sự phân loại tỷ 

giá hối đoái thành TGHĐ danh 

nghĩa và TGHĐ thực tế. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích tác động của 

chênh lệch lạm phát giữa các 

nước lên biến động tỷ giá hối 

đoái. Phân tích ví dụ để làm rõ 

tác động. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1. TGHĐ danh nghĩa 

- K/N: Là mức giá thị trường của 1 đồng tiền tính bằng 

đồng tiền khác vào một thời điểm nhất định. 

- Thường được NHNN công bố hàng ngày trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chưa phản ánh được tương quan thực sự giữa các 

đồng tiền do sự tác động của giá cả hàng hóa, lạm phát,.. 

4..3.2.2. TGHĐ thực tế 

- K/N: Là tỷ giá phản ánh tương quan sức mua giữa 2 

đồng tiền trong tỷ giá. 

- Được sử dụng để tính toán tương quan trong biến động 

giá cả hàng hóa và dịch vụ giữa các nước có đồng tiền 

trong tỷ giá. 

4.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự biến động TGHĐ 

4.3.3.1. Mức chênh lệch lạm phát  giữa các nước 

Giả định: Những điều kiện khác không đổi, nếu mức độ 

lạm phát giữa 2 nước khác nhau thì giá cả hàng hóa ở 2 

nước đó sẽ có những biến động khác nhau, phá vỡ 

ngang giá sức mua của 2 đồng tiền -> thay đổi TGHĐ. 

VD: VN và Mỹ đều duy trì tỷ lệ lạm phát thấp. Sau đó 

tỷ lệ lạm phát của VN tăng lên tương đối so với Mỹ. 

TGHĐ? 

+ Ở Mỹ: Giá cả hh-dv NK từ VN tăng, nhu cầu về các 

hh-dv này giảm -> Nhu cầu về VNĐ giảm, cung USD 

trên thị trường ngoại hối giảm 

+ Ở Việt Nam: Nhu cầu về hh-dv NK từ Mỹ tăng -> 

Nhu cầu về USD tăng 

Sự tăng cầu về USD ở VN cùng lúc với sự giảm cung 

USD của Mỹ dẫn đến giá đồng USD tăng (TGHĐ tăng) 

cho đến khi bù đắp hoàn toàn mức chênh lệch lạm phát 

giữa 2 quốc gia. 

4.3.3.2. Mức độ tăng hay giảm thu nhập quốc dân 
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GV: Diễn giải sự biến động 

của TGHĐ dưới tác động của 

mức độ biến động thu nhập 

quốc dân giữa các nước. Phân 

tích ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích tác động của 

mức chênh lệch lãi suất giữa 

các nước ảnh hưởng đến tỷ giá 

hối đoái. Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Chỉ ra tác động của sự kỳ 

vọng lên biến động của tỷ giá 

hối đoái. Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

giữa các nước 

Giả định: Các nhân tố khác không đổi, Thu nhập quốc 

dân của 1 nước tăng lên/ giảm đi so với nước khác sẽ 

dẫn đến sự tăng/giảm nhu cầu về hh-dv nhập khẩu -> 

Nhu cầu về ngoại hối để thanh toán hàng nhập khẩu 

tăng lên/ giảm xuống. 

VD: GDP của Mỹ tăng lên trong khi GDP của VN 

không đổi dẫn đến nhu cầu NK hh-dv VN ở Mỹ tăng -> 

Cung về USD tăng (Vì nhà NK cần bán USD để mua 

ngoại tệ dùng thanh toán hàng NK). 

Ở VN, nhu cầu về hh-dv của Mỹ không đổi (Nhu cầu về 

USD không đổi) 

 Giá USD giảm (TGHĐ giữa USD/VNĐ giảm) 

4.3.3.3. Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước 

Giả định: Những điều kiện khác không đổi. Khi mức 

lãi suất ngắn hạn của 1 nước tăng lên tương đối so với 

nước khác thì vốn ngắn hạn từ nước ngoài sẽ chảy vào 

nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra -> Cung 

ngoại hối tăng, cầu ngoại hối giảm => Thay đổi TGHĐ. 

VD: Mỹ nâng lãi suất tiền gửi, Việt Nam giữ nguyên. 

+ NĐT VN mua tín phiếu ngắn hạn của Mỹ hưởng lãi 

suất cao hơn -> Cầu về USD (Để mua tín phiếu) tăng 

+ NĐT Mỹ muốn giữ tiền gửi ở các ngân hàng/ các 

GTCG ở nước mình hơn là đầu tư ở VN với lãi suất thấp 

hơn -> Cung USD giảm 

 Giá USD tăng (TGHĐ tăng) 

4.3.3.4. Những kỳ vọng về TGHĐ 

Những kỳ vọng về biến động tỷ giá, tỷ lệ lạm phát, lãi 

suất hay thu nhập quốc dân của những người tham gia 

thị trường ngoại hối có tác động lớn đến TGHĐ. 

