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Chương 1
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯOỈNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  

CỦA KINH TẾ HỌG v ĩ  MÔ 

Bài tập
1. Hãy trình bày sự đánh đổi mà các tác nhân sau đây phải đổi mặt:

a. Gia đình bạn cần đưa ra quyết định có nên mua một chiếc ôtô 
mới hay không.

b. Một đại biểu quốc hội cần quyết định chi tiêu bao nhiêu cho các
công viên quốc gia. ' ,

c. Một giám đốc công ty đang cân nhắc xem có nên khai ừương 
một nhà máy mới không.

d. Một vị giáo' sư cần quyết định sử dụng bao nhiêu thời gian để 
chuẩn bị bài giảng.

2. Bạn đang cân nhắc xem có nên đi nghi mát hay idiông. Hầu hết chi 
phí cùa kỳ nghi (vé máy bay, idiách sạn, tiền lưcmg không đuợc nhận) 
được tính bằng tiền, nhưng lợi ích của kỳ nghỉ lại có tính chất tâm lý. 
Bạn so sánh các lợi ích và chỉ phí này như thế nào?
3. Bạn đang có kế hoạch đi làm thêm vào ngày thứ bảy, nhưng một 
người bạn lại rủ bạn đi píc-níc. Chi phí thực sự của việc đi píc-níc là 
gi? Bây giờ giả sử bạn có kế hoạch đọc sách cả ngày ừong thư viện. 
Trong trường hợp này, chi phí cơ hội cùa việc đi píc-níc là gì? Hây 
giải thích.
4. Bạn nhận được 1 triệu đồng trong trò chơi cá cược bóng đá. Bạn có 
thể chọn cách tiêu tiền ngay hoặc để dành sau một năm bằng cách gửi 
tiết kiệm với lẳi suất 10%. Chi phí cơ hội cùa việc tiêu ngay 1 triệu 
đồng là gì?
5. Công ty do bạn quản lý đã đầu tư s ti đồng để đưa ra thị trường một 
sản phẩm mới, nhưng quá trinh chưa hoàn tất. Trong một cuộc họp 
gần đây, các nhân viên bán hàng của bạn thông báo rằng sự xuất hiện 
các sản phẩm cạnh tranh sẽ làm giảm doanh thu dự kiến cùa sản phẩm



mới xuống còn 3 ti đồng. Nếu chi phí để hoàn tất quá trình triển khai 
và chế tạo sàn phẩm là 1 tỉ đồng, thì bạn cố nên tiếp tục phát triển sản 
phẩm đó nữa không? Mức chi phí cao nhất mà bạn cỏ thể ừả để hoàn 
tất quá trình triển khai là bao nhiêu?
6. Các chủ đề dưới đây là đổi tượng nghiên cứu của kinh tế học vi mô hay 
Idnh tế học vĩ mô?

a. Quyết định của một hộ gia đinh về việc tiết kiệm bao nhiêu từ 
thu nhập nhận được.

b. Ảnh hưởng cùa các quy định mà chính phủ áp dụng đối với idií 
ửiải ôtô.

c. Ảnh hường của tiết kiệm quốc dân cao hơn đối với tăng 
trưởng kinh tế.

d. Quyết định của một doanh nghiệp về thuê bao nhiêu công nhân.
e. Mối quan hệ giữa tỉ lệ lạm phát và tốc độ tảng cung ứng tiền tệ.

7. Hãy phân loại các nhận định sau đây thành nhận đjnh thực chứng và 
nhận định chuẩn tẳc. Hãy giải thích.

a. Xã hội phải đổi mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và 
thất nghiệp.

b. Việc cắt giảm tốc độ tăng cung ứng tiền tệ sẽ làm giảm lạm 
phát.

c. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần cẳt giảm tốc độ tăng cung 
ứng tiền tệ trong năm 2004.

d. Chính phủ cần giảm thuế để khuyến khích tiết kiệm.

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một càu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi ơưới đây

1. Hoạt động nào dưới đây bao hàm sự đánh đổi?
a. mua một chiếc xe hơi mới
b. đi học đại học
c. xem một trận bóng đá vào chiều thử bảy
d. ngủ trưa
e. Tất cả các câu ừên.

2. Đánh đổi là điều không tránh khỏi vì mong muốn thì vô hạn, còn 
các nguồn lực là



a. hiệu quả.
b. tiết kiệm.
c. khan hiếm.
d. vô hạn.
e. cận biên.

3. Kinh tể học ià môn học nghiên cứu
a. cách thức thoả mãn mọi mong muốn của chúng ta.
b. xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm như thế nào.
c. làm sao giảm được mong mủổn của chủfig ta cho đến khi mọi 

mong muốn đều được thoả mãn.
d. xã hội tránh được sự đánh đổi như thế nào.
e. xã hội quản lý nguồn lực vô hạn như thế nào.

4. Người duy lý chỉ hành động khi
a. hành động đó đem lại tiền cho người đó.
b. hành động đó hợp đạo lý.
c. hành động đó tạo ra chi phí cận biên vượt quá lợi ích cận biên.
d. hành động đó tạo ra lợi ích cận biên vượt quá chi phí cận biên.
e. không có trường hợp nào trong số những trường hợp nêu trên.

5. Giả sử bạn nhặt dược 200 nghìn đồng. Nếu bạn chọn sử dụng 200 
nghìn đồng này để đi xem một trận bóng đá, thì chi phí cơ hội của việc 
xem trận bóng đá nảy là

a. không mất gì cả bời vì bạn nhặt được tiền.
b. 200 nghìn đồng (vì bạn có thể sử dụng 200 nghìn đồng này

mua những thứ khác). “ỉt
c. 200 nghin đồng (vì bạn có thể sử dụng 200 nghìn đồng này 

mua những thứ khác) cộng thêm giá trị của khoảng thời gian 
đi xem bóng đá.

d. 200 nghìn đồng (vì bạn có thể sử dụng 200 nghìn đồng này 
mua những thứ khác) cộng thêm giá trị khoảng thời gian ờ ưận 
đấu và chi phi cho bữa ăn tối trước khi frận đấu bẳt đầu.

e. không câu nào đủng.
6. Bạn đã chi 10 ừiệu đồng để xây quầy bán báo dựa vào dự tính thu
nhập nhận được là 20 triệu đồng. Khi sắp hoàn thành, thì bạn dự tính
tổng thu nhập giảm xuống chi còn 8 triệu đồng. Bạn có nên chi thêm 3

NguyenVietAnh
Typewriter
TailieuVNU.com Tổng hợp & Sưu tầm



triệu đồng để hoàn thành nốt quầy hàng hay không? (Giả định rằng 
hoạt động bán báo không phát sinh thêm chi phí cho bạn.)

a. Có.
b. Không.
c. Không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi này.

7. Với thông tìn ở câu 6, quyết định của bạn là nên hoàn thành nốt 
quầy bán báo miễn tà chi phí cho việc hoàn thành quầy hàng nhỏ hơn

a. 1 ừiệu đồng
b. 3 tnệu đồng
c. 5 triệu đồng
d. 8 triệu đồng
e. không trường hợp nào ừong số những trưòmg hợp trên.

8. Khoản chi nào dưới đây không thuộc chi phí cơ hội cho kỳ nghi mát 
của bạn?

a. Sổ tiền bạn có thể kiểm được nếu ờ nhà làm việc.
b. Sổ tiền bạn chi cho ăn ở.
c. Số tiền bạn chi cho mua vé máy bay.
d. Số tiền bạn chi để xem một buổi ừình diễn cá heo ở noi nghỉ.

9. Phưorng pháp khoa học đòi hỏi rằng
a. nhà khoa học phải sử dụng ống nghiệm và có một phòng thí 

nghiệm sạch sẽ.
b. nhà khoa học phải khách quan.
c. nhà khoa học phải sử dụng thiết bị chính xác.
d. chỉ kiểm định các lý thuyết không đúng.
e. chi kiểin định các lý thuyết đúng.

10. Giả định nào dưới đây được coi là hợp lý nhất
a. Để ước tính tốc độ rơi của quả bóng, một nhà vật lý giả định 

rằng nó rơi trong chân không.
b. Để xảc định ảnh hưởng của tăng cung tiền đổi với lạm phát, 

một nhà kinh tế giả định tiền chỉ bao gồm tiền giẩy.
c. Để xác định ảnh hưởng của thuế đối với phân phối thu nhập 

một nhà kinh tế giả định ràng mọi người có thu nhập như 
nhau.

d. Để xem xét lợi ích từ thương mại, một nhà kinh tế giả định
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rằng chỉ có hai người và hai hàng hoá.
11. Mô hình kinh tế

a. được đưa ra để sao chép hiện thực.
b. được xây dựng trên cơ sở các giả định.
c. thường được làm bằng gỗ và chất dẻo.
d. vô dụng vì chúng quá đơn giản.

12. Yếu tố nào dưới đây không phải là nhân tố sản xuất?
a. đất đai
b. lao động
c. tư bản
d.' tiền
e. tất cả các yếu tổ trên đều là nhân tố sản xuất.

13. Vấn đề nào sau đây liên quan tói kinh tế học vi mô?
a. Ảnh hường cùa tăng cung tiền đổi với lạm phát.
b. Ảnh hưởng của công nghệ đổi với tăng trường kinh tế.
c. Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với tiết kiệm quổc dân.
d. Ảnh hường của giá dầu đối với sản xuất ôtô.

14. Các nhà kinh tế học vĩ mô được phân biệt với các nhà kinh tế học 
vi mô bởi vì các nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm nhiều hơn đến:

a. tổng doanh thu của một công ty lớn so với tổng doanh tíiu của 
một cửa hàng tạp phẩm ờ góc phố.

b. ti lệ thất nghiệp cùa nền kinh tế Việt Nam so với tì lệ thất 
nghiệp ừong ngành thép Việt Nam.

c. cầu về than đá so với cầu về iao động ở Việt Nam.
d. giá tương đối của thực phẩm so với mức giá chung.
e. tổng doanh thu của một ngành so với tổng doanh thu của một 

công ty lớn.
15. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu:

a. tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ.
b. mức giá chung và lạm phát.
c. ti lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán.
d. tỉ lệ tăng trưởng cùa sản lượng thực tế.
e. Tất cả các điều trên.

16. Nhận định nào dưới đây có tính chuẩn tắc?



a. Việc phát hành quá nhiều tiền sỗ gây ra lạm phát.
b. Mọi người làm việc chăm chi hơn nếu tiền lưonng cao hơn.
c. Cần cắt giảm tì lệ thất nghiệp.
d. Thâm hụt ngân sách chính phủ quá lớn làm cho kinh tế tăng 

trường chậm.
17. Nhận định nào dưới đây có tính thực chứng?

a. Cắt giảm trợ cấp thất nghiệp sẽ làtn giảm tỉ lệ thất nghiệp tự 
nhiên.

b. Nên cắt giảm ti lệ thất nghiệp vì thất nghiệp gây mất ổn định 
xã hội.

c. Nên cắt giảm ti lệ lạm phát vì nó ỉàm giảm thu nhập của người 
dân.

d. Nhà nước cần tăng trợ cấp cho các trường đại học vì tương lai 
của đất nưởc phụ thuộc vào trình độ và kỹ năng của lực lượng 
lao động.

18. Nhận định thực chửng
a. có tính kinh tế vi mô.
b. có tính kinh tế vĩ mô.
c. là những nhận định liên quan đến việc đánh giá giá trị.
d. là những nhận định có thể kiểm định được.

19. Giả sử hai nhà kinh tế đang tranh luận về các vấn đề mà các chinh 
sách cần ưu tiên giải quyết. Một nhà kinh tế nói “chính phủ cần chổng 
thất nghiệp vì nó là điều tồi tệ nhất đổi với xã hội”. Nhà kinh tế khác 
đáp lại “Vô lý, lạm phát mới là điều tồi tệ nhất đổi với xã hội”. Các 
nhà kinh tế này

a. bất đồng vỉ họ cỏ các nhận định khoa học khác nhau.
b. bất đổng vì họ có quan niệm khác nhau về giá trị.
c. không thực sự bất đồng. Chẳng qua họ có cách nhìn như vậy.
d. Các câu trên đều sai.

20. Giả sử hai nhà kinh tế đang tranh luận về các chính sách giải quyết 
vấn đề thất hghiệp. Một nhà kinh tế nói “chính phủ có thể cẳt giảm thất 
nghiệp I phần trăm nếu chính phủ tăng chi tiêu thêm .50 nghìn ti 
đồng”. Nhà kinh tế khác đáp lại “Vô lý, nếu tăng chi tiêu thêm 50 
nghìn tì đồng, thì chính phù sẽ chì cắt giảm được 0,1 phần trăm và tác
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động này chi cỏ tính chất tạm thời Các nhà kinh tế này
a. bất đồng vi họ có các nhận định khoa học khác nhau.
b. bất đồng vì họ có quan niệm khác nhau về giá trị.
c. không thực sự bất đồng. Chẳng qua họ có cách nhìn nhự vậy.
d. Các câu trên đều sai.

ĐÁP ÁN 

Bài tập 
1.

a. Khi quyết định có nên mua một chiếc ôtô mới hay không gia đình 
bạn phải đổi mặt với sự đánh đổi giữa chi phí mua xe và những 
thứ khác mà gia đình bạn có thể cũng muôn mua. Ví dụ, mua ôtô 
có thể buộc gia đình bạn phải hủy bỏ kế hoạch đi nghỉ mát trong 
hai năm tới. Do đó chi phí thực của chiếc ôtô là chi phí cơ hội của 
gia đình bạn tính theo cái phải hy sinh.

b. Đối với vị đại biểu quốc hội cần quyết định có nên tăng chi tiêu 
cho các công viên quốc gia, sự đánh đổi là giữa các công viên và 
các khoản mục chi tiêu khác hoặc giảm thuế. Nếu chi tiêu nhiều 
hơn cho hệ tíiống công viên, thì điều này cỏ thể đồng nghĩa với 
chi ít hơn cho quốc phòng hoặc lực lượng cảnh sát. Hoặc, thay vỉ 
chi nhiều tiền hơn cho hệ thống công viên, mọi người có thể sỉ 
phải nộp thuế ít hơn.

c. Khi một giám đốc công ty quyết định cỏ nên mở thêm một nhà 
máy mới nữa không, thì việc ra quyết định phụ thuộc vào phải 
chăng việc xây dụng thêm nhà máy mới có làm tăng lợi nhuận cho 
công ty nhiều hơn so với các phương án khác không. Ví dụ, công 
ty có thể cải tiến thiết bị đang sử dụng hoặc mở rộng các nhà máy 
hiện tại. Tiêu thức lựa chọn là phương pháp sản xuất nào sẽ làm 
tỉng lợi nhuận cho công ty nhiều nhất.

d. Trong việc quyết định chuẩn bị bài giảng đến mức nào, vị giáo sư 
sẽ phải đối mặt vởi sự đánh đổi giữa giá trị từ việc nâng cao chất
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lượng bài giảng so với cảc điều khác mà ông ta có thể thực hiện 
vởi quĩ thời gian đó, chẳng hạn nghiên cửu thêm.

2. Khi lọri ích cùa một hoạt động nào đó cỏ tỉnh chất tâm lý, như đi 
nghi mát, thi sẽ không dễ dàng so sánh lợi ích với chi phí để quyết 
định việc đó có đáng làm hay không. Tuy nhiên có hai cách để suy 
nghĩ về lợi ích. Thứ nhất, bạn cỏ thể so sánh đi nghi với không đi 
nghi. Nếu bạn không đi nghỉ bạn có tíiể mua được một thứ gì đó ví dụ 
mua được một chiếc máy giặt. Khi đó bạn có thể quyết định sẽ đi nghi 
mát hay ỉà mua máy giặt. Thứ hai, bạn có thể nghĩ đến những công 
việc bạn cần thực hiện để kiểm đủ tiền cho kỳ nghi. Khi đó bạn cũng 
có thể quyết định có đáng đi nghi hay không.
3. Nếu bạn đang dự định sử dụng ngày thứ bảy để đi làm thêm, nay 
bạn phải cân nhắc có đi píc-níc không, thi chi phí thực của việc đi p íC ' 

nỉc bao gồm tiền chi cho chuyến đi cộng với chi phỉ về tiền lương mà 
bạn hy sinh do không đi làm. Nếu sự lựa chọn của bạn là giữa đi píc- 
níc và đến thư viện đọc sách, thì chi phí cơ hội của việc đi píc-níc bao 
gồm tiền chi cho chuyến đi cộng với chi phí là bạn có thể nhận được 
điểm thấp hơn cho khóa học.
4. Nếu bạn tiêu ngay 1 triệu đồng thay vì gửi ngân hàng ữong 1 năm 
và nhận 10% lãi suất, thi cái mà bạn từ bỏ chính là cơ hội nhận 1,1 
triệu đồng sau 1 năm. Ý tường tiền có giá trj khác nhau theo thời gian 
làm cơ sở cho môn tài chính, một phân nhánh của kinh tế học quan 
tâm đến giá của các tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu.
5. Thực tế là công ty của bạn đã đầu tư s ti đồng. Khoản tiền này là 
chi phi chìm và không còn có ý nghĩa đối vởi việc ra quyết định của 
bạn nữa, lỉởi vi số tiền đó bạn đã chi. Neu bạn cần chi thêm 1 ti đồng 
nữa và sẽ thu về 3 ti đồng, thì bạn vẫn có thu nhập bổ sung là 2 ti đồng 
và do đó bạn nên tiếp tục phát triển sản phẩm. Đạn hoàn toàn đúng khi 
cho rằng dự án của bạn thực ra đã bị lỗ 3 ti đồng (6 tì đồng chi phí mà 
chi thu về 3 ti đồng) và lẽ ra bạn không nên thực hiện dự án đó. Điều 
đó là đúng. Tuy nhiên, nếu bạn không chi thêiri 1 tỉ đồng, thi bạn 
không thu về được đồng nào cả và bạn sẽ bị tổn thất 5 tỉ đồng. Do đó 
điều quan trọng đổi với việc ra quyết định không phải là tổng lợi 
nhuận, mà là lợi nhuận bổ sung (cận biên). Trên thực tế, bạn sẽ chi
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thêm tối đa là 3 ti đồng để hoàn tất quá trình triển khai. Vượt quá 3 tì
thi lợi nhuận cận biên sẽ giảm.
6.

a. Kinh tể vi mô.
b. Kinh tế vi mô.
c. Kinh tế vĩ mô.
d. Kinh tế vi mô.
e. Kinh tế vĩ mô.

7.
a. nhận định thực chứng.
b. nhận định thực chứng.
c. nhận định chuẩn tắc.
d. nhận định chuẩn tắc.

Câu hòi lựa chọn

le 2c 3b 4d 5c 6a 7d 8b 9b lOd
llb 12d 13d 14b 15e lóc 17a 18d 19b 20a
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Chương 2
ĐO LƯỜNG CÁC BIÉN số KINH TẾ v ĩ MÔ 

Bài tập
1. Mỗi giao dịch sau đây cỏ ảnh hưởng như thế nào (nếu có) đến các 
thành phần của GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? Hãy 
giải thích.

a. Gia đình bạn mua một chiếc tù lạnh Deawoo sản xuất trong 
nước

b. Gia đình bạn mua một ngôi nhà 3 tầng mới xây.
c. Hãng Ford Việt Nam bán một chiếc xe hiệu Laser từ hàng tồn 

kho.
d. Bạn mua một chiếc bánh gatô cùa Hải Hà -  Kotobuki.
e. Thành phố Hà Nội thay mới hệ thổng chiếu sáng trong dịp hội 

nghị ASEM-V.
f. Hãng Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc.
g. Chỉnh phù tăng trợ cấp cho những người thất nghiệp.