VD: Có nhiều người tham giá vào thị trường ngoại hối 

(NĐT lớn) kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá trong thời 
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GV: Nêu các phương thức 

chính phủ có thể sử dụng đến 

tác động làm thay đổi TGHĐ. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

gian tới (Các nhân tố khác không đổi) dẫn đến cung về 

USD tăng (Nhiều người muốn bán trước khi mất giá), 

cầu về USD giảm. 

 TGHĐ giảm 

4.3.3.5. Sự can thiệp của Chính phủ 

(1) Can thiệp vào TMQT: Khuyến khích XK hoặc hạn 

chế NK. 

(2) Can thiệp vào ĐTQT 

(3) Can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối 

GV: Tổng kết lại những nội 

dung trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung các mục từ 4.1 đến hết 4.3 – Chương 4 tài liệu chính [1] để 

nắm rõ nội dung bài học. 

- Đọc trước mục 4.4 – chương 4 tài liệu chính [1] trang 208 để chuẩn bị cho buổi học 

sau. 

- Ôn tập toàn bộ các chương từ chương 1 đến chương 4 và các nội dung tài liệu tham 

khảo đã cung cấp để làm bài kiểm tra giữa học phần. 

Tuyên Quang, ngày 20/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) phân tích được nội dung quan trọng của từng chế độ tỷ giá hối đoái. 

- SV trình bày được các vấn đề cơ bản của hệ thống tiền tệ quốc tế: Những vấn đề 

chung và các hệ thống tiền tệ phổ biến trên thế giới. 

2. Kỹ năng 

- SV phân tích mô hình hóa các chế độ tỷ giá hối đoái. 

- SV phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các hệ thống tiền tệ quốc tế. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về các 

chính sách điều hành TGHĐ trên thị trường ngoại hối của các nước và của Việt Nam. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Các chế độ tỷ giá hối đoái và hệ thống tiền tệ quốc tế do Giảng viên 

biên soạn. 

2. Sinh viên 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 05/10/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 18/10/2017 (ĐH KT B) 

                  20/10/2017 (ĐH KT A) 
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- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết từ mục 4.3.4. đến hết mục 4.4 từ trang 202 

đến trang 228 - chương 4 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn,... 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt nội 

dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 4. CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ THỊ 

TRƢỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ (tiếp) 

 

 

GV: Phân tích các căn cứ phân 

loại các chế độ tỷ giá hối đoái. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích chế độ tỷ giá hối 

đoái cố định và chế độ tỷ giá 

thả nổi tự do. Lấy ví dụ minh 

họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

GV:(?) Hiện nay Việt Nam 

đang áp dụng chế độ tỷ giá hối 

đoái nào? Theo các bạn đó có 

4.3. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (tiếp) 

4.3.4. Các chế độ tỷ giá hối đoái 

- Căn cứ vào tiêu thức về sự phát triển của hệ thống tài 

chính thế giới:  

+ Chế độ TGHĐ cố định lấy vàng làm bản vị (Bản vị 

vàng) 

+ Chế độ TGHĐ cố định Bretton Woods 

+ Chế độ TGHĐ Giamaica 

+ Chế độ TGHĐ bán thả nổi 

- Căn cứ vào tiêu thức những điều hiện hiện đang tồn tại 

trong nền kinh tế quốc tế: 

+ Chế độ TGHĐ cố định 

+ Chế độ TGHĐ thả nổi 

4.3.4.1. Chế độ TGHĐ cố định 

Tỷ giá được hình thanh trên cơ sở ấn định mức tỷ giá 

trung tâm (Mức ngang giá chính thức) và cho phép nó 

dao động trong một giới hạn nhất định. 

VD: TGHĐ cố định là do Ngân hàng TW ấn định, nhằm 

không để tỷ giá đồng nội tệ và ngoại tệ có sự biến động 

lớn. Ở Việt Nam đa số giữ cố định để tăng xuất khẩu. 

Theo chế độ tỷ giá này, chính phủ sẽ neo đồng tiền của 
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phải là một chế độ phù hợp hay 

không? Vì sao?  

SV: Lắng nghe và trả lời. 

GV: Nhận xét và chuẩn kiến 

thức. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích mô hình cân 

bằng trên thị trường ngoại hối. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

GV: Phân tích tác động của 

TGHĐ đến các hoạt động 

thương mại quốc tế của 1 quốc 

gia. Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích tác động của 

mình với một hay một rổ các đồng tiền tại một mức tỷ 

giá cố định, đồng thời cho phép tỷ giá dao động trong 

biên độ hẹp tối đa là ± 1% xung quanh tỷ giá trung tâm . 