2. Những hàng hoá đã qua sử dụng và được bán lại, vậ những hàng 
hoá dịch vụ không được giao djch công khai trên úiị trưởng (ví dụ 
lương thực thực phẩm được tạo ra và tiêu dùng ngay tại gia đình) 
thường không được tính vào GDP. Tại sao lại như vậy? Điều này ảnh 
hưởng ra sao đến việc dùng GDP làm thước đo phúc lợi kinh tế cùa 
một nước và so sánh giữa các nước phát triển và kém phát triển?
3. Dưới đây là sổ liệu về GDP của Việt Nam (nguồn; Niên giám 
Thống kê 2003)

Năm GDP danh nghĩa 
(nghìn ti đồng)

GDP thực tể* 
(nghin ti đồng)

2002 536 313
2003 606 336

•; 1994 là năm cơ sở.
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a. GDP danh nghĩa năm 2003 đã tăng bao nhiêu phần trăm so 
với năm 2002?

b. GDP thực tế năm 2003 đà tăng bao nhiêu phần trăm so với 
năm 2002?

c. Mức giá chung năm 2003 đă tăng bao nhiêu phần trăm so với 
năm 2002?

d. Tốc độ tăng GDP danh nghĩa lớn hơn hay nhỏ hom so với tăng 
GDP thực tế? Hãy giải thích?

4. Vào ngày 1.7.2005, một người thợ cẳt tóc tên là Lâm kiém được
400.000 đồng tiền cắt tóc. Theo tính toán của anh, trong ngày hôm đó 
các dụng cụ thiết bị của anh bj hao mòn giá trị ià 50.000 đồng. Trong
350.000 đồng còn lại, anh Lâm chuyển 30.000 đồng cho chính phù 
dưới dạng thuế doanh thu, 100.000 đồng giữ lại cửa hàng để tích luỹ 
mua thiết bị mới trong tương lai. Phần thu nhập còn lại 220.000 đồng 
anh phải nộp thuế thu nhập 70.000 đồng và chì mang về nhà thu nhập 
sau khi đã nộp thuế. Dựa vào những thông tin này, bạn hãy tính đóng 
góp của anh Lâm vào những chi tiêu thu nhập sau:

a. Tổng sản phẩm trong nước
b. Sản phẩm quổc dân ròng
c. Thu nhập quốc dân
d. Thu nhập cá nhân
e. Thư nhập khả dụng

5. Theo lý thuyết, khoản chi tiêu mua nhà ở mớ' của hộ gia đình được 
tinh vào đầu tư hay tiêu dùng? Còn việc mua xe hơi mới có được tính 
như vậy hay không? Tại sao?
6. Giao dịch nào đóng góp nhiều hơn vào giá trị GDP: chiếc vồng kim 
cương mới được một người giàu có mua hay chai nưởc sôđa mà một 
người đang khát mua? Tại sao? Một nước tập trung nguồn lực vào sản 
xuất hàng hoá đắt tiền có làm tăng GDP và tìừìg phúc lợi kinh tế cho 
người dân được không?
7. Sự kiện sau đây có tác động như thế nào đến CPI và chi sổ điều 
chinh GDP?

a. Đồng hồ Longin tăng giá 20%
b. Xe máy Spacy nhập khẩu tăng giá 20%
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Dầu thô tăng giá 10%.
i

c. uautnotanggia luyo.
d. Dịch cúm gia cầm làm tăng giá thực phẩm 10%.
e. Tiền lương cho nhân viên hành chính sự nghiệp tăng 30%.

8. Giả sử rằng mọi người chỉ tiêu dùng ba loại hàng hoá như trình bày 
ừong bảng sau:

Bóng tennis Vợt tennis Mũ chơi tennis
Năm Giá Lượng Giá Lượng Giá Lượng

(000 đ) (cái) (000 đ) (cái) (000 đ) (cái)
2001 20 100 400 10 10 200
2002 20 100 600 10 20 200

a. Giá của từng mặt hàng thay đổi bao nhiêu phần trăm? Mức 
giá chung thay đổi bao nhiêu phần trãm?

b. Vợt tennis trở nên đắt hay rẻ một cách tương đối so với mũ 
chơi tennis? Liệu phúc lợi cùa một sổ người này có thay đổi 
so với phúc iợi của một số người khác không? Hãy giải thích.

c. Việc chọn năm 2001 làm năm cơ sở hoặc chọn năm 2002 làm 
năm cơ sở có ảnh hưởng gì đến kết quả ừả lời của câu a và b? -

9. Các tinh huống sau đây có ảnh hưởng gi đến việc tính toán CPI? 
Hãy giải thích.

a. Phát minh ra máy Sony Walkman.
b. Sự xuất hiện túi khỉ an toàn trong xe hơi.
c. Người tiêu 4ừig. mua nhiều máy tính hơn do giá máy tính 

giảm.
d. Tăng ừọng lượng mỗi lon bia mà giá không đổi.
e. Người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe hơi tiết kiệni nhiêu 

liệu nhiều hom do giá xăng tăng.
10. Giả thiết tiền lưomg hưu hàng năm được điều chinh theo cùng tỉ lệ 
với sự gia tăng của CPI, và hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng CPĨ 
ước tỉnh quá cao sự gia tăng chi phỉ siiih hoạt ừên thực tể.

a. Nếu người già tiêu dừig một giỏ hàng như những người khác 
thi hàng năm lương hưu tăhẻ có cải thiện mức sống cho người 
già không? Hãy giải thích.

b. Trên tíiực tế, người già chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức
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khoẻ so với những người ưẻ tuổi, và chi phi chăm sóc sức 
khoẻ đã tăng nhanh hom mức giá chung. Bạn cần biết'gi tíiêm 
để xác định rõ xem liệu phúc lợi của người già có thực sự tăng 
lên không?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi dưới đây

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) có ứiể được đo lường bằng tổng 
của

a. tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phù và xuất khẩu ròng
b. tiêu dùng, chuyển giao thu nhập, tiền lương và lợi nhuận
c. đầu tư, tiêu dùng, lợi nhuận và chi phí hàng hóa trung gian
d. giá trj hàng hoá và dịch vụ cuối cùng, chi phí hàng hoá trung 

gian, chuyển giao thu nhập và tiền thuê
e. sản phẩm quốc dân ròng, tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập 

cá nhân khả dụng:
2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập:

a. mà người Việt Nam tạo ra cả ờ ừong nước và nước ngoài.
b. tạo ra ừên lãnh thô Việt Nam.
c. của khu vực dịch vụ ừong nước.
d. của khu vực chế tạo ưong nước.
e. Không phải những điều kể ữên.e. Knong pnai nnưng aieu Ke ưen.

3. Nếu GDP lớn hơn GNP của Việt Nam, thì
a. giá trj sản xuất mà người nước ngoài tạo ra ở Việt Nam nhiều 

hom so với giá trị sản xuất mà người Việt Nam tạo ra ở nước 
ngoài.

b. giá trị sản xuất mà người Việt Nam tạo ra ở nước ngoài nhiều 
hom so với giá trị sản xuất mà người nước ngoài tạo ra ở Việt 
Nam.

c. GDP ứiực tế lớn hom GDP danh nghĩa.
d. GNP thực tế lớn hơn GNP danh nghĩa.
e. giá trị hàng hoá trung gian lớn hơn giá ừị hàng hoá cuối củng.

4. GDP danh nghĩa của năm 2003 lớn hơn GDP danh nghĩa của năm
2002 có nghĩa là:
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‘ a. Sản lượng tăng
b. Sản iứợng giảm
c. Sản lượng không đổi
d. Sản lượng có thể tăng, giảm hoặc không đổi vì thông tin này 

chưa đù để biết về sản lượng thực tế
5. GDP thực tế đo lường theo mức g iá ...........còn GDP danh nghĩa
đo lường theo mức giá.........

a. năm hiện hành, năm cơ sở
b. năm cơ sở, năm hiện hành
c. của hàng hóa ừung gian, của hàng hỏa cuối cùng
d. trong nước, quốc tế
e. quốc tế, ừong nước

6. Khi tỉnh GDP hoặc CNP thi việc cộng hai khoản mục nào dưới 
đây là không đúng?

a. Chi tiêu của chính phù với tiền lưcmg
b. Lợi nhuận của công ty và lợi tức nhận được từ việc cho công 

ty vay tiền
c. Chi tiêu cho đầu tư và chi tiêu chính phủ
d. Tiêu dùng của dân cư và chì tiêu chính phủ

7. Khoản mục nào sau đây được tính vào GDP?
a. Công việc nội ừợ
b. Doanh tíiu từ việc bán ma tuý bất hợp pháp
c. Doanh thú từ việc bán các sản phẩm ừung gian
d. Dịch vụ tư vẩn
e. Một ngôi nhà mới xây dựng năm trước và được bán lần đầu 
tiên vào năm nay

Duởi đây là những thông tin về một nền kinh tể chi sản xuất bút và 
sách. Năm cơ sở là năm 1999. Hãy sử dụng những thông tin này để 
trả lời các câu hỏi từ 8 đến l ì

Năm Giá bút 
(nghin đổng)

Lượng bút 
(nghìn cái)

Giá sách 
(nghìn đồng)

Lượng sách 
(nghin quyển)

1999 3 100 10 50
2000 3 120 12 70
2001 4 120 14 70
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8. GDP danĩi nghĩa và GDP thực tế của năm 2000 lần lượt là
a. 800 triệu đồng và 1060 triệu đồng
b. 1060 triệu đồng và 1200 triệu đồng
c. 1200 triệu đồng và 1460 triệu đồng
d. 1200 triệu đồng và 1060 triệu đồng

9. Chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2000 lả
a. 100
b. 113
c. 116
d. 119
e. 138

10. Ti lệ lạm phát tính theo chi sổ điều chinh GDP của năm 2000 và 
của năm 2001 lần lượt là

a. 13% và 16%
b. 13% và 22%
c. 16% và 22%
d. 22% và 38%

11. Tăng trưởng kinh tế của năm 2001 là
a. 0%
b. 7%
c. 22%
d. 27%
e. 32%

12. Nếu một người thợ đóng giày mua một miếng da giá 100.000 
đồng, một bộ kim chi 10.000 đồng, và dùng chúng để khâu những đôi 
giày bán cho người tiêu dùng giá 500.000 đồng, thì giá ừị đóng góp 
của anh ta vào GDP là:

a. 110.000 đồng
b. 390.000 đồng
c. 500.000 đồng
d. 600.000 đồng
e. 610.000 đồng

13. Một giám đốc bị mất việc do công ty làm ăn thua lỗ. ông ta nhận 
được khoản frợ cấp thôi việc 50 triệu đồng thay vì tiền lương 100 triệu
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đồng/năm trước đây. Vợ ông ta bẳt đầu đi làm với mức lưong 10 triệu 
đồng/năm. Con gái ông ta vẫn làm công việc như cũ, nhưng tăng thêm 
khoản đóng góp cho bố mẹ s triệu đồng/năm. Phần đóng góp của gia 
đỉnh này vào tổng thu nhập quốc dân ừong năm sẽ giảm đi:

a. 50 triệu'đồng
b. 65 ừiệu đồng
c. 75 triệu đồng
d. 85 tiiệu đồng
e. 90 triệu đồng

14. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam 
theo cách tiếp cận chi tiêu:

a. Dịch vụ tư vấn luật mà một gia đình thuê
b. Dịch vụ dọn nhà mà một gia đinh tíìuê
c. Một cây cầu mới được xây bằng vổn ngân sách thành phố
d. Sợi bông được công ty Dệt Thành Công mua
e. Giáo trình Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô do trường ĐH KTQD 
phát hành.

15. Khoản tiền 50.000 đôla mà gia đình bạn chi mua một chiếc xe 
BMW được sản xuất tại Đức sỗ được túứi vào GDP của Việt Nam 
theo cách tiếp cận chi tiêu như như thế nào?

a. Đầu tư tăng so.ooo đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla
b. Tiêu dùng tăng so.ooo đôla và xuất khẩu ròng giảin so.ooo

đôla
c. Xuất khẩu ròng giảm so.ooo đôla
d. Xuất khẩu rồng tăng 50.000 đôla
e. Không tác động gỉ vì chiếc xe này được sản xuất ở nước ngoài

16. Nếu bổ mẹ bạn mua một ngôi nhà mới để ở khi về hưu thì giao 
dịch này s ỉ  được tính là

a. Tiêu dùng
b. Đầu tư
c. Chi tiêu chừứỉ phủ
d. Xuất khẩu
e. N h |^  khẩu
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Dựa vào sổ liệu về việc sán xuất ằây đồng dưới đây để trả iời các câu 
hỏi từ 17 đến 20

Các công đoạn Doanh
thu

Giá trị đẩu vào mua từ 
doanh nghiệp khác

I Khai thác quặng đồng 100 0
II Sản xuất đồng thỏi 160 100
in Sản xuất dây đồng 210 160
IV Bán cho người tiêu dùng cuối củng 300 210

17. Tổng giá trị sản phẩm trung gian là
a. 210
b. 300
c. 470
d. 770

18. Toàn bộ quá trình sản xuất dây đồng và bán cho người tiêu dừig 
cuối cùng đã làm tăng thu nhập quổc dân

a 210
b. 300
c. 470
d. 770

19. Giá ừị gia tăng được tạo ra ở công đoạn III là
a. 50
b. 90
c. 160
d. 210

20. Trong giá d*i của sản phẩm cuổi cùng, giá trj của quặng đồng đã 
được tính đến:

a. một lần
b. hai lần
c. ba ỉần
d. bổn lần

21. Hoạt động nào sau đây không làm tăng thu nhập của người dân 
một nưởc?

a. Xây dựng một cây cầu
b. Mở rộng đường giao thông
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c. Nhập khẩu nhiều xe ôtô và xe máy
d. Xuất khẩu nhiều hảng tiêu dùng

22. Giỏ hàng hoá sử dụng để tính CPI bao gồm
a. Các sản phẩm được người tiêu dừig điển hình mua
b. Nguyên nhiên vật liệu mà các doanh nghiệp mua
c. Tất cả các sản phẩm được sản xuất trong thời kỳ nghiẻn cứu
d. Tất cả các sản phẩm kể trên
e. Không phải các sản phẩm kể trên

23. Đổi với Việt Nam CPI sẽ líỊ ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 
10% của nhỏm hàng tiêu dùng nào dưới đây:

a. May mặc, giày dép, mũ nón.
b. Phương tiện đi lại và bưu điện.
c. Dược phẩm, y tế
d. Lương thực và thực phẩm
e. Tất cả các nhóm hàng trên đều cỏ tác động như nhau.

24. Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPỈ tăng nhiều hơn so vái chì số 
điều chinh GDP?

a. Tăng giá xe đạp Thống Nhất
b. Tăng giá xe tăng do Bộ Quốc Phòng mua
c. Tăng giá mảy bay chiến đấu sản xuất trong nước và được bán 

cho Lào
d. Tăng giá xe máy Spacy được sản xuất ở Nhật và bán ở Việt 

Nam
e. Tăng giậ máy kéo hiệu Bông Sen

25. Nếu giá táo tăng khiến cho người tiêu dùng mua ít táo và mua 
nhiều cam hơn thì việc tính toán CPI sẽ bj;

a. lệch thay thế
b. lệch do có sự xuất hiện sản phẩm mới
c. lệch do không tinh được sự thay đổi của chất lượng
d. lệch năm cơ sở
e. Không phải những điều trên

Bàng dưới đây giả định nền kinh tế chi có hai loại hàng tiêu dùng là 
sách và bút. Sừ dụng thông tin trong bảng để trả lời các câu hói từ 26
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t

đên 29 với năm cq sớ là năm 2000

Năm Giá sách 
(nghin đồng)

Lượng sách 
(cuốn)

Giá bút chì 
(nghin đồng)

Lượng bút chì 
(cái)

2000 2,00 100 1,00 100
2001 2,50 90 0,90 120
2002 2,75 105 1,00 130

26. CPI cùa các năm 2000, 2001, 2002 lần lượt là
a. 100,0; 111,0; 139,6
b. IOOa ' 109,2; 116,0
c. 100,0; 113,3; 125,0
d. 83,5; 94,2; 100,0

27. Ti lệ lạm phát của năm 2001 lả
a. 0%
b. 9,2%
c. 11,0%
d. 13,3%

28. Ti lệ lạm phát của năm 2002 là
a. 0%
b. 10,3%
c. 11,0%
d. 13,3%

29. Giả sử thay đổi năm cơ sở thành 2002. Giá trị mới của CPI trong 
năm 2001 là

a. 90,6
b. 100,0
c. 114,7
d. 134,3

30. Nếu CPI cùa năm 1995 là 136,5 và ti lệ lạm phát cùa năm 1995 là 
5%, thì CPI của năm 1994 là:

a. 135,0
b. 125,0
c. 131,5
d. 130,0
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e. 105,0
31. Giả sử thu nhập của bạn tăng từ 19 triệu đổng lên 31 triệu đồng. 
Trong giai đoạn đỏ CPI tăng từ 122 lên 169. Nhìn chung mức sổng 
của bạn đ3:

a. giảm
b. tăng
c. không đổi
d. Không thể kết luận vi không biết năm COKỞ.

32. Câu binh luận nào sau đây là đúng?
a. Lãi suất thực tế là tổng của lãi suất danh nghĩa và ti lệ lạm 

phát
b. L3i suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát
c. Lãi suất danh nghĩa bằng ti lệ lạm phát trừ đi lãi suất thực tế
d. Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế ừừ đi tì lệ lạm phát
e. Các câu trên đều sai

ĐÁP ÁN 
Bài tập
1. Theo cách tiếp cận chi tiêu, GDP bao gồm các thành phần; c  (tiêu 
dùng của hộ gia đỉnh), I (chi đầu tư của hộ gia đình và hẫng Idnh 
doanh), G (chi mua hàng và dịch vụ của chúứi phủ), và NX (xuất khẩu 
ròng = xuất khẩu - nhập khẩu)

a. GDP tăng do chi tiêu dùng tăng (tủ lạnh mởi).
b. GDP tăng do đầu tư tăng (ngôi nhà mới).
c. GDP không đổi do hàng tồn kho thuộc GDP của năm trước.
d. GDP tăng do chi tiêu dùìg tăng (mua bánh).
e. GDP tăng do chi tiêu của chính phủ tăng.
f. GDP tăng do đầu tư tăng (nhà máy tnới).
g. GDP không tính đến trợ cấp.

2. GDP tính đến những hàng hoá djch vụ mới được tạo ra trong năm, 
do đó hàng hoá đã qua sử dụng và được sản xuất vào những năm tnrởc 
sẽ được tỉnh vào năm sản xuất chứ không tính khi được tiếp tục giao 
dịch sau này. Tương tự, các hàng hoá dịch vụ không được giao dịch
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công khai trên thị trường sẽ không được ghi nhận chính thức để cỏ thể 
tính toán trong hệ thống tài khoản quổc gia, do đó không được tính 
vào GDP. Từ đó, GDP thường bỏ sót nhiều hàng hoá dịch vụ được sản 
xuất ờ các nước kém phát triển, sổ liệu về GDP sử dụng làm thước đo 
phúc lợi kinh tế của một nước sẽ làm tăng chênh lệch giữa các nước 
phát triển và kém phát triển.
3.

Năm GDP danh nghĩa 
(nghìn ti đồng)

GDP thực tế 
(nghin tì đồng)

2002 536 313
2003 606 336

a.

b.

c.

d.

GDP danh nghĩa năm 2003 đã tăng 13% so với năm 2002 
Tương tự, GDP thực tế năm 2003 đã tăng 7,35% phần ừăm so 
với năm 2002
Mức giá chung năm 2002 và 2003 được tính theo chỉ số điều 
chinh GDP lần lượt là 171,2 và 180,3. Do đó mức giá chung 
năm 2003 đã tăng 5,3% so với năm 2002 
Tốc độ tăng GDP danh nghĩa là 13% lớn hơn so với tăng GDP 
thực tế là 7,35%. Đó là do GDP danh nghĩa tăng lên do sản 
lượng thực tế tăng đồng thời cả mức giá chung tăng, còn GDP 
thực tế không tính đến sự thay đổi mức giá chung.