4.3.4.2. Chế độ TGHĐ thả nổi tự do 

TGHĐ được xác định hoàn toàn dựa trên tương quan 

cung cầu giữa các động tiền trên thị trường ngoại hối mà 

không cần đến bất kì sự can thiệp nào của NHTW. 

VD: Canada: TGHĐ cân bằng 1USD = 2 CAD 

Nếu nhu cầu về hh-dv Mỹ ở Canada tăng -> Nhu cầu về 

USD tăng => USD có xu hướng tăng so với CAD 

USD tăng giá -> Giá hh-dv Mỹ tính bằng CAD tăng lên 

=> NK của Canada giảm hay nhu cầu về USD ở Canada 

giảm làm giảm giá USD 

=> TGHĐ giữa USD và CAD quay trở lại cân bằng ban 

đầu. 

4.3.4.3. Cân bằng trên thị trường ngoại hối 

Phân tích mô hình 4.1. [GT trang 204] 

 

4.3.5. Tác động của TGHĐ đến các quan hệ kinh tế quốc tế 

4.3.5.1. Tác động đến thương mại quốc tế 

- TGHĐ tăng: Đồng nội tệ có giá trị giảm xuống so với 

đồng ngoại tệ gây bất lợi đối với nhập khẩu nhưng có tác 

động có lợi cho xuất khẩu (Các yếu tố khác không đổi). 

=> Khuyến khích xuất khẩu và tăng dự trữ ngoại hối tạo 

điều kiện ổn định cán cân thương mại quốc tế. 

Tuy nhiên TGHĐ tăng gây trở ngại cho nhập khẩu dẫn 

đến tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu (giá tăng) gây 

khó cho sản xuất trong nước. 

- TGHĐ giảm: Hạn chế XK nhưng có lợi cho NK. 

Lưu lượng ngoại tệ vào trong nước giảm gây bất lợi cho 

dự trữ ngoại hối -> Mất cân bằng cán cân thương mại 

quốc tế. 

4.3.5.2. Tác động đến hoạt động đầu tư quốc tế 

- TGHĐ tăng: Hạn chế đầu tư ra nước ngoài mà chuyển 
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TGHĐ đến các hoạt động đầu 

tư quốc tế. Lấy ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

sang tái đầu tư hoặc mua hàng hóa trong nước. 

- TGHĐ giảm: Kích thích đầu tư ra nước ngoài. 

 

GV: Nêu và diễn giải khái quát 

một số nội dung quan trọng về 

hệ thống tiền tệ quốc tế. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Hướng dẫn SV tự tìm hiểu 

giáo trình về các hệ thống tiền 

4.4. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 

4.4.1. Những vấn đề chung  

4.4.1.1. Khái niệm 

Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các quy tắc, thể lệ và 

các tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính – 

tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. 

4.4.1.2. Mục đích hoạt động 

Điều chỉnh các mối quan hệ tiền tệ quốc tế, bảo đảm sự 

ổn định cho các quan hệ đó. 

4.4.1.3. Phân loại 

Dựa trên 2 yếu tố: 

+ Chế độ tỷ giá hối đoái 

+ Các dạng dự trữ tiền tệ quốc tế 

4.4.1.4. Các đặc trưng của một hệ thống tiền tệ quốc tế hiệu quả 

- 02 mục tiêu: 

(1) Tối đa hóa sản lượng và mức độ sử dụng các yếu tố 

sản xuất của thế giới 

(2) Phân phối công bằng các lợi ích kinh tế giữa các quốc 

gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội trong mỗi quốc 

gia. 

- 03 tiêu thức đánh giá: 

(1) Điều chỉnh: Giảm 1 cách tối đa thời gian và chi phí 

điều chỉnh cán cân thanh toán 

(2) Dự trữ: Cung cấp đủ dự trữ quốc tế nhằm giúp các 

quốc gia có thể điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế mà 

không gây ra giảm phát trong nền kinh tế quốc gia hoặc 

lạm phát trên phạm vi thế giới. 

(3) Độ tin cậy: Hoạt động suôn sẻ không để xảy ra khủng 

hoảng về độ tin cậy của hệ thống. 

4.4.2. Các hệ thống tiền tệ quốc tế 

4.4.2.1. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất (1867 – 1914) 
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tệ quốc tế trong lịch sử nền kinh 

tế thế giới. 

SV: Lắng nghe và tự tìm hiểu 

học liệu. 

4.4.2.2. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ hai (1922 - 1929) 

4.4.2.3. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ ba (1944 - 1971) 

4.4.2.4. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ tư (Hệ thống 

Giamaica) 

4.4.2.5. Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS) 

GV: Tổng kết lại những nội 

dung trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc những nội dung chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc (nếu có). 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung chương 4 tài liệu chính [1] để nắm rõ nội dung bài học và 

trả lời các câu hỏi cuối chương trang 229. 

- Đọc trước chương 5 tài liệu chính [1] trang 233 để chuẩn bị cho buổi học sau. 

Tuyên Quang, ngày 05/09/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC 

TẾ 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) trình bày được khái niệm và đặc trưng của liên kết kinh tế quốc tế; 

- SV nắm được bản chất và tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế; 

- SV phân tích được khái quát các tác động của liên kết và hội nhập quốc tế. 

2. Kỹ năng 

SV phân biệt được các loại hình liên kết và hội nhập trên thế giới hiện nay. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về các liên 

kết kinh tế quốc tế và liên hệ với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện 

nay. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 10/10/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 25/10/2017 (ĐH KT B) 

                  27/10/2017 (ĐH KT A) 
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- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết mục 5.1 từ trang 234 đến trang 258 - chương 

5 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt 

nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 5. LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ 

Diễn giảng và phát vấn 

 

 

 

GV: Diễn giảng khái niệm 

và vai trò của liên kết kinh 

tế quốc tế. Lấy ví dụ minh 

chứng. 

SV: Nghe giảng và ghi 

chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích những đặc 

trưng cơ bản của liên kết 

5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LIÊN KẾT VÀ HỘI 

NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

5.1.1. Khái niệm và đặc trƣng của liên kết kinh tế quốc tế 

5.1.1.1. Khái niệm 

Liên kết KTQT là quá trình hợp nhất các nền kinh tế của các 

quốc gia trong một hệ thống kinh tế thống nhất với các quan 

hệ kinh tế được sắp xếp trong một trật tự nhất định trên cơ 

sở thỏa thuận giữa các nước thành viên. 

5.1.1.2. Vai trò 

- Làm tăng cường quá trình phối hợp và điều chỉnh lợi ích và 

lợi thế của các thành viên, giảm thiểu chênh lệch về trình độ 

phát triển và thúc đẩy các quan hệ KTQT phát triển mạnh 

mẽ; 

- Góp phần mở rộng quy mô và phạm vi của các quan hệ 

kinh tế quốc tế; 

- Tạo điều kiện xây dựng một cơ cấu kinh tế mới có tính 

chất khu vực. 

5.1.1.3. Đặc trưng 

- Liên kết KTQT là hệ quả của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 

các quốc gia trên cơ sở phân công lao động quốc tế. 
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kinh tế quốc tế. Cho ví dụ 

minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi 

chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích khái niệm 

và bản chất của hội nhập 

kinh tế quốc tế. Cho ví dụ 

minh họa. 

SV: Nghe giảng và ghi 

chép. 

GV: (?) Việt Nam có nên 

hội nhập KTQT hay 

không? Vì sao?  

SV: Trả lời. 

GV: Nhận xét  

VD: Để sản xuất ô tô, các linh kiện quan trọng, máy móc 

thiết bị chủ yếu được sản xuất ở một nước (Nhật Bản, 

Đức,..) nhưng được lắp ráp và tiêu thụ ở nước khác (Việt 

Nam,..)  

- Liên kết KTQT là một hoạt động tự giác của các Chính 

phủ trên cơ sở nhận thức được những lợi ích nó mang lại. 

VD: Mở rộng thị trường tiêu thụ, giảm chi phí giao dịch, 

khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, 

thu hút đầu tư bổ sung nguồn vốn,… 

- Liên kết KTQT tạo ra khuôn khổ lớn hơn về mặt kinh tế và 

pháp lý cho cuộc cạnh tranh kinh tế giữa các chủ thể thuộc 

nền kinh tế các nước thành viên và tạo môi trường thuận lợi 

cho các hoạt động kinh tế quốc tế. 

- Liên kết KTQT là một giải pháp hợp lí để xử lý mối quan 

hệ có tính chất đối nghịch nhau giữa xu hướng tự do hóa 

thương mại và bảo hộ mậu dịch trong chính sách TMQT. 

- Liên kết KTQT góp phần loại bỏ tính biệt lập của nền kinh 

tế và chủ nghĩa cục bộ của từng quốc gia trong nền kinh tế 

thế giới. 

5.1.2. Bản chất và tính tất yếu khách quan của hội nhập 

kinh tế quốc tế 

5.1.2.1. Khái niệm và bản chất 

- Khái niệm: Hội nhập KTQT là một xu thế vận động tất 

yếu của các nền kinh tế trên thế giới gắn với quá trình toàn 

cầu hóa và khu vực hóa dưới tác động của cách mạng khoa 

học – công nghệ. 

+ Đối với nước công nghiệp: Là quá trình chuyển từ kinh tế 

công nghiệp sang kinh tế tri thức; 

+ Đối với nước đang phát triển: Là giải pháp khai thác hiệu 

quả các nguồn lực trong và ngoài nước, lợi thế so sánh nhằm 

khắc phục tình trạng tụt hậu. 