4. Dịch vụ cắt tóc của anh Lâm tạo ra ừong ngày được tính vào GDP 
do đó đóng góp của anh Lãm sẽ là:

a. 400.000 đồng
b. 400.000 -  50.000 = 350.000 đồng
c. 350.000 -  30.000 = 320.000 đồng
d. 320.000 -  100.000 = 220.000 đồng
e. 220.000 -  70.000 = 150.000 đồng

5. Nhà ở được sử dụng lâu dài theo thời gian, đồng thời mức hao mòn
là không đáng kể, do đỏ được tính vào hàng đầu tư. Xe hơi có thời 
gian sử dụng bị giới hạn hơn nhiều, đồng thời mức hao mòn lại rất
lớn, do đó được tính vào hàng tiêu dùng. Lập luận tương tự đối với
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các hàng hoá ỉâu bền khác khi tính toán GDP.
6. Chiếc vòng kim cương đóng góp vào GDP nhiều hcm so với chai 
nước sôđa vi GDP đo lường theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, do 
nguồn lực có hạn, một nước tập trung nguồn lực sản xuẩt hàng hỏa đắt 
tiền sẽ làm giảm sản lượng hàng hóa thông thường và do đó mức sổng 
có thể không tăng.
7. Sự kiện sau đây có tác động như thế nào đến CPI và chỉ sổ điều 
chính GDP

a. Đồng hồ Longin là hàng tiêu dùng nên CPI tăng, nếu đây là 
hàng sản xuất ừong nước thì Dgdp cũng tăng

b. Xe máy Spacy tiêu dùng nhập khẩu nên CPI tăng.
c. Dầu thô được sản xuất ừong nưác nhưng không phải là hàng 

tiêu dùng nên chỉ có Dgdp tăng.
d. Thực phẩm là hàng tiêu dùng sản xuất trong nưởc; CPl và 

Dqdp đều tăng
e. Đây là chi phỉ dịch vụ thuộc chi tiêu chỉnh phù, Dgdp tăng.

8.
a. Giá bóng tennis không thay đổi; Giá vợt tennis tăng 50%; Giá 

mũ tennis tăng 100%. Mức giá chung tính theo CPl của năm 
2001 là 100 và của năm 2002 là ISO, tăng 50%.

b. Vợt chơi tennis trợ nên rẻ một cách tương đối so với mũ chơi 
tennis. Liệu phúc lợi của một số người đã thay đổi so vởi phúc 
lợi của một số người khác không. Những người mua nhiều mũ 
sẽ bj tổn thất so vởi những người mua nhiều vợt và bóng 
tennis.

c. Việc chọn năm 2001 làm nătn cơ sờ hoặc chọn năm 2002 làm 
năm cơ sở không ảnh hưởng gi đến kết quả trả lời của câu a và
b.

9. Việc tính toản CPI cỏ thể frở nên không chính xác vì một sổ lý do 
chẳng hạn như sau:

a. Xuẩt hiện sản phẩm mới
b. Sự thay đổi chất lượng không đo lường đưọrc
c. Lệch thay thế
d. Sự thay đổi chất lượng không đo lường được
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10.
e.

a.

b.

Nếu người già tiêu dùng một giỏ hàng như những người khác 
thi hàng năm lương hưu tăng nhanh hơn chi phí sinh hoạt, do 
đó cài thiện mức sống cho người già.
Chi phỉ sinh hoạt thực té cùa người già tăng nhanh hơn thu 
nhập của họ, do đó phúc lợi cùa người già có thể đang bj giảm 
đi. Đẻ có kết luận chính xác cần có thông tin đầy đủ về giỏ 
hàng mà người già tiêu dùng.

Lệch thay thế

Câu hỏi lựa chọn

la 2a 3a 4d 5b 6a 7d 8d
9b lOb Ila I2b 13e 14d 15b 16b
17c 18b 19a 20a 21c 22a 23d 24d
25a 26c 27d 28b 29a 30d 31b 32b
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Chương 3 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Bài tập
1. Cho hàm sản xuất Y=

a. Cho biết sản lượng bằng bao nhiêu nếu K= 64, L=100.
b. Nếu cả tư bản hiện vật và lao động tăng gấp đôi, sản lượng sẽ 

thay đổi như thé nào?
c. Phải chăng hàm sản xuất này biểu thị lợi suất không đổi theo 

quy mô? Hãy giải thích?
d. Viết lại hàm sản xuất này dưới dạng mối quan hệ giữa sản 

lượng bình quân một công nhân vởi mức ừang bị tư bản bình 
quân mỗi một công nhân.

e. Giả sử mức độ trang bị tư bản bình quân mỗi một công nhân 
tăng từ 2 lên 4 lên 6, thì sản lượng binh quân một công nhân 
thay đổi như thế nào?

2. Vào năm 2003 GĐP binh quân đầu người túih theo sức mua tương 
đương của Việt Nam là 2.490 đôla và của Hàn Quốc là 17.971 
đôla'. Giả sử nếu tỉ iệ tăng ừorờng GDP binh quân đầu người của 
Việt Nam là 7,2% năm và của Hàn Quổc là 4% năm, thi Việt Nam 
phải mất bao nhiêu lâu để có GDP binh quân đầu người bằng:
a. Một nửa GDP binh quân đầu người của Hàn Quổc?
b. Hai phần ba GDP binh quân đầu người của Hàn Quốc?
c. GDP binh quân đầu người của Hàn Quốc?

3. Hẵy sử dụng quy tắc 70 để tỉnh toán xem ừong bao lâu thì các 
biến số sau tăng gấp đôi:
a. GDP thực tế tăng trưởng hàng năm là 2,5% và 7% năm.

 ̂UNDP, Human Development Report 2005 
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b. Tài khoản tiết kiệm 1000 đôla được trả lãi là 5,75% năm.
4. Bảng dưới đây mô tả sổ liệu tăng trưởng cùa 4 quốc gia trong 10 

năm:
Tì lệ táng trưởng hàng năm (%)

Các nước J K L M
GDP danh nghĩa 20 15 10 5
Mức giá chung 5 3 6 2
Dân số 5 8 2 1

8 .

a. Nước nào có ti lệ tăng trường sản lượng thực tể*đầu người lớn 
nhất?

b. Nước nào có ti lệ tăng ừưÒTig GDP thực tế đầu người nhỏ 
nhất?

Giả sử GDP thực tế là $30.000 ừong năm thứ nhất và $31.200 
ừong năm thứ 2. Ti lệ tăng ưường GDP ứiực tế bẳng bao nhiêu? 
Nếu dân số ừong năm 1 là ỉ 00 và năm 2 là 102. Ti lệ tăng trưởng 
GDP thực tế bình quân đầu người bằng bao nhiêu?
Hầu hết các nước, bao gồm Việt Nam, nhập khẩu một lượng IỚI\ 
hàng hóa và dịch vụ từ nước khác. Tuy nhiên, ứieo giáo trình thi 
một quốc gia chi có thể hưởng một mức sổng cao khi quốc gia đó 
cỏ thể tự minh sản xuất sổ lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ. Bạn 
có thể dung hòa hai thực tế này không?
Hãy nêu các loại tư bản (bao gồm cả tư bản hiện vật và vốn nhân 
lực) cần thiết để sản xuất mỗi sản phẩm sau‘
a. Xe ôtô
b. Giáo dục đại học và sau đại học
c. Dịch vụ vận tải hàng không
d. Hoa quả và rau
Giả sử xã hội giảm tiêu dùng và tăng đầu tư.
a. Sự thay đổi này ảnh hường đến tẫng ưưởng kinh tế như ứìế 

nào?
b. Các nhỏm dân cư nào trong xã hội sẽ được lợi tùr sự thay đổi 

này? Nhóm nào sẽ bị thiệt?
Vào những năm 1990, các nhà đầu tư trong khu vực đâ đầu tư ữực
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tiếp cũng như gián tiếp rất nhiều vào Việt Nam. Lúc đó một sổ 
người cảm thấy lo lắng trước hiện tượng này.
a. Vì sao Việt Nam vẫn được lợi hơn khi tiếp nhận so với khi 

không tiếp những khoản đầu tư như vậy?
b. Vì sao chúng ta sẽ được lợi hơn nếu chúng ta đã tự thực hiện 

các dự án đầu tư đỏ?
10. Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy có mối tương quan dưomg 

giữa ổn định chính trj và tăng trưởng kinh tế.
a. Sự ổn định chính ưi có thể dẫn tới sự tăng trưởng nhanh thông 

qua cơ chế nào?
b. Sự ưing trưởng nhanh có thể dẫn tới sự ổn định chính trj thông 

qua cơ chế nào?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi dưới đây

1. Mức sổng của dân cư một nước có thể được phin ánh bằng chi tiêu:
a. GDP thực tế binh quân đầu người.
b. GDP thực tế.
c. GDP danh nghĩa binh quân đầu người.
d. GDP danh nghĩa.

2. Nếu GDP thực tế của nền kinh tể tăng từ 2000 tì đồng lên 2100 
đồng, thì ti lệ tăhg trưởng kinh tế cùa quốc gia trong năm đó sẽ bằng:

a. 0,5%
b. 5%
c. 10%
d. 50%

3. Nếu GDP tíiực tế bình quân đầu người là 18073 đôla năm 2000 và 
18635 đôỉa năm 2001 thì tì lệ tăng trưởng của GDP thực tế binh quân 
đầu người ừong thời kỳ này bằng bao nhiêu?

a. 3,0%
b. 3.1%
c. 5,6%
d. 18%

4. Giả sử một quốc gia có GDP thực tế bằng 7Ò0 ti đồng và tì lệ tăng 
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trưòmg hàng năm lả 5%. Trong vòng 2 năm GDP thực tế sẽ tăng thêm 
là:

a. 14 ti đồng
b. 35 ti đồng
c. 70 tl đồng
d. 71,75 ti đồng

5. Theo quy tắc 70, nếu GDP thực tế cùa một quốc gia tăng 2% năm, 
thì sau khoảng bao nhiêu năm GDP thực tế của quốc gia này sS gấp 
đôi?

a. 25 năm
b. 30 năm
c. 35 năm
d. 40 năm

6. Giả sử bố mẹ bạn cho bạn một khoản tiền là 10 triệu đồng vào ngày 
bạn chào đời và lãi suất tiền gửi là 3% năm. Vận dụng quy tắc 70 hãy 
cho biết sau 70 năm sổ tiền trong tài khoản của bạn bằng bao nhiêu?

a. 300 nghìn đồng
b. 80 ừiệu đồng
c. 20 triệu đồng
d. 70 triệu đồng

7. Giả sử GDP thực tậ cùa nước A là 100 t! đôla và B là so ti đôla. 
Nếu ti lệ tăng trưởng GDP thực tế cùa nước A là 3% năm và nước B là 
10% năm, thì

a. GDP thực tế của nước A s& bằng 126,8 ti đôla sạu 7 năm.
b. GDP thực tế của nước A sẽ gấp đôi sau ] 4 năm
c. GDP thực tế của nước B sS lớn hơn nước A sau 11 năm
d. GDP thực tế của nươc B sẽ bằng 88,8 ti đôla sau 7 năm

8. Giả sử GDP thực tế cùa nước A là 100 ti đôla và B là 50 ti đôla. 
Nếu ti lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và nước B là 
10% năm, thì.

a. GDP thực tế cùa nước A sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm.
b. GDP thực tế của nước B sẽ tăng gấp đôi sau 8 năm
c. GDP thực tế của hai ríước sẽ không bao giờ bằng nhau
d. Không phải các câu trên.
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9. Giả sử GDP thực tế của nước A là 100 tỉ đôla và B là so ti đôỉa; dân 
sổ cùa cà hai nước đều lả 10 triệu người và tì lệ tăng dân sổ hàng năm 
là 2%. Nếu tỉ lệ tăng ừưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và 
nước B là 10% năm, thi

a. GDP thực tế binh quân đầu người của nước A bằng 10.000 
đôla.

b. GDP thực tế bình quản đầu người của nước B bắng 5.000 
đôla.

c. GDP thực tế bỉnh quân đầu người của hai nước ừong năm tới 
lần lượt là 10.980 đôỉa và 5.392 đôla.

d. Tất cả các câu ừên.
10. Giả sử GDP thực tế của nước A là ỈOO tỉ đôla và B là 50 ti đôla; 
dân số của cả hai nước đều là 10 triệu người và ti lệ tăng dân số hàng 
năm là 2%. Nếu ti lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm 
và nước B là 10% năm, thi

a. GDP thực tế binh quân đầu người của nước A sẽ tăng gấp đôi 
sau 30 năm.

b. GDP thực tế bình quân đầu người của nước B sẽ tăng gấp đôi 
sau 23 năm

c. GDP tíìực tế bình quân đầu người của hai nước sẽ bằng nhau 
sau 19 năm

d. Không phải các câu ừên.
11. Nếu GDP thực tể của nước A bằng 60% GDP thực tế cùa nưỏc B, 
tỉ lệ tăng ừưòmg GDP thực tế của nước A là 3,5% trong khi đó của 
nước B là 1%. Thì GDP của nước A  sẽ bằng bao nhiêu phần ừăm 
GDP thực tế của nước B sau 10 năm?

a. 69,8%
b. 73,2%
c. 76,6%
d. 84,6%

12. Nếu hai nước xuất phát với GDP binh quân đầu người như nhau, 
trong đỏ một nước có tổc độ tăng borờng 2% năm và nưởc kia là 4% 
năm, tíii:

a. GDP bình quân đầu người của nưởc có ti lệ tăng trưởng 4%
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luôn lớn hơn GDP binh quân đầu người của nước cỏ tì lệ tăng 
trường 2%.

b. Nước có ti lệ tăng trưởng 4% sẽ bắt đầu nới dần khoảng cách 
với mức sống cùa nước có ti lệ tăng trưỏmg 2% do tăng ừưòmg 
kép.

c. Sau một sổ năm mức sổng cùa hai nước sẽ bằng nhau do quy 
luật lợi suất giảm dần đổi với tư bản.

d. Năm sau, kinh tế cùa nước tăng trường 4% sẽ lớn gấp đôi 
<: • nước tăng tưởng 2%.

13. Câu nào sau đây cho biết lợi ích của tăng trường kinh tế đổi với xã
hội?

a. Mọi người có thu nhập danh nghĩa cao hom.
b. Mức sổng tăng.
c. Sự khan hiếm đối với các nguồn lực cùa nền kinh tế tăng lên.
d. Xã hội ít có khả năng thỏa mãn được những nhu cầu mới.

14. Năng suất là:
a. . tốc độ tăng thu nhập quốc dân.

• s. số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một công nhân sản xuất 
được ưong một đơn vị thời gian.

c. số tiền được từ đầu tư trên thị trường chứng khoán.
b. tượng vốn nhân lực và tư bản hiện vật hiện có ừong nền kinh 

tê.
15. Mức sổng của chúng ta liên quan nhiều nhất đến :

a. mức độ làm việc chăm chi của chúng ta
b. cung về tư bản, vi tất cả những thứ có giá ừị đều do máy móc 

sản xuất ra.
c. cung về tài nguyên thiên nhiên, vì chúng giới hạn sản xuất.
d. năng suất của chúng ta, vì thu nhập cùa chúng ta chỉnh bằng 

những gì mà chúng ta sản xuất ra.
16. Chi phí cơ hội của tăng trưởng cao trong tương iai là:

a. giảm đầu tư hiện tại
b. giảm tiết kiệm hiện tạl
c. giảm tiêu dùng hiện'tại
d. giảm nguồn thu thuế hiện tại của chính phủ
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17. Điều nào dưới đây không phải là nhân tố quyết định tăng trường 
kinh tế trong dài hạn?

a. Sự gia tăng của tổng cầu
b. Sự gia tăng khối lượng tư bản ừong nền kinh tế
c. Các nguồn tài nguyên tíiiên nhiên
d. Tiến bộ công nghệ

18. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế là do:
a. Sự gia tăng của số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên.
b. Sự gia tăng của số lượng và chẩt lượng tư bản.
c. Sự gia tăng của sổ lượng và chất lượng vốn nhân lực.
d. Tiến bộ công nghệ.
e. Tẩt cà các câu ừên đều đúng.

19. Sự gia tăng của nhân tố nào sau đây không ỉàm tăng năng suất của 
một nước.

a. Vốn nhân lực bình quân một công nhân.
b. Tư bản hiện vật bình quân một công nhân.
c. Tri thức công nghệ
d. Lao động

20. Giả sử Tầng một nền kinh tế có 1000 công nhân, mỗi người công 
nhân làm việc 2000 giờ một năm. Nếu sản lượng thực tế bình quân 
một công nhãn ừong một giờ tạo ra là 9 đôla, thì GDP thực tế sẽ bằng;

a. 2 triệu đôla
b. 9 triệu đôla
c. ISừiệuđôla
d. 24 triệu đôla

21. Tăng ứưởng kinh tế ữong dài hạn phụ thuộc chủ yếu vào:
a. chất lượng môi trường
b. năng suất
c. chi phí ý tế
d. đạo đức kinh doanh

22. Lực lượng lao động ngày càng được đào tạo tốt hơn có nghĩa là
a. vốn nhân lực tăng
b. qăng suẩt lao động giảm
c. công nghệ đóng góp vào tăng trưởng ít hơn
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d. sản lượng hàng hóa và dịch vụ giảm
23. Điều nào dưới đây không phài là nhân tổ quyết định năng suất của
một quốc gia?

a. Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ
b. Mức giá
c. Lượng tư bản hiện vật bình quân một công nhân
d. Lượng vốn nhân lực bình quân một công nhân

24. Để tăng khối lượng tư bản hiện vật trong nền kinh tế, thì cần phải:
a. thu hút đầu tư
b. tăng tiêu dùng
c. tăng chi tiêu chính phù
d. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

25. Đầu tư cho giáo dục & đào tạo sẽ thúc đẩy tăng trường kinh tế bởi
vì:

a. tạo ra nhiều việc làm hơn cho các giáo viên
b. làm gia tăng vốn nhán lực
c. làm tăng quy mô của lực lượng lao động
d. làm cho mọi người ngày càng quan tâm đến những vấn đề về 

môi trường.
26. Câu bình luận nào sau đây là đúng?

a. Các dự án nghiên cứu và triển khai do chính phủ tài ừợ sẽ 
đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp khi họ sử dụng chúng, 
nhưng không đem lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế.

b. Luật bản quyền, sờ hữu rõ ràng và minh bạch sẽ giúp một số 
người bảo vệ tài sản cùa họ, nhưng không đóng góp vào tăng 
trường kinh tế.

c. Chính phủ can tíiiệp nhiều hơn vào các hoạt động kinh doanh 
sẽ thúc đẩy tăng trưởng

d. Chính phù cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng tốt cho hoạt động 
kinh tế có thể nâng cao năng suất và tăng trưởng.

27. Để nâng cao mức sống, chính phủ không nên làm điều gi sau đây?
a. Thúc đẩy tự do hóa thương mại, khuyến khích tiết kiệm và 

đầu tư
b. Kiểm soát sự gia tăng dân số
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c. Khuyến khích các hoạt động nghiên cửu và tiiển khai
d. Qưổc hữu hóa những ngành quan ữọng

28. Phần lởn các nhà ỉdnh tế đều cho rằng
a. Tăng đầu tư làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh hem
b. Tăng ừưởng kinh tế cao hơn làm giảm đầu tư
c. Đầu tư tăng không ảnh hưởng đến tăng trường
d. Đầu tư tăng là nguyên nhân làm tăng tiết kiệm

29. Sự kiện nào dưới đây được cho là có thể cải thiện mức sống của 
một nưởc nghèo?

a. Sự gia tăng các cơ hội tiếp cận với giáo dục củatỉân cư
b. Hạn chế tăng ừưởng dân số.
c. Sử dụng các hàng rào thương mại (thuế quan và hạn ngạch)
d. Áp dụng rộng rãi chính sách kiểni soát giá để phân bổ các 

hàng hóa và nguồn lực.
e. Câu a và b.