- Bản chất: Hội nhập KTQT là quá trình các quốc gia thực 
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SV: Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện mô hình kinh tế mở, tự nguyện tham gia vào các định 

chế và tài chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hóa và tự do hóa 

thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác. 

+ Đàm phán để cắt giảm các rào cản thuế quan; 

+ Giảm dần và loại bỏ các rào cản phi thuế quan; 

+ Giảm thiểu các hạn chế đối với các hoạt động dịch vụ: 

+ Giảm thiểu các trở ngại đối với hoạt động đầu tư quốc tế; 

+ Điều chỉnh các quy định và các công cụ của chính sách 

thương mại khác; 

+ Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế trên toàn cầu. 

 

GV: Phân tích tính tất yếu 

khách quan của xu hướng 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi 

học liệu và ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích các tác 

5.1.2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan 

- Gắn với quá trình vận động của các quy luật kinh tế khách 

quan: Phân công lao động quốc tế, chuyên môn hóa, tự do 

hóa thương mại - đầu tư - tài chính và việc hình thành chuỗi 

giá trị toàn cầu. 

+ Ban đầu gắn với hoạt động sản xuất và diễn ra trong phạm 

vi từng quốc gia để hình thành các tập đoàn kinh tế quốc gia 

và các loại hình công ty cổ phần; 

+ Kinh tế phát triển, đặc biệt là thương mại và đầu tư ngày 

càng tăng trên bình diện quốc tế dẫn đến sự ra đời của các 

tập đoàn/ công ty xuyên quốc gia; 

+ Hiện nay, trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất 

làm tăng tính xã hội hóa và mở rộng khỏi phạm vi quốc gia, 

lan rộng ra các nước trong khu vực và thế giới; đồng thời xu 

hướng tự do hóa thương mại tác động thúc đẩy tất cả các 

quốc gia trên thế giới mở cửa, hội nhập.  

- Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thế tất yếu khách 

quan của thời đại mà không một quốc gia nào có thế phát 

triển nếu nằm ngoài xu thế chung. 

5.1.3. Các tác động của liên kết và hội nhập 

5.1.3.1. Các tác động tích cực 
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động tích cự và tiêu cực 

của liên kết và hội nhập 

kinh tế quốc tế đối với các 

quốc gia và nền kinh tế thế 

giới. Cho ví dụ minh họa. 

SV: Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của các nước thành 

viên, hình thành cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp; 

- Tạo sự ổn định lâu dài trong quan hệ giữa các nước; 

- Hình thành cơ cấu kinh tế quốc tế mới với những ưu thế về 

quy mô và nguồn lực phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu 

nhập và gia tăng phúc lợi xã hội; 

- Tạo động lực cạnh tranh và kích thích nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học – công nghệ; 

- Điều chỉnh chính sách phát triển của các quốc giacho phù 

hợp với chính sách của liên kết; 

- Tiết kiệm chi phí, … 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2. Tác động tiêu cực 

- Cạnh tranh khốc liệt phá vỡ hoặc gây xáo trộn các quan hệ 

kinh tế đã được hình thành trong từng nền kinh tế quốc gia 

(Phá sản doanh nghiệp, ảnh hưởng công ăn việc làm,..) 

- Gây ra tình trạng chia cắt thị trường thế giới, hình thành 

các nhóm lợi ích cục bộ, làm chậm tiến trình toàn cầu hóa 

nền kinh tế thế giới. 

 

GV: Diễn giải các loại 

hình liên kết theo các căn 

cứ phân loại khác nhau. 

Lấy ví dụ minh họa từng 

loại hình liên kết. 

SV: Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Các loại hình liên kết và hội nhập 

5.1.4.1. Theo góc độ chủ thể 

a/ Liên kết nhỏ: Là loại hình liên kết giữa các công ty hoặc 

giữa các doanh nghiệp (bản chất là sự hình thành chuỗi giá 

trị toàn cầu). 

VD: Liên kết trong tiêu thụ, liên kết trong sản xuất các sản 

phẩm và chi tiết sản phẩm, liên kết trong nghiên cứu,… 

b/ Liên kết lớn: Là liên kết giữa các chính phủ của các nước 

thành viên thông qua việc kí kết các hiệp định quốc tế. 

TGHĐ là giá cả của 1 đơn vị tiền tệ của 1 nước tính bằng 

tiền tệ của 1 nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả 

giữa 2 đồng tiền của các nước khác nhau. 

5.1.4.2. Theo cấp độ của liên kết 

a/ Khu vực mậu dịch tự do (Free trade area) 
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GV: Phân tích các tác 

- Là hình thức liên kết trong đó các nước thành viên thỏa 

thuận hạ thấp hoặc loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi 

thuế quan trong TMQT nhưng vẫn duy trì chính sách TMQT 

độc lập với các nước không phải là thành viên. 