30. Điều nào sau đây có tíiể lảm giảm tì lệ sinh?
a. Giảm chi phí cơ hội của việc sinh con
b. Nhiều việc làm hơn cho phụ nữ
c. ít việc làm hơn cho phụ nữ
d. Tăng chi tiêu cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình

31. Nhiều nước Đông Á tăng ừường nhanh vi: -
a. họ có nguồn tài nguyên dồi dào
b. họ từng là các nước đế quốc và đã vơ vét được nhiều của cải 

từ các nước thuộc địa ừước đây.
c. Họ dành một tì lệ lớn của GDP cho tiết kiệm và đầu tư.
d. Không câu nào ở frên là đúng

32. Tại sao chính trị bất ổn và quyền sở hữu không được bảo vệ lại 
làm cho tiLng ứưởng kinh tế chậm lại?

a. Sự e sợ tài sản của cảc cá nhân sS bị trưng thu sS làm giảm 
động cơ đầu tư của các cá nhân.

b. Tại một quốc gia khi quyền sở hữu không được đảm bảo, các 
nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào quốc gia đố.

c. Tiết kiệm trong nước tăng vì các cá nhân e sợ tài sản của họ 
không được an toàn.
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d. Sự bất ổn chính trị và tham nhũng có thể nâng cao sức mạnh 
của thị trưòmg.

33. Chỉnh sách nào sau đây it có khả năng nhất trong việc thúc đẩy 
tăng trưởng?

a. Tăng chị tiêu cho giáo dục cộng đồng
b. Gia tăng các rào cản thương mại
c. Giảm rào cản với đầu tư nước ngoài
d. Cả a và c đều đúng

34. Quặng sẳt là một ví dụ về:
a. vốn nhân lực
b. tư bản hiện vật.
c. tri thức công nghệ
d. tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được
e. công nghệ

35. Các quan điểm phê phán tăng trưởng cho rằng
a. tăng trường không có ý nghĩa nếu nó làm trầm trọng thêm sự 

ô nhiễm.
b. tăng trường không xảy ra nếu dân số ngày càng tăng nhanh
c. thế hệ tương lai không còn các nguồn tài nguyên
d. Tất cả các câu trên đúng.

36. Khoản chi tiêu nào dưới đây làm tăng năng suất có nhiều khả năng 
nhất tạo ra ngoại ứng tích cực?

a. Ngân hàng ngoại thưomg mua một máy tính mới.
b. Bạn đỏng tiền học phí
c. BP liên doanh với các công ty trong nước trong việc khai thác 

dầu.
d. Nhà máy ô tô 1-5 mua một máy khoan mới.

37. Hãng Honda xây một nhà máy mới ở Vĩnh Phúc thi trong tương 
lai:

a. GDP cùa Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP
b. GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP
c. đầu tư nước ngoài gián tiếp ở Việt Nam tăng
d. Các câu trên đều sai.

38. Câu bình luận nào sau đây đúng?
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a. Các nước có GDP bình quân đầu người khác nhau nhưng
thường có ti lệ tăng trưởng như nhau.

b. Các nước có ti lệ tăng trường khác »hau nhưng thường có
GDP binh quân đầu người như nhau.

c. Mọi nước đều có cùng tổc độ tăng trưởng và mức sản lượng vì 
mọi nước đều có thể tiếp cận được các nhân tổ sản xuất như 
nhau.

d. GDP bình quân đầu người cũng như tì lệ tăng trưởng cùa các 
nước trên thể giới khác nhau đáng kể. Theo thời gian các 
nghèo trờ nên giàu một cách cách tương đổi.

ĐÁP ÁN 

Bài tập
1. a. Y = 64''^100‘'̂  = 8.10 = 80

b. Y = (2.64)"^ (2.100''^)= 160
c. Hàm sản xuất có hiệu suất không đổi theo quy mô, vì khi cả K 

và L tăng gấp đôi thi sản lượng cũng tăng gẩp đôi.
d. Băng cánh chia cả hai vế của hàm sản xuất ban đầu cho L ta 

được; (Y/L) = (K/L)''^
e. Vì (Y/L) = (KẢ.)'^ nếu K/L tăng gấp đôi (từ 2 lên 4) thì sản 

lượng bình quân một công nhân tăng 2'^, nếu K/L tăng gấp 
rưỡi (từ 4 íên 6) thì sản lượng bình quân một công nhân tăng 
1,5 ’'̂

2. a. 43,3 năm
b. 51,8 năm
c. 65,2 năm

3. a. 35 năm; 14 năm; 10 năm
b. 12,17 năm

4. a. Nước J

5.
b. .Nước L và M
Ti lệ tăng trưởng GDP thực tế = 4% (= $31.200 - 
$30.000)/$30.000). GDP ứiực tế bình quân đầu người năm 1 = 
$300 (= $30.000/100). GDP thực tế bình quân đầu người năm 2 =
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$305,88 (= $31,200/102). Ti lệ tăng trường GDP bình quân đầu
người là 1,96 % = ($305,88 - S300)/300.

6. Đe được hưcmg mức sổng cao, bản thân mỗi nước phải tự sản xuất 
một số lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ bởi vì tổng thu nhập bàng 
tổng sản lượng. Tuy nhiên do lợi ích cùa thương mại quốc tế, mỗi 
nước chi cần sản xuất những hàng hóa và dịch vụ mà nước đó có lợi 
thế so sánh bời vì khi đó có thể tập trung các nguồn lực vào sản xuất 
những hàng hóa và dịch vụ này và nhập khẩu các mặt hàng mà các 
nước khác cỏ lợi thế so sánh hơn nước mình. Điều này làm cho khả 
năng sàn xuất và mức tiêu dùng trong nước đều tăng. Ngoài ra 
thương mại còn Ịàm phong phú thêm hàng hóa cho người tiêu dùng, 
cho phép các doanh nghiệp tận dụng lợi thế kinh tế quy mô, làrp cho 
thị trường có tính cạnh tranh hon và tạo điệu kiện đẩy nhanh quá 
trinh chuyển giao công nghệ.

7. a. Sản xuất xe ôtô cần nhà máy với nhiều máy móc, thiết bị cũng
như vốn nhân lực từ các công nhân được đào tạo.

b. Giáo dục đại học cần giáo trình, giảng đường cũng như vốn 
nhân lực (giáo viên).

c. Vận tải hàng không cần máy bay, sân bay cũng như vốn nhân 
lực dưới dạng tri thức của phi công.

d. Trồng rau và cây ăn quả cần hệ thống tưới tiêu, máy thu 
hoạch...vốn nhân lực như kiến thức về nông nghiệp.

8. a. Đầu tư nhiều hơn sẽ làm tăng tích lũy tư bản và tạo ra tăng
truởng cao hơn trong dài hạn.

b. Nhiều người sẽ có thu nhập cao hom do tăng trưởng nhanh 
hơn. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu công nhân và chủ các doanh 
nghiệp trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng sẽ có thu 
nhập thấp hơn, trong khi đó công nhân và chủ các doanh 
nghiệp trong các ngành sản xuất hàng đầu tư sẽ có thu nhập 
cao hơn.

9. a. Làm tăng tư bản và thúc đẩy tăng trường kinh tế Việt Nam
b. Vi người Việt Nam sẽ thu được lợi nhuận từ các dự án. chứ 

không phải trả cho người nước ngoài. *- -  V
10. a. Vì sự ổn định chính trị tạo ra một môi trường vĩ mô ổn-địrih Vâ'-
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đất nước trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. Do đó, với việc đầu tư nhiều hơn sẽ cỏ lợi cho 
tăng trường.

b. Khi người dân có thu nhập cao họ có xu huérng hài lòng và 
ủng hộ hệ thống chính trị hiệa tại.

Câu hòi lựa chọn

2b 3 b , 4d 5c 6b 7c '8d 9d <ÍÒd
l lc 12b 13b 14b 15d 16c •Ĩ7a Ỉ8e 19đ 20c
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Chương 4

TIÉT KIỆM, ĐÂU T ư  VÀ HỆ THÓNG TÀI CHÍNH

Bài tập
1. Vởi mỗi cặp sau đây, theo bạn loại trái phiếu nào trả' lài suất cao
hơn? Hãy giải thích.

a. Trái phiếu của Chính phủ Mỹ và frái phiếu cùa Chính phủ 
Argentina.

b. Trái phiếu đảo hạn vào năm 2010 và ùái phiếu đáo hạn vào năm 
2025*

c. Trái phiếu của Tổng công ty dầu khí Việt Nam và trái phiếu 
cùa một công ty sản xuất nước giải khát mới thành lập.

2. Giá cổ phiếu giảm đôi khi được coi như là tín hiệu giảm GDP thực 
tế trong tưomg lai. Liệu bạn có tin vào điều đó không? Hãy giải 
thích.

3. Khi Chinh phủ Mêhicô không có khả năng thanh toán các khoản nợ 
nước ngoài đến hạn vào năm 1982, lăi suất trái phiếu do nhiều nước 
đang phát triển khác phát hành đã tăng đáng kể. Theo bạn, tại sao 
điều đó lại xảy ra?

4. Nhiều công nhân giữ một khối lượng lớn cổ phiếu cùa ũác công ty 
nơi họ làm việc. Theo bạn tại sao các công ty lại khuyến khích hành 
vi này? Tại sao công nhận có thể lại không muốn giữ cổ phiếu của 
công ty nơi họ làm việt?

5. Giải thích sự khác nhau giữá tiết kiệm và đầu tư theo đjnh nghĩa của 
các nhà kinh tế vĩ mô. Tình huống nào dưới đây biểu thị đầu tư, tiết 
kiệm? Hãy giải thích.

a. Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới theo hình thức trả góp.
b. Bạn sử dụng 20 triệu trong tài khoản séc để mua cổ phiếu của 

Ngân hàng Ngoại thương.
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c. Người bạn cùng phòng mới nhận khoản thụ nhập 1 triệu từ 
iàm gia sư và gửi sổ tiền đó vào tài khoản của minh tại ngân 
hàng.

d. Bố bạn vay Ngân hàng 100 triệu đôla để mua tô tô sừ dụng để 
chờ hàng giao cho các đại lý.

6. Xét một nền kinh tế đóng có GDP là 8.000 ỉi đồng, thuế là 1500 ti 
đồng, tiết kiệm tư nhân là 500 tỉ đồng, và tiểt kiệm Chính phù ỉà 200 
ti đồng. Hãy. tính mức tiêu dùng, chi tiêu Chính phủ, tiết kiệm quốc 
dân, và đầu tư cho nền kinh tế đó.

7. Giả sử trong năm tới Chính phủ vay nhiều hơn năm nay 2000 tỉ 
đồng.
a. Sử dụng đổ thị về thị trường vốn vay để phân tích hiệu ứng cùa 

chính sách này. Liệu lãi suất sẽ tăng hay giảm?
b. Điều g.ì xảy ra với đầu tư, tiết kiệm.tư nhân, tiết kiệm Chính phủ 

và tiết kiệm quốc dân? So sánh lượng thay đổi của các biến số 
đó yới 2000 tì động mà Chính phù vay bổ sung.

c. Hệ số co giãn của cung và cầu về vổn vay có ảnh hưởng như thế 
nào đến những thay đổi này?

d. Giả sử các hộ gia Ểịình tin. rặng việc Chính phù vay hôm nay 
nhiều hoTt cũng có 'nghĩa Chỉnh phủ sẽ tăng thuế trong tương lai

' '  , để họàn trà khoản nợ và lằi phát sinh. Điều này có tác động đến 
’ tiết kiệm tư nhân và cung về vốn vay hiện tại như thế nào? Nó 
làní giậm hay tăng các hiệu ứng mà bạn đã thảo luận ở câu (a) 
và (b).

8. Trong IS năm qua, công nghệ thông tin đã cho phép các doanh 
nghiệp giảm đáng kể lượng hàng tồn kho tính cho mỗi đồng doanh 
thu. Hãy cho biết ảnh hưởng của sự thay đổi này đến thị trường vổn 
yay. (Gợi ý: Chi tiêu vào hàng tồn kho là một bộ phận của đầu tư). 
Bạn hãy chỉ ra iAừng ảnh hưởng đến đầu tư vào nhà máy và thiết bj.

9. Hãy sử dụng mô hình về thị trường vốn vay để phân tích xem lẫi 
suất, đầũ tư, tiết kiệm tăng ừường kinh tể thay đổi tíiế nào khi;

a. Chính phủ quyết định đánh thuế'vào tiền lâi và cổ tức
b. Ghính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn giữ cho cán 

cân ngân sách không thay đổi.
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c. Chính phủ miễn thuế cho các dự án đầu tư mới.
10. Nếu như cung về vốn vay không phụ thuộc vào lãi suất thực tế thì 

kết quả ảnh hưởng của những tình huống trong bài 9 có gi thay 
đổi không? Giải thích.

11. Theo lý thuyết đầu tư có thể tăng lên bằng cách giảm thuế đánh 
vào tiết kiệm tư nhân hoặc giảm thâm hụt ngân sách Chính phủ.
a. Tại sao rất khó áp dụng đồng thời cả hai chính sách này?
b. Bạn cần biết những thông tin gì về tiết kiệm tư nhân để đánh 

giá chính sách nào sẽ hiệu quả hơn trong việc khuyến khích 
đầu tư?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi dưới đây

1. Hệ thống tài chính nối kết;
a. người tiết kiệm và người đi vay.
b. người xuất khẩu với người nhập khẩu.
c. người sản xuất và người tiêu dùng.
d. công nhân và chù doanh nghiệp.

2. Ví dụ về tài ứợ cổ phần là:
a. một công ty phát hành trái phiếu.
b. TP Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu.
c. một công ty phát hành cổ phiếu.
d. khoản tiền mà ngân hàng cho vay.
e. Tất cả các câu ừên đều đúng.

3. Rủi ro tín dụng liên quan đến;
a. kỳ hạn của trái phiếu.
b. việc người vay tiền có thể không có khả năng hoàn trả tiền lãi 

và vốn gốc.
c. phương thức đánh thuế thu nhập từ tiền lãi.
d. cổ tức nhận được.
e. tỉ số giá/thu nhập của ừái phiếu.

4. Trung gian tài chính là người đứng giữa
a. vợ và chồng
b. công đoàn và doanh nghiệp
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c. người mua và người bán
d. người đi vay và người cho vay

5. Không giống với các ừung gian tài chính khác
a. các ngân hàng thương mại tạo ra phương tiện cất ữữ giá ưị
b. các ngân hàng thưcmg mại tạo ra một phương tiện trao đổi.
c. các ngân hàng thưomg mại thực hiện các hoạt động cho vay
d. các ngân hàng có khả năng phát hành tiền.

6. Chứng khoán nào dưới đây dường như phải ừả lãi suất cao nhất?
a. Trái phiếu do UBND TP Hồ Chí Minh phát hành.
b. Quỹ tương hỗ đầu tư vào ừái phiếu cùa các công ty sản xuất 

chíp điện từ.
c. Trái phiếu đo công ty sản xuất chíp điện tử phát hành.
d. Trái phiếu do một công ty nhỏ mới thành lập phát hành.

7. Bằng cách cho phép đa dạng hóa đầu tư, thị trường tài chỉnh
a. làm giảm các chi phí giao dịch.
b. làm giảm rủi ro.
c. tăng tính thanh khoản.
d. tạo ra sự phi hiệu quả.

8. Câu nào dưới đây là đúng?
a. Cổ phiếu thường có thu nhập thấp hon trái phiếu.
b. Trái phiếu dài hạn có xu hướng ưả lãi suất thấp hơn ưái phiếu 

ngắn hạn.
c. Trái phiếu Chính phủ thường trả lãi suất thấp hơn trái phiếu 

công ty.
d. Đầu tư qua quỹ tương hỗ rủi ro hơn mua cổ phiếu đơn lẻ vi lợi 

nhuận của quỹ tưomg hễ phụ thuộc vào kết quả hoạt động của 
nhiều công ty khác nhau.

9. Khi bạn đầu tư $1000 vào một công ty sử dụng tiền huy động được 
để mua một danh mục các cổ phiếu và trái phiếu ưên thi trường, thì 
bạn đã:

a. Đầu tư vào thị trường cổ phiếu
b. Đầu tư vào thị trường ưái phiếu
c. Đầu tư vào một trung gian tài chính
d. Đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán
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10. Giả sử lãi suất là 8%. Nếu phải lựa chọn giữa 10 triệu đồng ngày 
hôm nay và 11,6 triệu đồng sau hai năm sau, bạn sẽ chọn:

ạ. 10 triệu đồng ngày hôm nay.
b. 11,6 ừiệu đồng sau 2 năm sau.
c. Không có gì khác biệt giữa hai phương án trên.

.d. Không phải các phưcmg án trên.
11. Đối với người cho vay thì lãi suất đại diện cho

a. chi phí tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhau
b. chi phí giám sát các khoản đầu tư nhằm đảm bảo chúng được 

an toàn
phần thường cho việc chấp nhận một mức sống vĩnh viễn thấpc. pnan tnưomg cno viẹc cnap nnạn mọi mu 
hơiílrước

• d. phần thữờng cho việc trì hoãn tiêu dùng.
^  X t ■ ,  .i12. Trong nên kinh íê đóng
a. không có thuế.
b. không có xuất khẩu và nhập khẩu.
c. không có chi tiêu cho đầu tư.
d. không có tiết kiệm.

13. Trong một nền kinh tế đóng
a. Chi tiêu cho tiêu dùng bằng tiết kiệm.

' b. Chi tiêu cho tiêu dùng bằng chi tiêu cho đầu tư.
.• c. Chl tiêu cho đầu tư bằng tiết kiệm của nền kinh tế.

d. Cán cân ngân sách nhà nước bằng với <>rợng thuế mà chỉnh 
phù thu được.

-14. Hai bộ phận của tiết kiệm quốc dẳn trong nền kinh tế đóng là;
' a. Tiết kiệm tir nhân và cán cân ngân sách.

b. Chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu đầu tư.
c. Thuế và cán cân ngân sách.
d. Tiết kiệm tư nhân và thuế.

15. Nếu Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số thuế thu được thì •
a. Chítlh phủ có thặng dư ngân sách.
b. Chính phu có thâm hụt ngân sách.
c. tiết kiệmìư nhân sẽ dương.
d. tiết kiệm Chính phủ sẽ âm.
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e. C âubvàdđúng. ..
16. Thặng dư ngân sách chính phủ có nghĩa là

a. Chính phù có tiết kiệm cung cấp cho.ứiị trường tài chínà.
b. khu vực tư nhãn không có tiết kiệrrí cung cấp cho thj trường 

tài chính.
c. đây là nền kinh tế đóng.
d. đây là nền kinh tế mở.

17. Tiết kiệm quốc dân bằng 1000 nghìn-ti, tiết kiệm tư nhân là 750 
nghìn ti. Điều này có nghĩa là ngân sách chính phủ:

a. Thâm hụt 250 ngliin tỉ
b. Thâm hụt 100 nghin tỉ
c. Thặng dư 250 nghìn ti
d. Thặng dư 200 nghìn ti

18. Tiết kiệm quốc dân bằng;
a. GDP -  tiêu dùng -  chi tiêu chính phủ
b. Đầu tư + tiêu dùng
c. GDP -  chi tiêu chính phủ
d. Không có câu nào nêu ứèn là đúng ■

19. Nếu GDP = 1000, tiêu dùng = 600, thuế = 100; yà phi tiêu Chính 
phủ = 200, thì

ạ. Tiết kiệm quốc dân = 200, đầu tư = 200.
b. • Tiết kiệm tư nhân = 300, đầu tư = 300.
c. Tiết kiệm chính phủ = 100, đầu tư = 200.
d. Tiết kiệm chinh phủ = -100, đầu tư = -100.
e. Tiết kiệm quốc dân = 0, đầu tư = 0.

20. Tiết iciệm quốc dân bao gồm:
a. Tiết kiệm tư nhân và thâm hụt ngân sách chính phủ
b. Tiết kiệm của khu vực công và thâm hụt ngân sách chính phù
c. Tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm của khu vực công
d. Tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm của chính phù và phần thặng dư 

ngân sách.
21. Đường cung vổn vay có độ dốc dương hàm ý;

a. để kích thích người tiết kiệm cho vay nhiều hơn thì lãi suất 
phải cao hom
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b. Những người tiết kiệm sẽ tăng cung về vốn vay tại mức lãi 
■ suất thấp hơn.

c. Những người tiết kiệm sẽ tăng tiết kiệm cùa họ tại mức lãi 
suất thấp hơn

d. Không câu nào ờ trên là đúng
22. Sự kiện nào sau đây không làm dịch chuyển đường cung hoặc 
đường cầu vốn vay?

a. Sự gia tăhg’iâi suạt trên thị trường vốn vay
b. Tăng thuế đánh vào thu nhập từ tiền lãi
c. Miễn giảm thuế cho việc mua vá lắp đặt các thiết bị mới cho 

các nhà máy
d. Người dân tảng tiết kiệm vi điều đó thể hiện hành động yêu 

nước
23. Nẻu người dân Việt Nam chi tiêu tằn tiện hơn, thì đường:

a. cung vốn vay dịch chuyển sang phải và lấi suất tăng.
b. cung vốn vay dịch chuyển sang phải và lẫi suất sẽ giảm.
c. cầu vốn vay dịch chuyển sang phải và lãi suất tăng.
d. cầu vổn vay dịch chuyển sang phải và lãi suất giảm.

24. Trong mô hình thị trường vốn vay, tàng thâm hụt ngân sách sẽ 
làm;

a. dịch chuyển đường cầu vốn vay sang phải.
b. dịch chuyển đường cầu vốn vay sang trái.
c. dịch chuyển đường cung vốn vay sang tr?',
d. địch chuyển đường cung vốn vay sang phải.

25. Tăng thâm hụt ngân sách sẽ làm:
a. tăng lẫi suất thực tế và giảm lượng cầu về vốn cho đầu tư. 
i>. tăng lài suất thực tế và tăng lượng cầu về vốn cho đầu tư.
c. grảm lãi suất thực tế và tăng lượng cầu về vốn cho đầu tư.
d, giảm lãi suất thực tế và giảm lượng cầu về vốn cho đầu tư.

26. Nếu công chúng giảm tiêu dùng 100 ti đồng và chính phù tăng chi 
tiêu'ỉ 00 ti đồng (các yếu tổ khác đông đổi), thì trường hợp nào sau 
đây đúng;

a. Tiết kiệm tăng và nền kinh tế sẽ tăng trường nhanh hom.
b. Tiết kiệm giảm và nền kinh tế tăng trường chậm hơn.
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c. Tiết kiệm không đổi.
d. Chưa có đủ thông tin để kết luận về ảnh hưởng đến tiết kiệm.

27. Nếu đường cung về yốn vay rất dốc, chính sách nào sau đây có thể 
làm tăng tiết kiệm và đầu tư nhiều nhất?

a. Giảm thuế đầu tư.
b. Giảm thâm hụt ngận^ch.
c. Tăng thâm họt ngân sách.
d. . Không có trường hợp nào nêu trên là đúng.

28. Khi Chính phủ tăng chi tiêu và tăng thuế cùng một lượng như 
nhau:

ầ. Cả tiêu dùng và đầu tư đều tảng.
b. Cả tiêu dùng và đầu tư đều giảm.
c. Tiêu dùng tăng và đầu tư giảm.
d. Tiêu dừig giảm và đầu tư tăng.

29. Giả sử mức sản lượng cân bằng Y = SOOO; hàm tiêu dùng có dạng 
c  = 500 + 0,6(Y - T); thuế T = 600; chi tiêu Chính phụ G = 1000; hàm 
đầu tư có dạng ỉ = 2160 - lOOr. Khi đó, mức lẫi suất cân bằng là:

a.5%  b.8% c. 10% d. 13%.
30. Nếu Chỉnh phủ đồng thời giảm thuế đầu tư và giảm thuế đảnh vào 
tiền lãi từ tiết kiệm thì:

a. lẵi suất thực tế sẽ tăng.
b. lẵi suất thực tế sẽ giảm.
c. lãi suất tíiực tế không thay đổi.
d. ỉãi suất thực tế có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.

31. GDP là 4000, thuế là 300, chi mua hàng hóa của chỉnh phụ jà 200 
và tiêu dùng của hộ gia đình là 3000. Tiết kiệm quốc dân bằng:

a. 800
b. 700
c. 1000
d. 600

32. Lấn át có nghĩa là:
a. Thâm hụt ngân sách chính phủ iàm tăng tiết kiệm quốc dân
b. Việc chỉnh phù đi vay ừên thị trường làm lãi suất thực tế giảm
c. Việc chỉnh phủ đi vay ừên úỉị trưèmg làm chi tiêu đầu tư giảm
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d. Việc chính phù đi vay trên thị trường làm chi tiêu cho tiêu 
dùng giảm

3J. Giả sử thị trường vốn vay đang cân bằng. Quốc hội thông qua một 
đạo luật giảm thuế cho các doanh nghiệp sừ dụng Internet để thực hiện 
các giao dịch kinh doanh cùa minh.

a. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phài, và lãi suất giảm
b. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phải, và lăi suất tăng
c. Đường cung vốn vay dịch chuyển sang phải, và lãi suất tăng
d. Đường cung vốn vay dịch chuyển sang trái, và lãi suất tàng

34. Tập hợp chính sách nào dưới đây có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế nhiều nhất?

a. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm 
thâm hụt ngân sách.

b. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và tăng 
thâm hụt ngân sách.

c. Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm 
thâm hụt ngân sách.

d. Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và tăng 
thăm hụt ngân sách.

ĐÁP ÁN

Bài tập
1. a. Trái phiếu Chính phủ Argentina.

b. Trái phiếu đáo hạn năm 2025.
c. Công ty sản xuất nước giải khát.

2. Gíá cổ phiếu giảm đôi khi được coi như là tín hiệu giảm GDP thực 
tế trong tương lai bời vì dân chúng nhận thấy nền kinh tế có thể gặp 
khỏ khăn trong tương lai: sản lượng sẽ giảm, và do đó lợi nhuận công 
ty sẽ thấp. Kết quả là giữ cổ phiếu sẽ ít hấp dẫn và giá cổ phiểu có xu 
hướng giảm.
3. Các nhà đầu tư nhận thấy khả năng vỡ nợ cao hơn đối với các trái 
phiếu mà các nước đang phát triển phát hành. Cung về vốn vay giảm 
và ỉãi suất tăng.
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4. Các công ty khuyến khích công nhân mua cổ phiếu cùa công ty nơi 
họ làm việc bời vì điều này tạo ra động lực cho công nhân quan tâm 
không chi đến tiền lương mà cả lợi nhuận công tỷ. Công nhân sẽ làm 
việc tích cực hơn và có trách nhiệm hcm bởi vì họ biết rằng nếu công 
ty hoạt động tốt thì cổ tức mà họ nhận được cùng cao hơn.
Một số người có thể không muốn giữ cổ phiếu của công ty nơi họ làm 
việc vi điều đó có thể là quả rủi ro. Nếu công ty gặp khó khăn, thì họ 
không chì bị mất việc mà cổ tức cùng giảm (rủi ro gấp đôi).
5. a. Đầu tư.

b. Tiết kiệm.
Tiết kiệm.c. ỉ let Kiẹ

d. Đầu tư.
6. Tiêu dùng: c  = 6.000 tivìSp = Y -  T-  C -  C-  Y -  T-Sp

Chi tiêu Chính phủ: G = 1.300 ti vì Sg= T - G -  G - T - Sg
Tiểt kiệm quốc dân: s = Sp + Sg= 700 ti.
Đầu tư = Tiết kiệm = 700 ti.

7. a. Đưòmg cung vốn vay dịch chuyển sang trái. Lãi suất sỗ tăng.
b. Đầu tư giảm, tiết kiệm tư nhân tăng, tiết kiệm Chính phủ và 

tiết kiệm quốc dân giảm. Đầu tư và tiết kiệm quổc dãn giảm ít 
hom 2.000 ti, tiết kiệm Chính phủ giảm 2.000 tỉ và tiết kiệm tư 
nhân tăng ít hem 2.000 tỉ.

c. Nếu đường cung càng co giãn thì lãi suất sẽ tăng ít hơn và do 
đó lượng vốn vay cân bằríg sẽ giảm ít hom. Đầu tư giảm ít 
hơn, tiết kiệm quổc dân giảm ít hơn và tiết kiệm tư nhân sẽ 
tăng nhiều hom.

d. Nếu đường cầu càng co giãn thì lượng vốn vay cân bằng sẽ 
giảm nhiều hơn. Đầu tư giảm nhiều hơn, tiết kiệm quốc dân sẽ 
giảm nhiều hơn, và tiết kiệm tư nhân tăng ít hơn.

e. Dân cư sS tiết kiệm nhiều hom để nộp thuế cao hom ừong 
tương lai, do đó tiết kiệm sẽ tăng và đường cung vốn sẽ dịch 
chuyển sang phải. Điều này sẽ làm giảm ảnh hưởng của giảm 
tiết kiệm Chỉnh phủ đến tiết kiệm quốc dân, đầu tư và lãi suất.

8. Vì công nghệ tin học mới cho phép các doanh nghiệp giảm đầu tư
vào hàng tồn kho, đường cầu về vốn vay chuyển chuyển sang trái. Ket
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quả là cả lượng vốn vay và lãi suất cán bàng đều giảm. Lãi suất giảm 
lại có tác dụng khuyến khích đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị. Tuy 
nhiên, tổng đầu tư vẫn giảm so với trước.
9. a. Thu nhập từ tiền lăi và tiết kiệm bị đánh thuế nên tiết kiệm cùa 

khu vực tư nhân giảm đi. Trên thị trường vốn vay lượng cung về 
vốn vay giậm tại mỗi mức lãi suất hay đường cung về vốn vay dịch 
chuyển sang trái, làm lãi suất tăng, đầu tư giảm, tăng trường kinh tế 
giảm đi.
b. Thuế thu nhập cá nhân giảm đi trong khi ngân sách nhà nước 
không đổi (tiết kiệm chính phủ không đổi) làm tiết kiệm của khu 
vực tư nhân cũng như tiết kiệm quốc dân tăng. Cung về vốn vay 
tăng, lãi suất giảm và do vậy khuyến khích đầu tư, tăng trường kinh 
tế.
c. Chính phủ miễn thuế cho các dự án đầu tư mới làm tăng nhu cầu 
đầu tư cùa khu vực tư nhân do đó cầu về vốn vay trên thị trường vốn 
tăng, lãi suất tăng, tăng trường.

10. Khi cung về vốn vay không phụ thuộc vào lãi suất thực tế có nghĩa 
là cung không co giãn với lãi suất thì khi đó những nhân tố ảnh hường 
tới thị trường vốn mà tác động đến từ phía cầu vốn vay sẽ chi làm thay 
đổi lãi suất mà không có ảnh hường đến khối lượng vốn trên thị 
trường và do vậy không ảnh hưỏng đến tăng trường kinh tế. Còn 
những nhân tố ảnh hường tới thị trường vốn vay mà đến từ phía cung 
thì sẽ làm cho thị trường vốn có thay đổi về cả iãi suất lẫn khối lượng 
vốn vay vả từ đó ảnh hường đến tăng trường kinh tế.
11. a. Đầu tư có thể tăng khi Chính phù giảm thuế đánh vào thu nhập 
từ tiết kiệm tư nhân hoặc giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, giảm 
thuế đối với tiết kiệm tư nhân lại làm tăng thâm hụt ngân sách trừ khi 
Chính phủ có thể tăng một số loại thuế khác hoặc cất giảm chi tiêu. 
Do đó, rất kho thực hiện đồng thời cả hai chính sách.
b. E)ể biết Chính phủ nào có hiệu quả hơn để tăng đầu tư, chúng ta cần biá:

(i). Hệ số co giãn cùa tiết kiệm tư nhân với lãi suất thực tế sau 
thuế bời vì điều này sẽ quyết định mức độ thay đổi tiết kiệm khi 
Chính phù giảm thuế đánh vào thu nhập từ tiết kiệm;
(ii) Tiết kiệm tư nhàn phản ứng như thế nào khi Ciiính phủ điều
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chinh thâm hụt ngân sách, bởi vì, như câu d bài 7 cho tíiấy giảm 
thâm hụt ngân sách chính phủ (tăng tiết kiệm chính phủ) có thể 
làm giảm tiết kiệm tư nhãn một lượng tưomg úmg. Khi đó, tiết 
kiệm quốc dân hoàn toàn không thay đổi;
(iii) Sự nhạy cảm của đầu tư với lăi suất, bởi vì nếu đầu tư hầu 
như không nhạy cảm với lãi suất, thì cả hai chính sách đều ít tác 
động đến đầu tư.

Câu hỏi lựa chọn

la 2c 3b 4d 5b 6d 7b 8c 9d lOa
l l b 12b 13c 14a 15e 16a 17c 18a 19a 20c
21a 22a 23b 24c 25a 26c 27b 28b 29d 30d
31a 32c 33b 34a
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Chương 5 
THÁT NGHIỆP

Bài tập

1. Theo nguồn số liệu cùa IMF và ADB, vào thời điểm 1/7/2002, dân 
số Việt Nam là 80 triệu người, sổ người trường thành có việc làm 
là 41 triệu người, sổ người thất nghiệp lả 1 triệu người. Có 4 triệu 
người trưởng thành không nằm trong lực lượng lao động. Hỏi:

- Lực lượng lao động bằng bao nhiêu?
- Ti lệ tham gia lực lượng lao động là bao nhiêu?
- Ti lệ thất nghiệp ià bao nhiêu?

2. Hãy chì ra một số khó khăn khi tỉnh ti lệ thất nghiệp.
3. Thất nghiệp có thể gây ra những chi phí gì? Thất nghiệp có thể 

mang lại những lợi ích gì?
4. Bảo hiểm thất nghiệp có thể tác động ra sao đến mức thất nghiệp 

tạm thời? Theo bạn, chính phủ nên sử dụng chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp như ứiế nào để có hiệu quả nhất?

5. Hãy phân tích một thí dụ về thất nghiệp cơ cấu ở Việt Nam trong 
thời gian gần đây.

6. Hãy chỉ ra quan điểm ủng hộ và quan điểm phản đối luật tiền 
lưomg tối thiểu. Theo bạn, nếu đường cầu lao động có tay nghề 
thấp rất co giãn thì chính phủ nên sử dụng luật tiền lương tổi thiểu 
hay không? Tại sao?

7. Chúih phủ có thể cỏ những chính sách gì để giảm tì lệ thất nghiệp 
tự nhiên?

8. Hăy xem xét một nền kinh tế với hai thị trưcmg lao động 1 và 2. 
Cả hai đều chưa có tổ chức công đoàn. Bây giờ, giả sử công đoàn 
được thành lập trong thị trường lao động 1.
a. Hây chi ra ảnh hưởng của công đoàn ữong thị ừưòmg có công 

đoàn. Hiểu theo nghĩa nào thì lượng lao động có việc làm
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trong thị trường này không phải ở mức hiệu quả?
b. Hãy chi ra ảnh hường cùa công đoàn trong thị ừường không 

cỏ công đoàn. Điều gì sẽ xảy ra với mức lương cân bằng trong 
thị trường không có công đoàn?

9. Hãy phân tích một thí dụ để chứng minh cho lý thuyết tiền lương 
hiệu quả ờ các doanh nghiệp Việt Nam.

10. Giả sử Quốc hội thông qua một đạo luật buộc người chủ phải chịu 
trách nhiệm với công nhân về chi phí y tế. Quy định này khiến 
doanh nghiệp phải ữả thêm $4 cho mỗi công nhân ữong một giờ 
làm việc.
a. Quy định này tác động ra sao tới nhu cầu lao động của chủ 

doanh nghiệp? (Hãy lượng hóa và vẽ đồ thị nếu có thể)
b. Giả sử trước đây người lao động cũng phải bỏ ra một khoản 

tiền tương ứng dành cho chăm sóc y tế. Khoản chi phí này 
được họ tính tới khi ra quyết định cung ứng lao động. Nếu 
người lao động nhận thức được đầy đù quy định này thì 
đường cung lao động lúc này sẽ thay đổi ra sao?

c. Nếu tiền lương có thể điều chỉnh linh hoạt để cân bằng thị 
trường thì quy định này tác động gì tổri tiền lương và mức thất 
nghiệp? Người chủ được lợi hay bj thiệt? Người lao động 
được lợi hay bị thiệt?

d. Nếu luật tiền lương tối thiểu ngăn cản không cho tiền lương 
điều chinh để cân bằng thị trường thì quy định này sS ảnh 
hưởng ra sao tới tiền lương và mức thất nghiệp? Người chủ 
được lợi hay bị thiệt? Người lao động được lợi hay bị thiệt?

e. Giả sử người lao động không tính tới khoản chi phí y tế khi ra 
quyết định iao động. Khi đó, kết quả ở câu (b) và (d) sS thay 
đổi như thế nào?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi dưởi đây

1. Lực lượng lao động bằng:
a. số người thất nghiệp cộng số người có việc.
b. dân số trưởng thành có nhu cầu iàm việc.
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c. Tổng dân sổ trừ đi bộ phận dân số chưa trường thành và 
những người trường thành nhưng không cỏ nhu cầu làm việc.

d. Cả ba câu trên đều đủng .
e. Câu a và b.