- Mức thuế quan NK thường hạ xuống 0-5%. 

 VD: NAFTA (KV mậu dịch tự do BẮc Mỹ), AFTA (KV 

mậu dịch tự do ASEAN), ACFTA (AFTA và Trung Quốc). 

b/ Liên minh hải quan (Custom Union) 

- Là liên minh trong đó thỏa thuận về các hàng rào thương 

mại đối với các nước không phải là thành viên. 

- Là hình thức cao hơn FTA bởi các nước thành viên trở 

thành 1 bộ phận trong chính sách thương mại thống nhất.  

VD: EEC (TT chung châu Âu – trước 1992) 

c/ Thị trường chung (Common Market) 

Là hình thức cao hơn và kết hợp của FTA và CU đồng thời 

rộng hơn ở chỗ hàng hóa sức lao động và vốn đầu tư được di 

chuyển tự do giữa các nước thành viên. 

VD: EEC (TT chung châu Âu – trước 1992) 

d/ Liên minh tiền tệ (Monetary Union) 

Các nước thành viên cùng phối hợp và thống nhất các chính 

sách tiền tệ, giao dịch tiền tệ quốc tế, dự trữ tiền tệ, phát 

hành đồng tiền tập thể, thống nhất chính sách tỷ giá hối đoái. 

VD: Liên minh châu Âu EU 

e/ Liên minh kinh tế (Economic Union) 

Các thành viên có thể là hai hoặc nhiều hơn thành lập một 

thị trường chung (hh-dv, sức lao động và vốn đầu tư được di 

chuyển một cách tự do). 

VD: EU, Benelux (1960) 

 Sự khác nhau giữa các hình thức liên kết [Bảng 5.1-

GT tr246) 

5.15. Các tác động kinh tế của liên minh thuế quan 

5.1.5.1. Tạo lập mậu dịch 
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động chủ yếu của liên 

minh thuế quan thông qua 

các mô hình minh họa cụ 

thể. 

SV: Lắng nghe và ghi 

chép. 

Phân tích bảng 5.2 [GT tr248] và đồ thị 5.1 [GT tr250] để 

làm rõ tác động tạo lập mậu dịch. 

5.1.5.2. Chuyển hướng mậu dịch 

Phân tích bảng 5.3 [GT tr255] và đồ thị 5.2 [GT tr256] để 

làm rõ tác động chuyển hướng mậu dịch. 

GV: Tổng kết lại những nội 

dung trọng tâm của bài 

giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra 

thắc mắc những nội dung 

chưa hiểu. 

GV: Giải đáp thắc mắc. 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung  mục 5.1 – Chương 5 tài liệu chính [1] để nắm rõ nội dung 

bài học. 

- Đọc trước mục 5.2 và 5.3 – chương 5 tài liệu chính [1] từ trang 258 đến trang 298 để 

chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

Tuyên Quang, ngày 10/10/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 
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BÀI GIẢNG 

CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TIÊU BIỂU HIỆN NAY 

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên (SV) trình bày được khái quát về một số tổ chức kinh tế quốc tế tiêu biểu; 

- SV phân tích được những tác động chủ yếu của hội nhập kinh tế quốc tế trong hoàn 

cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng 

SV phân biệt được các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc loại hình liên kết và hội nhập nào. 

3. Thái độ 

- SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia xây dựng bài học trên 

lớp đồng thời có sự tương tác trong quá trình dạy và học để tiếp thu nhanh kiến thức; 

làm bài tập về nhà được giao. 

- SV chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế về các liên 

kết kinh tế quốc tế và liên hệ với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện 

nay. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Bài giảng về Các tổ chức kinh tế quốc tế tiêu biểu hiện nay do Giảng viên biên soạn. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 15/10/2017 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 Ngày dạy: 01/11/2017 (ĐH KT B) 

                  03/11/2017 (ĐH KT A) 
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- Sinh viên tự đọc và chuẩn bị lý thuyết mục 5.2 và mục 5.3 từ trang 258 đến trang 

298 - chương 5 tài liệu chính [1] trước khi lên lớp nghe giảng.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Giới thiệu và dẫn dắt 

nội dung bài giảng. 

SV: Lắng nghe. 

CHƢƠNG 5. LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ (tiếp) 

 

 

 

 

GV: (?) Dựa vào hiểu biết 

của anh/chị, hãy trình bày 

khái quát quá trình ra đời 

ASEAN. 

SV: Trả lời. 