2. Ti lệ tham gia lực lượng lao động bằng:
a. số người trưởng thành chia cho dân số
b. số người có việc làm chia cho dân số
c. số người cỏ việc làm chia cho số người trường thành
d. sổ người trong lực lượng lao động chia cho sổ người trường 

thành
3. Ti lệ thất nghiệp bằng;

a. sổ người thất nghiệp chia cho dân số
b. sổ người thất nghiệp chia cho số người trưởng thành
c. số người thất nghiệp chia cho sổ người trong lực lượng lao 

động
d. sổ người thất nghiệp chia cho số người có việc

ỉ̂ ào thời điếm 1/7/2000, tại Việt Nam, tổng dân sổ Việt Nam là 77,6 
triệu người. So người trưởng thành là 40 triệu, sổ người cỏ việc là 
37,6 triệu người. Ti lệ so nguời trong lực lượng lao động so với dần 
số là 49,6%. Hãy trà lời các cáu hỏi 4-7 dưới đây.
4. Số người trong lực lượng lao động bằng:

a. 37,6 triệu
b. 38,5 triệu
c. 40 ưiệu
d. Không đù dữ liệu

s. Sổ người thất nghiệp bằng;
a. 0 triệu
b. 0,9 triệu
c. 2,4 triệu
d. Không đủ dữ liệu

6. Ti !ệ tham gia lực lượng lao động bằng:
a. 94%
b. 96,3%
c. 100%
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d. Không đù dữ liệu
7. Ti lệ cỏ việc bằng;

a. 100%
b. 97,7%
c. 94%
d. Không đủ dữ liệu

Vào thời điểm 1/7/2004, tại Việt Nam sổ người có Vỉệc làm là 41,6 
triệu; sé người thẩt nghiệp là 0,9 triệu người. Tổng dân sổ là 82 triệu 
người. Sổ người ngoài độ tuổi ỉao động chiếm 45% dân số. Vói dữ 
liệu này, hãy trả lời các câu hỏi 8-10 dưới đây.
8. Sổ người trong độ tuổi lao động bằng;

a. 36,9 triệu
b. 42,5 triệu
c. 45,1 ừiệu
d. Không đủ dữ liệu

9. Tì lệ tham gia lực lượng lao động bằng:
a. 94,2%
b. 97,9%
c. 55%
d. Không đủ dữ liệu

10. Ti lệ thất nghiệp bằng:
a. 2,12%
b. 2,00%
c. 16%
d. Không đù dữ liệu

Cho dữ liệu giả định sau:Lực lượng lao động bằng 50 triệu; số nguời 
có việc bằng 46 triệu; số người được xểp vào thất nghiệp tạm thời 
bằng 0,8 triệu; số người thất nghiệp theo lý thuyết cố điển bằng 1,2 
triệu; sổ người thất nghiệp do nền kinh tể suy thoải bằng 1,5 triệu. 
Hãy trả lời các câu hỏi 1I-Ỉ2
11. Tỉ lệ thất nghiệp chu kỳ bằng;

a. 4.2%
b. 3,0%
c. 2,0%
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d. Không đủ dữ liệu
12. Ti lệ thất nghiệp tự nhiên bằng:

a. 3,8%
b. 5,0%
c. 6,0%
d. Không đù dữ liệu

13. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
a. Ti lệ thất nghiệp tự nhiên là ti lệ thất nghiệp thực tế đang diễn 

ra trong nền kinh tế mà ta có thể quan sát được tại một thời 
điểm bất kỳ

b. Ti lệ thất nghiệp tự nhiên là ti lệ thất nghiệp mà xã hội luôn 
mong muốn hướng tới

c. Ti lệ thất nghiệp tự nhiên hoàn toàn khách quan và không phụ 
thuộc vào các chính sách cùa chính phủ cũng như không thay 
đổi theo thời gian và theo từng quốc gia

d. Ti lệ thất nghiệp tự nhiên là tỉ lệ thất nghiệp mà nền kinh tế 
luôn hướng tới trong dài hạn

14. Một học sinh tổt nghiệp cấp 3 không thể tìm được một công việc 
phù hợp trong một thời gian đài và quyết định thôi không tìm việc 
nữa. Người này được xếp vào nhóm:

a. có việc làm
b. thất nghiệp
c. nằm trong lực iượng lao động
d. không nằm trong lực lượng lao động

15. Một người vợ quyết định ờ nhà để chăm sóc gia đình, theo các 
nhà thống kê lao động thi cô ta sẽ được xếp vào nhỏm;

a. thất nghiệp
b. có việc làm
c. nằm trong lực lượng lao động
d. không nằm trong lực lượng lao động

16. Điều nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây ra thất nghiệp 
tự nhiên?

a. Tiền lương bj ấn định cao hom mức cân bằng
b. Nền kinh tể suy thoái
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c. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và ngành
d. Phụ nữ trước đây làm nội trợ bắt đầu tham gia vào thị trường 

lao động
17. Trường hợp nào sau đây không được tính vào thất nghiệp tự

nhiên?
a. Chuyển dịch cơ cấu giữa các vùng trong nền kinh tế.
b. Một số doanh nghiệp bị phá sản và phải đỏng cửa (không phải 

do suy thoái kinh tế).
c. Một số công nhân từ bỏ công việc hiện tại để đi tìm một công 

việc mới.
d. Một sổ công nhân từ bỏ công việc hiện tại và không đi tìm 

việc nữa.
18. Trường hợp nào sau đây không thuộc nhóm thất nghiệp tạm thời?

a. Sinh viên mới tốt nghiệp đang trong thời gian xin việc
b. Do ngành cơ khí bj thu hẹp nên các công nhân cơ khí mất việc 

và đang phải học thêm để chuyển sang nghề sửa chữa xe máy
c. Người vợ sau một thời gian ở nhà làm công việc nội trợ bắt 

đầu đi tim việc
d. Không có phương án nào đúng cả

19. Phát biểu nào sau đây không đúng?
a. Thẩt nghiệp tạm thời thuộc thất nghiệp tự nhiên.
b. Không thể loại bỏ hoàn toàn thất nghiệp tạm tíiời.
c. Thất nghiệp tạm thời hoàn toàn không đáng mong muổn đổi 

với xã hội
d. Các phát biểu trên đều không đủng.

20. Bảo hiểm thất nghiệp sẽ:
a. làm tăng thất nghiệp tạm thời
b. làm giảm thất nghiệp tạm thời
c. hoàn toàn không tác động tới thất nghiệp tạm thời
d. có thể làm tăng, giảm, hoặc không thay đồi thẩt nghiệp tạm 

thời.
21. Trường hợp nào sau đây gây ra thất nghiệp cơ cấu?

a. Việc làm ở khu vực công nghiệp nặng giảm, sổ lao động ờ khu 
vực này chuyển sang tìm kiếm việc làm ở khu vực công
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nghiệp nhẹ và dịch vụ
b. Cơ giới hóa nông nghiệp làm giảm nhu cầu lao động ờ nông 

thôn, những người nông dân bắt đầu di cư ra thành phố để tìm 
kiếm những cơ hội việc làm khác

c. Một số thảnh phổ công nghiệp trước đây như Nam Định, Việt 
Tri phát triển chậm lại, những người dân sống ở đây bắt đầu di 
cư tới các thành phố công nghiệp mới như Hải Dưcmg, Quảng 
Ninh, Vĩnh Phúc,... để tim việc

d. Tất cả các trường hợp trên đều là thất nghiệp cợ cấu
22. Phát biểu nào sau đây không đúng?

a. Tại mức lương cân bằng thì nền kinh tế vẫn có thất nghiệp,
b. Tại mức lương cân bằng, nền kinh tế cỏ thất nghiệp theo lý 

thuyết cổ điển.
c. Tại mức lương cân bằng, thất nghiệp tự nhiên bằng với thất 

nghiệp tạm thời cộng vợi thất nghiệp cơ cấu.
d. Tại mức lương cân bằng, có những người muốn làm việc 

nhưng không có việc làm cho họ.
23. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển khác với thất nghiệp tạm thời

và thất nghiệp cơ cấu ờ chỗ;
a. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển xảy ra do không có đủ việc 

làm tại mức lương hiện tại, còn thất nghiệp tạm thời xày ra 
ngay cả khi vẫn đang có đù việc làm cho người lao động.

b. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển không thuộc thất nghiệp tự 
nhiên, còn thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu thuộc 
thất nghiệp tự nhiên

c. Thất nghiệp theo lý thuyết cồ điển có thể bị loại bò khi tiền
lương ờ mức lương cân bẳng thị trường lao động; ngược lại
thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu không thể bị loại bò 
ngay cả khi thị trường lao động cân bằng.

d. Câu a và c.
24. Tiền lương được trả hiện tại thấp hơn mức lương cân bằng sẽ:

a. gây ra thất nghiệp tạm thời
b. gây ra thất nghiệp cơ cấu
c. gây ra thất nghiệp theo !ý thuyết cổ điển

59



d. Không phải các câu trên.
25. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển chắc chẳn xảy ra khi;

a. nhà nước quy định mức tiền lương tổi thiểu.
b. công đoàn thành công trong việc yêu cầu chù doanh nghiệp 

phải tăng lương cao hơn mức lương cân bằng thị trường lao 
động cho công nhân.

c. các doanh nghiệp tăng lương cao hơn mức lương cân bằng để 
khuyến ichich người lao động nỗ iực làm việc hơn.

đ. Không phải các câu trên,
e. Câu b và c.

26. Luật tiền lương tối thiểu có xu hướng
a. tạo ra thất nghiệp ừong thị trường việc làm tay nghề cao nhiều 

hơn so với thị trường việc làm có tay nghề thấp
b. tạo ra thất nghiệp ừong thị trường việc làm tay nghề thấp 

nhiều hơn so với thị ừưòmg việc làm tay nghề cao
c. gây ra thất nghiệp khi nỏ được quy định thấp hơn mức tiền 

lương cân bằng
d. cỏ ỉợi cho nhóm thanh niên vì họ nhận được tiền lương cao 

hcm so với khi tự họ xoay sờ
27. Công đoàn có xu hướng làm tăng chênh lệch tiền lương giữa

người ừong cuộc và người ngoài cuộc do làm
a. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, và điều này có 

thể dẫn tới cung lao động trong khu vực không có công đoàn 
tăng lên.

b. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, và điều này có 
thể dẫn tới cung lao động trong khu vực không có công đoàn 
giảm.

c. giảm cầu iao động trong khu vực có công đoàn.
d. tăng cầu về lao động trong khu vực có công đoàn.

28. Công đoàn có thể tăng tính hiệu quả ừong trường hợp nào sau
đây?
a. Công đoàn làm cho tiền lương cùa người trong cuộc cao hơn 

mức tiền lương cân bằng.
b. Công đoàn làm suy yếu sức mạnh thị trường cùa một doanh
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nghiệp lớn trong một thành phố nhỏ và cô lập.
c. Công đoàn làm giảm tiền lương cùa người ngoài cuộc trong 

khu vực.
d. Công đoàn chi đe dọa đinh công, còn công nhân thì vẫn làm 

việc bình thường.
29. Trường hợp nào sau đây là ví dụ minh họa cho hiện tượng “rủi ro

đạo đức”?
a. Với mức lương thấp, công nhân thôi việc để tìm công việc tốt 

hơn.
b. Với mức lương thấp, công nhân sẽ ngồi chơi khi ông chù 

không có mặt do anh ta không sợ bị sa thải.
c. Với mức lương thấp, chi có những công nhân tay nghề kém 

mới đến xin việc.
d. Với mức lưcmg thấp, công nhân không có điều kiện ăn uổng 

tốt, do vậy anh ta có thể ngủ gật khi đang làm việc do mệt mỏi 
và thiếu dinh dưỡng.

30. Trường hợp nào sau đây là ví dụ minh họa cho hiện tượng “lựa
chọn bất lợi”?

a. Với mức lương thấp, công nhân thôi việc để tìm công việc tốt 
hom.

b. Với mức Iưcmg thấp, công nhân đi ngù khi ông chù không 
nhìn thấy vì không sợ bị sa thải.

c. Với mức lương thấp, chi có những côn'’ nhân tay nghề kém 
mới đến xin việc làm này.

d. Với mức lương thấp, công nhân không có điều kiện ăn uống 
tốt nên anh ta ngủ gật khi đang lảm việc vì thiếu dinh dưỡng.

31. Phát biểu nào sau đây không được đề cập tới trong lý thuyết tiền
lưcmg hiệu quả

a. Tiền lương cao cho phép người công nhân có bừa ăn nhiều 
dinh dưỡng hơn.

b. Tiền lương cao thu hút được nhiều lao động giỏi hom.
c. Tiền lương cao có thể nâng cao nỗ lực công nhân do người 

công nhân lo ngại bị mất một công việc tốt.
d. Tiền lương cao sẽ khiến anh ta rơi vào nhóm nộp thuế thu
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nhập với thuế suất cao hom, do vậy anh ta cần phải làm việc 
chăm chi hơn để có được mức thu nhập sau thuế như ban đầu.

32. Nhận định nào sau đây về lý thuyết tiền lương hiệu quả đúng?
a. Các doanh nghiệp không có sự iựa chọn nào về việc họ ừả tiền 

lương hiệu quả hay không bởi vì dạng tiền Iưorng này do luật 
pháp quy định.

b. Trả tiền lương càng thấp càng hiệu quả.
c. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng cạnh ừanh tạo ra rủi 

ro về đạo đức vì nó làm cho công nhản ữờ nên vô trách nhiệm.
d. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng cạnh tranh có thể 

cải thiện sức khòe công nhân, giảm bớt tốc độ thay thế công 
nhân, nâng cao chất lượng, và nỗ tực cùa công nhân.

33. Trường hợp nào sau đây thì luật tiền lương tổi thiểu và công đoàn
ít gây ra thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển nhất? ^

a. Đường cung lao động dốc và đường cầu lao động thoải.
b. Đường cung lao động dốc và đường cầu lao động dốc.
c. Đường cung lao động thoải và đường cầu lao động thoải.
d. Đường cung lao động thoải và đường cầu lao động dốc.

34. Nếu có một tiến bộ kỹ thuật thì theo bạn, điều nào sau đây có
nhiều khả năng xảy ra nhất?
a. Tăng cầu lao động có kỹ năng và giảm cầu lao động không có 

kỹ năng.
b. Giảm cầu lao động có kỹ năng và tăng cầu lao động không có 

kỹ năng.
c. Tăng cung lao động có kỹ năng và giảm cung lao động ichông 

có kỹ năng.
d. Giảm cung lao động có kỹ năng và tăng cung ỉao động không 

có kỹ năng.
35. Chính sách nào sau đây của chính phủ sẽ thất bại trong việc giảm

ti lệ thất nghiệp?
a. Cắt giảm trợ cấp thất nghiệp.
b. Hỗ trợ về thông tin việc làm cho người lao động.
c. Giảm tiền iương tối thiểu.
d. Thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của tổ chức công đoàn.
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36. Nếu bảo hiểm thất nghiệp hào phóng đến mức nó trả cho công 
nhân mất việc 95% tiền lương của công việc trước đó họ làm 
(thông thường là 75% ở một số nước) thi
a. tỉ lệ ihất nghiệp được thống kê có khả năng thấp hơn ti lệ thất 

nghiệp thực tế.
b. tỉ lệ thất nghiệp được thống kê có khả năng cao hơn ti lệ thất 

nghiệp thực tế.
c. không tạo ra sự sai khác giữa ti lệ thất nghiệp được thổng kê 

và tỉ lệ thất nghiệp thực tế.
d. Không phải các câu trên.

ĐÁP ÁN

Bải tập
1. Lực lượng lao động (LLLĐ) = số người có việc + số người thất 

nghiệp = 42 triệu
Người trưởng thành = LLLĐ + người trường thành không nằm 
trong LLLĐ = 46 triệu
Tì lệ tham gia LLLĐ = LLLĐ/Người trưởng thànhxlOO% = 
42/46x100% = 91%
Ti lệ thất nghiệp = Thất nghiệp/LLLĐxlOO% = 1/42x100% = 
2,38% _

2. Trong một số trưòmg hợp, rất khó có thể phân biệt giữa người thất 
nghiệp và người năm ngoài lực lượng lao động. Một người có thể 
tự tuyên bố là mình cỏ mong muốn tim việc (nhằm xin trợ cấp 
thất nghiệp) trong khi thực tế anh ta không hề chủ động tìm việc. 
Điều này làm tì lệ thất nghiệp được tính cao hơn so với thực tế. 
Ngược lại, một số công nhân do quấ chắn nản vì không thể tìm 
được việc trong một thời gian dài đã tuyên bố mình không muốn 
tìm việc nữa, do vậy trờ thành người ngoài lực lượng lao động. 
Tuy nhiên, ưong thâm tâm thì anh ta vẫn rất muốn làm việc. Điều 
này khiến tì lệ thất nghiệp được tính thấp hơn so với thực tế.

63



Ngoài ra, ở một số nước đang phát triển và các nước nông nghiệp, 
có một số dạng thất nghiệp rất khó tính chính xác. (i) Thất nghiệp 
mủa vụ là trường hợp người làm việc trong iĩnh vực nông nghiệp 
(hoặc một sổ lĩnh vực như xây dụng,...) chi làm việc ưong một 
mùa, thời gian còn lại không cỏ việc làm; (ii) Thất nghiệp trá 
hình: có việc làm nhưng hiệu suất rất thấp; (iii) Thất nghiệp ẩn; 
phụ nừ lựa chọn ở nhà nội trợ hoặc thanh niên lựa chọn tiếp tục đi 
học do không cỏ khả năng tim được việc làm (dù ừong thâm tâm, 
những người đó rất muổn đi làm). Những hiện tượng ữên khiến 
cho tỉ lệ thất nghiệp được tính toán và công bố đôi khi không phản 
ánh chính xác tình trạng thất nghiệp của nền kinh tế.

3. Thất nghiệp là sự hao phí nguồn lực lao động và do vậy làm giảm 
mức sản lượng. Theo quy luật Okun (áp dụng đối với nền kinh tế 
Mỹ), thất nghiệp chu kỳ tảng 1% sẽ khiến sản lượng giảm xuống 
2,5% so với sản lượng tiềm năng. Ngoài ra, thất nghiệp dài hạn sẽ 
cỏ tác động rất xấu đổi với bản thân người lao động. Kỹ năng của 
anh ta mất dần, tâm lý bị khủng hoảng,...
Tuy nhiên, thất nghiệp cũng có những mặt tích cực nhẩt định. Thứ 
nhất, thất nghiệp cũng đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Chúng ta có thể 
dành nhiều thời gian với gia đình và bạn bè. Thứ hai, chủng ta có 
thể chấp nhận thất nghiệp trong ngắn hạn để tìm được một công 
việc phù hợp với kỹ năng và sờ thích, hoặc cũng cỏ thể ừau dồi 
thêm các kỹ năng mới. Sự hy sinh sản lượng hiện tại cỏ thể được 
bù đắp bằng mức sản lượng cao hơn ừong tương lai.

4. Bảo hiểm thất nghiệp giúp người thất nghiệp có một khoản thu 
nhập (bằng một ti lệ nào đỏ của mức lương mà người này đã nhận 
từ công việc tnróc đó) để đảm bảo cuộc sống. Điều này khiến 
người thất nghiệp không quá vội vàng tìm việc. Do vậy, thất 
nghiệp tạm thời sẽ kéo dài và tì iệ thất nghiệp sẽ tăng.
Chỉnh phủ nên có những quy định về thời gian người thất nghiệp 
được nhận trợ cấp cũng như có các biện pháp buộc người lao động 
phải nỗ lực tỉm việc. Nó giúp tránh tinh trạng một số người sống 
dựa vào bảo hiểm thất nghiệp và không chịu tìm việc.
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Việt Nam đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng trong thời gian qua. 
Một sổ khu công nghiệp mới ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng 
Yên, Bình Dương,... đă ra đời và phát triển. Nhu cầu việc làm ờ 
khu vực này tăng mạnh. Ngược lại, một số khu công nghiệp trước 
đây như Nam Định, Phú Thọ,... đă ngày càng thu hẹp và lực 
lượng lao động dư thừa ngày càng nhiều.
Cơ cấu ngành cũng đã thay đổi trong thời gian qua. Một số ngành 
công nghiệp nhẹ phát triển như dệt may, da giày, điện tử, chế biến 
thực phẩm đã làm gia tăng nhu cầu lao động. Ngược lại, một số 
ngành công nghiệp như cơ kim khí, hóa chất,... thu hẹp vả người 
lao động trong các ngành này mất việc làm.
Tất cả những thay đổi trên khiến cho người .lao động phải đào tạo 
lại kỹ năng cho bản thân, phải di cư từ vùng này qua vùng khác. 
Trong suốt thời gian đó, thất nghiệp cơ cấu xảy ra.
Ùng hô: Luật tiền lương tối thiểu đảm bảo cho người lao động 
mức thu nhập (chi tiêu) tối thiểu.

Sổ lao động

Hinh 5.1- Thất nghiệp do luật tiền lương tối thiểu

Phản đổi: Luật tiền lương tối thiểu gây ra thất nghiệp, và đối 
tượng thất nghiệp ờ đây là những lao động có thu nhập thấp do họ
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có kỹ năng thấp. Cơ hội tìm việc làm của những người này hết sức 
hạn chế, do vậy họ rẩt dễ rơi vào tinh trạng thất nghiệp dài hạn. 
Nếu đường cầu lao động có tay nghề thấp rất co giãn (thoải) thì 
chính phủ không nên sử dụng luật tiền lương tối thiểu vỉ nó sẽ gây 
ra mức thất nghiệp rất lán. Thất nghiệp do luật tiền lừơng tổi thiểu 
gây ra gồm hai bộ phận. Những người ừưởc đây có việc nhưng bị 
mất việc do tiền lưomg tăng lên (đoạn AC) và những người mới 
bắt đầu tham gia vào thị trường lao động khi tiền lương tăng (đoạn 
BC).
Chính phủ có thể thực hiện một số chỉnh sách sau để giảm ti lệ 
thất nghiệp tự nhiên.
Hỗ trợ cùa chỉnh phủ đổi với việc đào tọo lọi và sắp xểp lợi lao 
động. Do xuẩt hiện ảnh hưởng ngoại hiện, lợi ích đào tạo lại của 
người lao động đối với doanh nghiệp và bản thân người lao động 
không lớn bằng lợi ích của xã hội, vì vậy bằng cảc trợ cấp hay ưu 
đãi thuế, chính phủ có thể sẽ giúp làm giảm thất nghiệp tạm thời.