GV: Tương tác với SV, 

chuẩn kiến thức. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

GV: Phân tích một số mục 

đích tổn tại cơ bản của 

ASEAN. Lấy ví dụ minh 

họa. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

GV: Giới thiệu cơ cấu tổ 

5.2. HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 

(ASEAN) VÀ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN 

(AFTA) 

5.2.1. Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á (ASEAN) 

5.2.1.1. Khái quát quá trình hình thành 

- Thành lập ngày 8/8/1967 tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 

nước thành viên sang lập; 

- Hiện nay gồm 10 quốc gia thành viên; 

- Bối cảnh lịch sử: Đối phó với những vấn đề nội bộ các 

nước trong khu vực và thách thức từ bên ngoài trong bối 

cảnh chiến tranh ác liệt (Đặc biệt ở Đông Dương)… 

- Kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giởi (từ sau 1990s),… 

 

5.2.1.2. Mục đích thành lập 

[GT trang 259] 

 

 

 

 

5.2.1.3. Cơ cấu tổ chức 
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chức của ASEAN. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

GV: Phân tích những 

nguyên tắc hoạt động chủ 

yếu của ASEAN. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

GV: Diễn giải khái quát sự 

ra đời và những đặc điểm 

chung của AFTA như một 

khu vực mậu dịch tự do điển 

hình. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

- Các cơ quan hoạch định chính sách 

- Các ủy ban của ASEAN 

- Các ban thư ký 

- Các cơ chế hợp tác khác 

5.2.1.4. Những nguyên tắc hoạt động chủ yếu 

[GT trang 260] 

 

 

 

5.2.2. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 

5.2.2.1. Những đặc điểm chung 

- AFTA ra đời với 3 mục tiêu cơ bản là tự do hóa thương 

mại, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng quan hệ thương 

mại với các nước ngoài khu vực. 

- Hình thành trên cơ sở các yếu tố cơ bản: 

+ Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung 

(CEPT- Common Effective Preferential Tariffs) 

+ Thống nhất và công nhận tiêu chuẩn hàng hóa giữa các 

nước thành viên 

+ Công nhận việc cấp giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa 

+ Xóa bỏ các quy định hạn chế đối với hoạt động thương 

mại 

+ Tăng cường hoạt động tư vấn kinh tế vĩ mô. 

- Lịch trình  cắt giảm thuế quan 

[Bảng 5.4- GT trang 265] 

GV: Phân tích những tác 

động cơ bản của việc tham 

gia vào AFTA của Việt 

Nam. Lấy ví dụ để làm rõ 

từng tác động đối với nền 

kinh tế. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

5.2.2.2. Tác động của việc tham gia AFTA đến nền kinh 

tế Việt Nam 

- Gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 và AFTA ngày 

1/1/1996; 

- Tác động lên 3 chủ thể chính là Nhà nước, DN và người 

tiêu dùng: 

+ Nhà nước: Doanh thu từ thuế quan XNK giảm (Nếu việc 
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GV: Giới thiệu sự ra đời và 

các giai đoạn phát triển của 

liên minh châu Âu. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

 

tham gia AFTA không làm cho doanh thu tăng để bù đắp 

sự giảm thuế suất) 

+ DN: Tăng cạnh tranh về giá cả đồng thời chịu sức ép 

cạnh tranh lớn hơn do xóa bỏ các rào cản thương mại 

+ Người tiêu dùng: Hưởng lợi do giá cả hàng hóa rẻ, 

chủng loại phong phú, nhiều lựa chọn và tăng khả năng 

thỏa mãn nhu cầu.  

- Tác động lên nhiều khía cạnh của nền kinh tế Việt Nam: 

+ Đến ngân sách chính phủ 

+ Đến hoạt động thương mại và cơ cấu sản xuất 

+ Đến hoạt động đầu tư nước ngoài 

5.2.3. Liên minh châu Âu (EU) 

5.2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- 1952, Cộng đồng gang thép Châu Âu 

- 1957 – 1970, xây dựng liên minh thuế quan 

- 1970 – 1980, xây dựng thị trường chung 

- … 

 

 

GV: Hướng dẫn SV tìm hiểu 

học liệu và thảo luận về 

những hiểu biết của mình về 

APEC và các tổ chức kinh tế 

- tài chính quốc tế cũng như 

sự tham gia của Việt Nam 

vào các tổ chức này. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu, hoạt động nhóm và ghi 

chép. 

 

 

 

5.2.3.2. Liên minh tiền tệ Châu Âu 

[GT trang 271 – 273] 

5.2.4. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dƣơng (APEC) 

5.2.4.1. Hoàn  cảnh ra đời 

5.2.4.2. Mục tiêu của APEC 

5.2.4.3. Các nguyên tắc của APEC 

5.2.4.4. Cơ cấu tổ chức của APEC 

[GT trang 273 – 278] 

5.2.5. Các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế 

5.2.5.1. Tổ chức thương mại thế giới 

5.2.5.2. Quỹ tiền tệ quốc tế 

5.2.5.3. Ngân hàng phát triển châu Á 

[GT trang 278 – 293] 
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GV: Hướng dẫn SV tìm hiểu 

về tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam. 