Hình s.2a- Thất nghiệp ừên ứij ừường có công đoàn
Số lao động

+ Tăng linh linh hoạt cho thị trường lao động. Biện pháp này sỗ 
giúp giảm thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển.

66



+ Cải cách chương trình bảo hiểm thất nghiệ.
+ Các chinh sách kinh tế vĩ mô ổn định sản lượng. Các chính sách 

này sẽ giúp giảm thất nghiệp chu kỳ, qua đó giảm thất nghiệp tự 
nhiên

Hình 5.2b- Tác động tới cung lao động trên thị trường không có công đoàn

8. a. Giả sử ban đầu cả hai thị trưcmg' lao động đang ờ trạng thái cân 
bằng. Sự xuất hiện công đoàn ữên thị trường 1 sẽ làm mức lương 
trên thị ừưòmg này tăng cao hơn mức lương cân bằng. Mức Iưcmg 
cao hơn làm giảm lượng cầu lao động và làm tăng lượng cung lao 
động. Thất nghiệp xảy ra trên thị trường 1. Thất nghiệp do công 
đoàn gây ra trên thị trường 1 gồm hai bộ phận. Những người 
trước đây có việc nhưng bị mất việc do tiền lương tăng lên (đoạn 
AC) và những người mới bắt đầu tham gia vào thị trường lao 
động khi tiền lương tăng (đoạn BC).
Quan điểm hiệu quả ờ đây được hiểu là tổng thặng dư xã hội 
(bằng thặng dư của người lao động cộng với thặng dư của chù 
doanh nghiệp) ià cực đại, tức là thị trường phải ở trạng thái cân 
bằng hay lượng cung bằng lượng cầu lao động, ở  đây, do tiền
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lương cao hơn mức lương cân bằng, mức việc làm sẽ giảm xuống, 
thất nghiệp tăng lên. Tổng thặng dư xã hội sẽ giảm. Sản lượng nền 
kinh tế tạo ra sẽ giảm.

b. Nếu những người thật nghiệp trên ứiị trường 1 rời bỏ thị mròmg I 
và chuyển sang thị trường 2 (thị trường không có công đoàn) để 
tìm việc thì cung lao động trên thị trường 2 sẽ tăng lên. Điều này 
sẽ làm giảm mức lương cân bằng trên thị ừường 2.

9. Các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam trả mức lương cao hom 
hẳn so với các doanh nghiệp trong nước và các cơ quan hành 
chính sự nghiệp trong nước. Kết cục là nhiều người giỏi ra làm 
cho doanh nghiệp nước ngoài. Hiện tượng chảy máu chất xám 
đang được đề cập đến khá nhiều. Mức lương cao cũng khiến 
những người này nỗ lực làm việc cao hơn để được sự tín nhiệm 
cùa chù công ty. Chúng ta có thể thấy rõ những người làm việc 
cho công ty nước ngoài tỏ ra rất năng động trong công việc. Tất 
cả những yếu tố này cộng hường lại có thể giúp doanh nghiệp 
nước ngoài thu được những lợi ích còn lớn hơn so với mức lương 
cao hơn mà họ đã trả cho lao động của mình.

10. a.Đường cầu lao động mới sẽ dịch chuyển xuống dưới một đoạn 
bằng $4. Lượng cầu lao động sẽ giảm tại mọi mức lương do bây 
giờ ngoài khoản tiền lương trả cho công nhân, doanh nghiệp còn 
phải trả thêm $4 cho mỗi giờ làm việc của một công nhận.

b. Nếu người lao động có tính đến khoản chí phí y tế khi ra quyết 
định cung ứng lao động từ trước thì việc họ nhận thêm $4 từ 
doanh nghiệp sẽ làm dịch chuyển đường cung lao động xuống 
phía dưới một đoạn bằng $4. Họ sẵn sàng cung ứng lao động như 
cù với mức Iưomg thấp hom $4 do họ hiểu rằng khoản chi phí y tể 
$4 mà trước đây họ phải trích ra từ lương để ttà iúc này sẽ được 
doanh nghiệp thanh toản.

c. Nếu tiền lương có thể điều chình linh hoạt để cân bằng thj ưưòmg 
lao động thì nó sẽ giảm do cung lao động tảng và cầu lao động 
giảm. Thị trường lao động sẽ chuyển tới vị trí cân bằng mởi. Mức 
tiền lương cân bằng mới thấp hơn mức tiền iưcmg cân bằng ban 
đầu S4. Lượng lao động cần bằng không thay đổi. ở  đây, không ai
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càm thây được lợi và cũng không ai cảm thây bị thiệt. Chủ doanh 
nghiệp vẫn phải trả một khoản tiền như cũ (mức lương thấp hom 
$4 cộng với khoản chi phí y tế $4). Người lao động nhận mửc 
lương thấp hơn $4 nhưng lại được chủ doanh nghiệp chi trả hộ 
khoản chi phí y tế $4 mà trước đây anh ta phải tự bỏ ra.

$4 {

Hinh 5.3a- Người lao động có tính đến chi phí y tế 
khi ra quyết định lao động.

ít hơn $4{

Hình 5.3b- Người lao động không tính đến 
chi phí y tế khi ra quyết định lao động.
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b. Do luật tiền Iưcmg tổi thiểu không cho phép mức lương doanh 
nghiệp trằ cho công nhân thấp hơn một ngưỡng w„ nio đỏ. Nếu 
mức lương w„ này cao hơn mức lương cán bằng thj trường lao 
động thi sổ lao động mà doanh nghiệp có nhu cầu sẽ nhỏ hơn sổ 
lao động sẵn sàng cung ứng trên thị ừường tại mức lương này. 
Thất nghiệp xảy ra. Chủ doanh nghiệp bị thiệt do phải thuê lao 
động với giá cao hơn mức giá cân bằng irtà họ có thể trả, số việc 
làm tạo ra giảm, thặng dư của chủ doanh nghiệp sẽ bj giảm.
v ề  phía người lao động, những người tiếp tục làm việc sẽ được 
hưởng lợi do mức lương họ nhận cao hom mức lương mà đáng is 
họ sẽ nhận nếu không có quy định này. Tuy nhiên, phần lợi ích 
này được đánh đổi bằng mức thất nghiệp cao hơn, những nguời bị 
mất việc sẽ bị thiệt.

c. Khi người lao động không tính tới khoản chi phỉ y tế khi ra quyết 
định lao động thi cỏ nghĩa là quy định này sẽ không lảm thay đổi 
hành vi của người lao động. Đường cung lao động vẫn nằm ở vị 
trí ban đầu. Vì đường cầu lao động dịch chuyển xuống dưới một 
đoạn bằng $4 nên mức lương cân bằng sẽ giảm (nhưng giảm ỉt 
hơn $4) và số việc làm cân bằng sẽ giảm. Mức độ giảm tùy thuộc 
vào độ co giãn của lượng cầu và lượng cung tíieo tiền lương. Lúc 
này người chù doanh nghiệp bị thiệt do tổng khoản tiền phải ừả 
cho mỗi công nhân (tiền lưcmg cộng thêm $4) đã tăng lên, sổ lao 
động mà doanh nghiệp thuê giảm đi, thặng dư của chủ doanh 
nghiệp giảm.
Người lao động tiếp tục làm việc do tổng khoản tiền họ được nhận 
tăng lên (tiền lương cộng thêm $4). Người bị mất việc sẽ bị thiệt.

Câu hỏi lựa chọn
Id 2d 3c 4b 5b 6b 7b 8c 9a lOa

l lb 12b 13d 14d 15d 16b 17d 18b 19c 20a
21d 22b 23d 24d 25e 26b 27a 28b 29b 30c
31d 32d 33b 34a 35d 36b
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Chương 6 
TỔNG CÀU VÀ TỐNG CUNG

Bài tập
1. Giả sử rằng nền kinh tế đang lâm vào suy thoái do tổng cầu giảm.

a. Sử dụng mô hình tổng cung tổng cầu, hãy mô tả trạng thái của 
nền kinh tế.

b. Điều gì xảy ra với ti lệ thất nghiệp?
c. “Mức độ sử dụng công suất” là một thước đo cho biết mức độ 

, mà dự trữ tư bản hiện cỏ đang được sử dụng. Trong suy thoái,
mức độ sử dụng năng lực cao hơn hay thấp hơn so với mức 
trung bình dài hạn? Hây giải thích.

2. Hãy giải thích những biến cố sau đây làm tăng, giảm hay không
có tác động nào đến tổng cung trong dài hạn.
a. Việt Nam vừa đưa được nhiều lao động ra làm việc ờ nưóc 

ngoài.
b. Quốc hội vừa phê chuẩn tăng tiền lương tối thiểu lên 500.000
■ đồng một tháng.

c. VDC mới đưa vào sử dụng một công nghệ mới cho phép tăng
đáng kể tốc tộ ữuy cập internet.

d. Một ữận bão đã phá huỷ nhiều nhà máy dọc bờ biển phía
đông.

3. Hây giải thích xem mỗi biến cố sau đây làm dịch chuyển đường
tổng cung ngắn hạn, đường tổng cầu, cả hai, hay không đường nào.

a. Các nhà đầu tư lạc quan vào triển vọng phảt triểrt của nền kinh 
tế ừong tương lai.

b. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh (xét một nước nhập 
khẩu dầu mỏ).

c. Chính phủ giảm thuế đánh vào các yếu tố đầu vào nhập khẩu.
d. Chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu.
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e. Chính phù giảm thuế thu nhập cá nhân.
f. Các hộ gia đình quyết định tiết kiệm nhiều hơn do bi quan vảo 

triển vọng việc làm và thu nhập trong tương lai.
4. Giả sử một nền kinh tế ban đầu ờ trạng thái cân bằng toàn dụng 
nguồn lực. Với mỗi tình huống nêu tròng bài 3, dùng mô hình AS-AD 
để biểu diễn tác động đến sản lượng, thất nghiệp và mức giá chung 
trong nền kinh tế.
5. Đối với mỗi biến cổ sau, hăy giải thích các tác động lên sản lượng 
và mức giá trong ngắn hạn và dài hạn với già thiết các nhà hoạch định 
chính sách quyết định không can thiệp.

a. Thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, làm giảm cùa cải 
cùa các hộ gia đình.

b. Chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng.
c. Một tiến bộ công nghệ làm tăng năng suất.
d. Các bạn hàng thương mại chù lực của Việt Nam tăng trưởng 

mạnh và mua nhiều hàng hoả của Việt Natn hom.
6. Già sử rằng các hãng trở nên lạc quan hơn về các điều kiện kinh 
doanh trong tương lai và đầu tư nhiều vào trang thiết bj và nhà xưởng 
mới.

a. Hãy sử dụng đồ thj tổng cầu và tổng cung để chi ra tác động 
cùa sự lạc quan này lên nền kinh tế trong ngắn hạn. Hãy ký 
hiệu cho các mức giá và sàn lượng mới. Hãy giải thích bẳng 
lời rằng tại sao sản lượng cung ứng lại thay đổi.

b. Bây giờ hãy sử dụng đồ thj trong phần (a) để chi ra trạng thái 
cân bằng trong dài hạn mới cùa nền kinh tế. (Lúc này, ta giả 
sử rằng đường tổng cung dài hạn không dịch chuyển.) Hãy 
giải thích bằng lời rằng tại sao tổng lượng cầu lại thay đổi 
giữa ngắn và dải hạn.

c. Sự bùng nổ trong đầu tư ảnh hưởng như thể nào đển đường 
tổng cung dài hạn? Hãy giải thích.

7. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức 
sản lượng tiềm năng. Trong năm 2004, giá các đầu vào thiết yếu mà 
Việt Nam phải nhập khẩu như xăng dầu, thép, phân bỏn, hạt nhựa,...
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đã tăng mạnh trên thị trường thế giới.
a. Hãy giải thích và mmh hoạ bằng đồ thị AS-AD tác động của 

sự kiện trên đến nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn trên ba 
phương diện; mức giá, sản lượng và việc làm.

b. Neu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để 
đưa sản lượng irở tại mức tiềm nâng, họ sẽ cần sử dụng chính 
sách để điều tiết tổng cầu như thế nào? Hãy cho biết ưu điểm 
và nhược điểm của giải pháp náy.

c. Nấu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để 
đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử đụng chính 
sách để điều tiết tổng cầu như thế nào? Hãy cho biết ưu điểm 
và nhược điểm cùa giải pháp này.

d. Trước cú sốc ở trên, theo bạn giải pháp nào mà chính phủ Việt 
Nam có thể thực hiện để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, vừa 
thúc đẩy tăng trường kinh tế.

8. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ờ trạng thái cân băng tại mức 
ỉản lượng tiềm năng. Từ năm 1999, nhiều nước bạn hàng của Việt 
Mam lâm vào suy thoái và mua ít hàng của Việt Nam hơn.

a. Hãy giải thích và minh hoạ bằng đồ thị AS-AD điều gì xảy ra 
với mức giá, sản lượng và việc làm trong ngắn hạn. Vẽ đồ thị 
minh họa.

b. Trước cú sốc ngoại sinh ờ trên, độ dốc cùa đường tổng cung 
cỏ ảnh hường gì đến mức độ thay đổi cùa sản lượng và mức 
giá.

c. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để 
đưa sản lượng trở lại mức tiềm năng, họ sỗ cần thay đổi chính 
sách tài khoá và tiền tệ như thế nào? Vẽ đồ thị minh hoạ.

Dâu hỏi lựa chọn; Chọn một câu trả lòi đúng nhất trong mỗi câu 
iỏi dưới đày

1. Trong mô hỉnh AD-AS, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ 
'iữa:

a. tổng chi tiêu dự kiến và GDP thực tế.
b. thu nhập thực tế và GDP thực tế
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c. tổng lượng cầu và mức giá chung.
d. GDP danh nghĩa và mức giá chung.

2. Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không gây ra sự dịch chuyển
cùa đường tổng cầu:

a. lãi suất.
b. mức giá.
c. thuế suất.
d. kỳ vọng về lạm pHât.
e. cung tiền.

3. Một lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là:
a. mọi người tìm thấy những hàng hoá thay thế khi giá cả của

một mặt hàng mà họ đang tiêu dùng tilng.
b. giống với lý do làtn cho đường cầu đối với một hàng hoá có 

độ dổc âm.
c. dân cư ừở nên khá giả hom khi mức giá giảm và do đỏ sẵn 

sàng mua nhiều hàng hcTti.
d. các hãng sẽ tăng lượng cung khi mức giá tăng.
e. khi mức giá tăng, mọi người sẽ chuyển từ tiêu dùng hàng

ngoại sang tiêu dừỉg hàng sản xuất ừong nước.
4. Theo hiệu ứng lãi suất, đường tổng cầu dốc xuống bời vì

a. mức giá thấp hơn làm tăng sức mua của lượng tiền mà mọi 
người đang nắm giữ và do đó họ sã tăng tiêu dùng.

b. mức giá thấp hơn làm giảm giá trị của lượng tiền đang nắm 
giữ và do đó tiêu dừig giảm xuống.

c. mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng 
lượng tiền cho vay. Kết quả là lãi suất giảm và chi tiêu cho 
đầu tư tăng lên.

d. mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm 
lượng tiền cho vay. Kết quả là lãi suất tăng và chi tiêu cho đầu 
tư giảm.

5. Theo hiệu ứng cùa cải, đường tổng cầu dốc xuống bởỉ vi
a. mức giá thấp hơn làm tăng sức mua của lượng tiền mà mọi

người đang nắm giữ và do đó họ sẽ tăng tiêu dùng.
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b. mức giá thấp hơn làm giảm giá trị của lượng tiền đang nắm 
giữ và do đó tiêu dùng giảm xuống.

c. mức giá thấp hơn làm giảm lượiig tiền cần giữ, làm tăng 
lượng tiền cho vay. Kết quả là lãi suất giảm và chi tiêu cho 
đầu tư tăng iên.

d. mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm 
lượng tiền cho vay. Kết quả là lãi suất tăng và chi tiêu cho đầu 
tư giảm.

6. Trong mô hình AS-AD, sự dịch chuyển sang trái của đường AD cỏ 
thể gây ra bởi:

a. giảm thuế.
b. tăng niềm tin của người tiêu dùng và các doanh nghiệp vào 

tnển vọng phát triển của nền kinh tế ừong tương lai.
c. tăng cung tiền danh nghĩa.
d. giảm chi tiêu chúih phủ.
e. Không phải các câu ứên.

7. Trong mô hình AS-AD, sự dịch chuyển sang phải của đường AD có 
thể gây ra bởi;

a. giảm chi tiêu Chính phủ
b. giảm niềm tin của người tiêu dùng và các doanh nghiệp vào 

triển vọng phát triển cùa nền kinh tế ừong tương lai.
c. giảm cung tiền danh nghĩa.
d. giảm thuế
e. không phải các câu ưên.

Hình 6-1
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8. Trong Hình 6-1, sự dịch chuyển từ ADo đến AD| có thể được giài 
thích bời;

a. tăng lương.
b. giảm mức giá.
c. sự bi quan trong giới đầu tư.
d. tăng chi tiêu chính phù.

9. Trong hình bên, sự dịch chuyển từ ADo đến AD| có thể iàm cho:
a. sản lượng tăng và tiền lương thực tế giảm.
b. cả sản lượng và tiền lương thực tế đều tăng.
c. cả sản lượng và tiền lương thực tế đều giảm.
d. sản lượng giàm và tiền lưcmg thực tế tăng.

10. Sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng;
a. sản lượng thực tế phải bằng sản lượng tiềm năng.
b. sản lượng có thể ờ trên mức tiềm năng.
c. đường AS nẳm ngang.
d. đường AS thẳng đứng.
e. đường AD thẳng đứng.

11. Khi chinh phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu:
a. đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
b. đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
c. đường tổng cung dịch chuyển sang phải.
d. đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
e. cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái.

12. Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu:
a. đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
b. đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
c. đường tổng cung dịch chuyển sang phải.
d. đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
e. cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang phải.

13. Mức sản lượng tiềm năng/tự nhiên là GDP thực tể khi
a. không cỏ thất nghiệp.
b. khi đầu tư ở mức tự nhiên.
c. khi tổng cầu ở mức tự nhiên.
d. khi thất nghiệp ở mức tự nhiên.
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14. Trong mô hình AD-AS, sự giảm giá làm tăng lượng cung tiền thực 
tế và làm tăng lượng tổng cầu được biểu diễn bằng:

a. sự dịch chuyển của đường AD sang phải.
b. sự dịch chuyển cùa đưÒTig AD sang trái.
c. sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.
d. sự trượt dọc đường AD lên phía trên.
e. giảm độ dốc cùa đường AD.

15. Đường tổng cung ngắn hạn được xây dựng dựa trên giả thiết:
a. mức giá cố định.
b. giá các nhân tố sản xuất cố định.
c. sản lượng cố định.
d. lợi nhuận cố định.

16. Độ dốc cùa đường tổng cung ngắn hạn cỏ xu hướng;
a. giảm khi sản lượng tăng.
b. không thay đổi khi sản lượng tăng.
c. tăng khi sản lượng tăng.
d. cỏ thể tăng, giảm hoặc không đổi khi sàn lượng tăng.

17. Đường tổng cung ngẳn hạn có xu hướng tương đối thoải ờ mức 
sản lượng thấp bời vì:

a. nhu cầu về tiêu dùng ít co giãn với giá cả ờ mức sản lượng 
thấp.

b. các doanh nghiệp còn nhiều nguồn lực chưa sử dụng.
c. khi đó lợi nhuận thông thường cao vn do vậy các doanh 

nghiệp sẵn sàng tnở rộng sàn xuất.
d. sản lượng luôn bằng mức tự nhiên.