SV: Lắng nghe, theo dõi học 

liệu và ghi chép. 

5.3. VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA 

VIỆT NAM 

[GT trang 293] 

GV: Hướng dẫn SV tìm hiểu 

học liệu và các nguồn tài 

liệu tham khảo khác về các 

tổ chức kinh tế quốc tế nổi 

bật hiện nay. 

SV: Lắng nghe, tích cực thảo 

luận nhóm và trình bày trước 

lớp. 

THẢO LUẬN NHÓM 

Chia lớp thành 03 nhóm lần lượt tìm hiểu về WTO, IMF, 

ADB và ảnh hưởng của các tổ chức này đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay. 

Mỗi nhóm có 20p để thảo luận và 7p trình bày. 

Sau đó, các nhóm còn lại nhận xét và đặt câu hỏi phản 

biện. 

Cuối cùng, GV nhận xét và đánh giá! 

GV: Tổng kết lại những nội 

dung trọng tâm của bài giảng. 

SV: Lắng nghe và đưa ra thắc 

mắc (nếu có) 

GV: Giải đáp thắc mắc. 

 

Tổng kết lại bài giảng 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

- Đọc lại toàn bộ nội dung chương 5 tài liệu chính [1] để nắm rõ nội dung bài học và 

trả lời các câu hỏi cuối chương trang 301. 

- Đọc lại toàn bộ nội dung môn học từ chương 1 đến chương 5 tài liệu chính [1] và 

các tài liệu tham khảo đã được cung cấp để chuẩn bị cho buổi học ôn tập và giải đáp 

thắc mắc về môn học trước khi kiểm tra kết thúc học phần. 

Tuyên Quang, ngày 15/10/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 

 

Giáo án: 01 Ngày soạn: 25/10/2017 
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ÔN TẬP  

    Thời gian thực hiện: 2 tiết 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài giảng này sinh viên đạt được mục tiêu sau đây: 

1. Kiến thức:  Sinh viên (SV) tổng hợp lại toàn bộ nội dung kiến thức quan trọng của 

môn học. 

2. Kỹ năng 

- SV liên hệ thực tế từng nội dung liên quan của môn học; 

- SV giải quyết được các bài tập tình huống và bài tập tính toán liên quan đến nội dung 

môn học. 

3. Thái độ: SV có ý thức nghe giảng và ghi chép bài, chủ động tham gia trình bày và 

tương tác cùng GV giải quyết các thắc mắc liên quan đến môn học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: [1] GS.TS. Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân.  

- Tài liệu tham khảo: [2] PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Tài chính.   

- Các tài liệu tham khảo đã được cung cấp trong quá trình học. 

2. Sinh viên 

- Mang đầy đủ tài liệu chính, vở ghi chép và dụng cụ học tập. 

- Sinh viên tự đọc và ôn luyện toàn bộ nội dung lý thuyết đã được học.  

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy 

1. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp diễn giảng, vấn đáp và sử dụng các ví dụ minh 

họa phù hợp với từng nội dung. 

2. Phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, bảng, phấn, tài liệu hand-out và tham 

khảo. 

D. Nội dung  

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

GV: Tổng hợp lại cây kiến TỔNG HỢP KIẾN THỨC 

Giáo án: 01 

Lớp dạy: ĐH Kế toán – K2 

Ngày dạy: 08/11/2017 (ĐH KT B) 

                  10/11/2017 (ĐH KT A) 
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thức của môn học. 

SV: Lắng nghe. 

GV: Gợi mở SV đưa ra các 

thắc mắc về kiến thức liên 

quan đến môn học. 

SV: Trình bày những thắc 

mắc liên quan. 

GV: Giải đáp thắc mắc. 

SV: Tương tác, lắng nghe và 

ghi chép. 

 

 

NÊU THẮC MẮC VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

 

 

GV: Gợi mở SV giải quyết 

các dạng bài tập của môn 

học. 

SV: Tương tác, thảo luận và 

giải bài tập. 

GV: Chuẩn kiến thức. 

SV: Lắng nghe và ghi chép. 

 

 

HƢỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TẬP  

LIÊN QUAN 

 

 

 

E. Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

GV nhắc nhở SV: 

Đọc lại toàn bộ nội dung môn học từ chương 1 đến chương 5 tài liệu chính [1] và các 

tài liệu tham khảo đã được cung cấp để chuẩn bị cho kiểm tra kết thúc học phần. 

Tuyên Quang, ngày 25/10/2017 

Phụ trách khoa Giảng viên 

 

 

Th.s. Nguyễn Thị Bắc 

 

 

Th.s. Hoàng Anh Đào 

 

 

 