18. Vì đường tổng cung dài hạn lả thẩng đứng, do đó trong dài hạn:
a. sản lượng thực tế vá mức giá được quyết đjnh bời tổng cầu.
b. sản lượng thực tế và mức giá chi phụ thuộc vào tổng cung.
c. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cung, còn mức giá 

được quyết định bởi tổng cẩu.
d. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cầu, còn mức giá 

được quyết định bời tổng cung.
19. Một đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rẳng:
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a. tăng giá tăng sẽ không ảnh hưởng đến mức sản lượng của nền 
kinh tế.

b. sản lượng trong ngắn hạn không thể lớn hơn sản lượng ưong 
dài hạn.

c. tăng giá sẽ cho phép nền kinh tế đạt được mức sản iượng cao 
hơn.

d. tăng giá sẽ khuyến khích đổi mới công nghệ và do vậy thúc 
đẩy tăng ừưởng kinh tế.

e. đường tổng cung dài hạn không bao giờ thay đổi vị ừỉ.
20. Trong Hình 6-2, sự dịch chuyển từ đường ASo đến ASi có thể do:

a. mức giá tăng.
b. tiến bộ công nghệ.
c. giá cả các yếu tổ đầu vào tăng.
d. tổng cầu tăng.

Hình 6-2

21. Trạng thái lạm phát đi kèm vởi suy thoái sS xuất hiện nếu:
a. đường tổng cung dịch chuyển từ ASo đến AS).
b. đường tổng cung dịch chuyển từ ASi đến ASo.
c. tổng cầu giảm trong khi vị trỉ của đường tổng cung không 

thay đổi.
d. tổng cầu tăng ừong khi vị ừ{ của đường tổng cung không tha> 

đổi.
22. Khi OPEC tăng giá dầu, thì;

a. ti lệ lạm phát ở các nước nhập khẩu dầu mỏ tăng.
b. GDP thực tế ở các nưởc nhập khẩu dầu mỏ giảm.
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c. thu nhập quổc dân được phân phối lại từ các nước nhập khẩu 
dầu sang các nước xuất khẩu dầu.

d. Tất cả các câu ừên đều đủng.
e. Các câu trên đều sai.

23. Sự kiện nào sau đây sS làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn 
hạn, nhưng không làm djch chuyển đường tổng cung dài hạn;

a. sự thay đổi khối lượng tư bản.
b. sự thay đổi công nghệ.
c. sự thay đổi tiền iưcmg danh nghĩa.
d. sự thay đổi cung về lao động.
e. Không có sự kiện nào thoả mãn câu hỏi ưên.

24. Giả sử rằng khổi iượng tư bản trong nền kinh tế giảm, khi đó 
đường AS ngắn hạn:

a. và AS dài hạn đều dịch chuyển sang trái.
b. và AS dài hạn đều dịch chuyển sang phải.
c. không thay đổi vị trí, nhưng đường AS dài hạn dịch chuyển 

sang trái.
d. không thay đổi vị trí, nhưng đường AS dài hạn dịch chuyển 

sang phải.
e. dịch chuyển sang trái, nhưng đường AS dài hạn không thay đổi 

vị trí.
25. Tiến bộ công nghệ sẽ làm dịch chuyển:

a. cả đường tổng cung ngắn hạn và đường cầu sang phải.
b. cả đường tổng cung ngắn hạn và đường tổng cung dài hạn sang

trải.
c. đường tổng cung ngắn hạn sang phải, nhưng đường tổng cung 

dài hạn idiông thay đổi vị ừí.
d. đường tổng cung dải hạn sang phải, nhưng đường tổng cung 

ngắn hạn không thay đổi vj trí.
e. cả hai đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn sang phải.

26. Giả sử ban đầu nền kinh tế ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng 
tự nhiên. Tiếp đó giả sử rằng ngân hàng trung ương giảm cung tiền. 
Theo mô hình tổng cầu và tổng cung, điều gì sẽ xảy ra với mức giá và 
sản lượng trong dài hạn?
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a. Mức giá tăng, còn sản lượng không thay đổi so với giá trị ban 
đầu.

b. Mức giá giảm, còn sản lượng không thay đổi so với giá trị ban 
đầu.

c. Sản lượng tăng, còn mức giá không thay đổi so với giá trị ban 
đầu.

d. Sản lượng giảm, còn mức giá không thay đổi so với giá trị ban 
đầu.

e. Cả sản lượng và mức giá đều không thay đổi so với giá trị ban 
đầu.

27. Xét một nền kinh tế nhập khẩu dầu mỏ ban đầu ở trạng thái cân 
bằng tại mức sản lượng tự nhiên. Tiếp đó giả sử rằng giá dầu thô tăng 
mạnh trên thị trường thế giới. Nếu các nhà noạch định chính sách để 
cho nền kinh tế tự điều chinh, thì theo mô hình tổng cầu và tổng cung, 
điều gì sẽ xảy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạnl

a. Mức giá tăng, sản iượng không thay đổi so với giá trị ban đầu.
b. Mức giá giảm, sản lượng không thay đổi so với giá trị ban 

đầu.
c. Sản lượng tăng, mức giá không thay đổi so với giá trị ban đầu.
d. Sản iượng giảm, mức giá không thay đổi so với giả trị ban 

đầu.
e. Cả sản lượng và mức giá không thay đổi so với giá trị ban 

đầu.

Hình 6-3
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28. Giả sử nền kinh tế đang iãm vào suy thoái như tại điểm B trong đồ 
thị ờ Hình 6-3. Muốn đưa sản lượng về mức tự nhiên, thì các nhà 
hoạch định chính sách nên

a. dịch chuyển đường tổng cầu sang phải.
b. dịch chuyển đường tổng cầu sang trái.
c. dịch chuyển đường tổng cung ngấn hạn sang phải.
d. dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang trái.

29. Giả sử nền kinh tế đang lâm vào suy ứioái như tại điểm B trong đồ 
thị ờ Hình 6-3. Nếu các nhà hoạch định chính sách cho phép nền kinh 
tể tự điều chinh để đạt mức sản lượng tự nhiên,

a. tiền iương sẽ giảm và đường tổng cung ngắn hạn sẽ dịch 
chuyển sang trái.

b. tiền lương sẽ giảm và đường tổng cung ngắn hạn sẽ dịch 
chuyển sang phải.

c. tiền lương sẽ tăng và đường tổng cầu sẽ dịch chuyển sang ưái.
d. tiền lương sẽ tảng và đường tổng cầu sẽ dịch chuyển sang 

phải.
30. Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích nghi” với 
một cú sốc cung bất lợi nếu họ

a. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm tăng tổng cầu và đẩy 
mức giá tăng cao hơn nữa.

b. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cầu và do 
đó góp phần bình ổn mức giá.

c. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cung ngắn 
hạn.

d. không phản ứng trước cú sốc cung bất lợi và để nền kinh tế tự 
điều chinh.

31. Nếu đường tổng cung là hoàn toàn không co giãn với mức giá, 
tổng cầu tăng làm tăng: (1) GDP thực tể; (2) GDP danh nghĩa; và (3) 
mức giá.

a. Cả (1), (2), (3) đều đúng.
b. (1) và (2) đúng.
c. (2) và (3) đúng.
d. Chi có (1) là đúng.
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e. Chi có (3) là đúng.
32. Giả sử ban đầu nền kinh tế ở ừạng thải cân bằng tại mức sản iưọmg 
tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng các hộ gia đình tãng tiêu dùng. Theo 
tnô hình tổng cung và tổng cầu, điều gi sẽ xảy ra với mức giá và sản 
lượng ừong dài hạn?

a. Mức giá tảng, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.
b. Mức giá giảm, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.
c. Sản lượng tăng, mức giá không đổi so với giá tri ban đầu.
d. Cả sản lượng và mức giả không đổi so với giá trị ban đầu.

ĐẢP ÁN 

Bài tập
1. a. Ti lệ thất nghiệp cao hom mức tự nhiên.

b. Mức độ sử dụng năng iực sản xuất thấp hơn so với mức trung 
binh dài hạn.

c. Khi. suy thoái, máy móc thưồmg được sử dụng thấp hơn so với 
công suất thiết kế. Đó là vì các doanh nghiệp không muốn sản 
xuất nhiều hàng hóa do Idìông có khả năng tiêu úiụ.

2. a. Giảm do qui mô của lao động ừong nước giảm,
b. Giảm do tăng thất nghiệp tự nhiên.
c> Tăng \d năng suẩt tăng.
d. Giảm do lượng tư bản giảm.

3.
a. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải do các doanh nghiệp 

chi tiêu nhiều hơn cho đầu tư.
b. Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang ưái do chi phí 

sản xuất tăng.
c. Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải do chi phí 

sản xuất giảm.
d. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải do các hộ gia đinh có 

xu hướng thay thể hàng tiêu dùng nhập khẩu đắt hơn bằng 
hàng sản xuất ừong nước.

82



e. Đường tổng cầu dịch chuyền sang phải do các hộ gia đình có 
mức thu nhập sau thuế lớn hơn và sẵn sáng tiêu dùng nhiều 
hơn.

f. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái do các hộ gia đình tiêu 
dùng ít hơn.

4. Trong câu b nền kinh tế có sản lượng thấp hơn trong khi cả mức giá
và thất nghiệp đều tăng. Điều ngược lại xảy ra với câu c. ở  các câu a,
d và e, cả sản lượng và mức giá đều tăng, trong khi thất nghiệp giảm.
Điều ngược lại xảy ra với câu f.
5. Giả sử ban đầu nền kinh tế ờ ữạng thái cân bằng dài hạn.

a. Trong ngắn hạn, đường AD dịch chuyển sang trải, cả sản 
lượng và mức giá đều giảm. Trong dài hạn, mức giá tiếp tục 
giảm, còn sản lượng trở lại mức tự nhiên ban đầu.

b. Ngược lại với câu a.
c. Trong ngắn hạn, cả đưòmg AS ngắn hạn và dài hạn đều djch 

chuyển sang phải, sản lượng tảng.và mức giá giảm. Trong dài 
hạn, mức giá tiếp tục giảm, còn sản lượng tiếp tục tăng đến 
mức tự nhiên mới.

d. Ngược lại với câu a.
6. a. Đường AD dịch chuyển sang phải làm tăng sản lưgng và mức

giá. Với mức giá cao hơn, sản lượng cung ủng tăng do tiền' 
lương cứng nhắc.

b. Theo thòi gian, tiền lương được điều chinh tăng dần, đưòmg 
AS ngắn hạn dịch chuyển lên frên. Với mức giá cao hơn, tổng 
lượng cầu giảm do ba hiệu ứng; của cải, lãi suất và ti giá.

c. Cỏ thể làm tăng tổng cung trong dài hạn nếu như đầu tư nhiều 
hơn khấu hao.

7. a. Đây là một cú sốc cung bất lợi. Ảnh hường cùa nó đến nền
kinh tế là sản lượng và việc làm giảm, trọng khi mức giá tăng.

b. Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi 
kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thời sẽ đẩy 
lạm phát dâng lên cao hơn.

c. Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ổn định mức giá, nhưng 
lại đẩy nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái.
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d.

8. a.

b.

c.

Chính phủ nên giảm hoặc thậm chỉ miễn hoàn toàn thuế nhập 
khẩu đánh vảo các mặt hàng có giá quốc tế tăng cao. Điều này 
sẽ làm dịu bớt tác động bất iợi của cú sốc cung ngoại sinh đến 
chi phí sản xuất. Trên đồ thị đường tổng cung ngẳn hạn sẽ 
dịch chuyển sang bên phải. Điều này sẽ làm giảm áp lực lạm 
phảt và góp phần thúc đẩy tăng trường kinh tế.
Xuất khẩu giảm làm giảm tổng cầu. Đường tổng cầu dịch 
chuyển sang bên trái. Kết quả là cả sản lượng, việc làm và 
mức giá đều giảm.
Nếu đường tổng cung rất thoải, thì sản lượng giảm nhiều và 
mức giá giảm ít. Điều ngược lại xảy ra khi đường AS rất dốc. 
Kích cầii ứiông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi 
kỉnh tế (đưa sản lượng lên mức tiềm năng và giảm thất nghiệp 
trở về mức tự nhiên), đồng thời cho phép ổn định giá cả.

Câu hỏi lựa chọn
Ic 2b 3c 4c 5a 6d 7d 8c 9d lOc

l la 12c 13d 14c 15b Ỉ6c 17b Ỉ8c 19a 20c
21a 22d 23c 24a 25e 26b 27e 28a 29b 30a
31c 32a
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Chương 7
TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Bài tập
Bàng 7-1

Đơn vị: nghìn đồng

Yd 0 300 600 9000 1200 1500
c 300 525 750 975 1200 1425

1. Bảng 7-ỉ biểu diễn hàm tiêu dùng của một hộ gia đình.
a. Tính APC cùa hộ gia đình đó tại mỗi mức thu nhập khả dựng.
b. Tính mức tiết kiệm tại mỗi mức thu nhập khả dụng.
c. Tính MPC và MPS.
d. Hãy vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm trên cùng một đồ thị.

2. Xét một nền kinh tế giản đơn không có chính phù và thương mại 
quốc tế. Tiêu dùng tự định là 300 triệu đồng, và xu hướng tiêu đùng 
cận biên là 0,8. Đầu tư trong nước của khu vực tư nhân bằng 100 triệu 
đồng.

a. Xây dựng hàm tiêu dùng.
b. Xây dựng đường tổng chi tiêu.
c. Tính mức sản lượng cân bàng.
d. Giả sử các doanh nghiệp ừong nền kinh tế rất lạc quan vào 

triển vọng thị trường trong tương lai và tăng đầu tư thêm ỈOO 
triệu đồng. Hãy tính số nhân chi tiêu và sự thay đổi cuối củng 
trong mức sản lượng gây ra bời sự gia tăng đầu tư này.

3. Xét một nền kinh tế đóng cỏ sự tham gia cùa chỉnh phủ. Tiêu dùng 
tự định là 300 triệu đồng và xu hướng tiêu dừig cận biên là 0,8. Đầu 
tư trong nước của khu vực tư nhân bằng 200 triệu đồng. Chính phủ chi 
tiêu 300 triệu đồng và thu thuế bằng 25 phần trăm thu nhập quốc dân.

a. Xây dựng hàm tiêu dùng.
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b. Xây dựng phương trình biểu diễn đường ổng chi tiêu.
c. Xác định mức sản lượng cân bàng.
d. Giả sử chính phủ tăng chi tiêu thêm 200 TÌệu đồng. Hãy tính 

sổ nhân chi tiêu và sự thay đổi mức sản luợng cân bằng.
4. Xét một nền kinh tế mở có xuất khẩu bằng 5 i đồng và xu hướng 
nhập khẩu cận biên là 0,14. Tiêu dùng tự định à 10 tì đồng, và xu 
hướng tiêu dùng cận biên là 0,8. Đầu tư ừong arớc của khu vực tư 
nhân bằng 5 ti đồng. Chính phù chi tiêu 40 ti đồng và thu thuế bằng 20 
phần frăm thu nhập quốc dân.

’ a. Xác định mức chi tiêu tự định cùa nền kirh tế.
b. Xây dựng hàm tổng chi tiêu và biểu diễn íên  đồ thị.
c. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng.

Bây giờ, giả sử chính phủ tăng chi tiêu mua hànghoá và dịch vụ thêm 
20 tì đồng. Hãy;

d. Xác định mức sản lượng cân bằng mới và biểu diễn trên đồ 
thị.

e. Tính toán sự thay đổi của chi tiêu tự định, phần chi tiêu phụ 
thuộc vào thu nhập, tiêu dùng, nhập khẩu, và đầu tư.

5. Trong nền kinh tế mở, cho biết xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu 
nhập quốc dân là 0,8 và xu hướng nhập khẩu cận biên là 0,4. Thuế là 
hàm của thu nhập (T = tY).

a. Giả sử đầu tư tăng thêm 100 tỉ đồng còn các yếu tổ khác 
không đổi thì mức sản lượng cân bằng và xuất khẩu ròng sẽ 
tíiay đổi như thế nào?

b. Giả sử xuất khẩu tăng thêm 100 tỉ đồng chứ không phải tílng 
đầu tư, thi cán cân thương mại sẽ thay đổi như thế nào?

6. Hình 7-1 mô tả những đường tổng cầu của một nền kinh tế trong 
điều kiện có và không cỏ thương mại quốc tế.

a. Đường nào là đường tổng cầu khi có và không có títưcmg mại 
quốc tế.

b. Xác định mức sàn lượng cân bằng khi không có thương mại 
quốc tế.

c. Xác định mức sản lượng cân bằng khi có thương mẠÌ quốc tế. 
Khi đó cán cân thương mại thặng dư hay thâm hụt?
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d. Mức sản lượng nào đảm bảo cho cán cân thưomg mại cân 
bằng.

AE

c

o
Hình 7-1

G H

Hình 7-2

7.Hình 7-2 biểu diễn hàm tổng chi tiêu cùa một nền kinh tế mở, trong 
đó thuế tỉ lệ thuận với thu nhập.

a. Cho biết nguyên nhân làm đường tổng chi tiêu dịch chuyển từ 
AEođến AEi-

b. Cho biểt nguyên nhân làm đường tổng chi tiêu chuyển từ AEi 
đến AEị .
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c. số nhân chi tiêu tương ứng với đường AE2 lớn hơn hay nhò 
hơn số nhân tưcmg ứng với đưcmg AEi? Vì sao?

d. Cho biết những chính sách vĩ mô nào có thể được sử đụng để 
tăng sản lượng từ Yo đến Yi và Yi đến Y2 .

8. Trong mô hình tổng cầu của nền kinh tể đóng với ứiuế độc lập với 
thu nhập và xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,8. Cho biết mức sản 
lừợng tiềm năng là 1200 ti đồng. Hiện tại sản lượng cân bằng của nền 
kinh tế đang ở mức 1000 ti đồng. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm 
năng (trong các điều kiện khác không đổỉ), thì:

a. Chi tiêu của chính phủ cần thay đổi bao nhiêu?
b. Thuế cần thay đổi bao nhiêu?
c. Thuế và chi tiêu của chính phù cùng phải thay đổi bao nhiêu 

để giữ cho cán cân ngân sách không bị ảnh hưởng.
d. Dùng đồ thj minh hoạ các tình huổng ở trên.

9. Xét một nền kinh tế có xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 và thué 
suất là ỉ/3. Cả tiêu dùng tự định và đầu tư đều là 100 ti, và chi tiêu 
chính phủ là 500 ti.

a. Xảy dựng hàm tiêu dìmg.
b. Xây dựng phương trình biểu diễn đường tổng chi tiêu.
c. Xác định mức sản lượng cân bằng.
d. Ngân sách có cân bằng không?

Bây giờ giả thiết chi tiêu chỉnh phủ giảm xuống 200 và thuế suất giảm 
xuống 1/6.

e. Xây dụng hàm tiêu dùng mới.
f. Xác định đường tổng chi tiêu mới.
g. Xác định mức sản iượng cân bằng mới.
h. Tính sự thay đổi thu nhập từ thuế. Đây có phải là sự thay đổi

chinh sách tài khóa trong khi vẫn duy trì ngân sách cân băng 
hay không? '

i. Hãy kiểm định xem sự thay đổi sản lượng có bằng sự thay đổi 
chi tiêu chính phù hay không, tức là sổ nhân có bằng 1 hay 
không?

10. Xét một nền kinh tế có xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,9 và thuế 
suất là 1/6. Tiêu dùng tự định là 5 ti, đầu tư ià  'IS tì, và chi tiêu chính
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phiủ là 40 tỉ.
a. Xây dựng hàm tiêu dùng.
b. Xây dựng phương trinh biểu diễn đường tổng chi tiêu.
c. Xác định mức sản lượng cân bằng.
d. Ngân sách có cân bằng không?

BâẠy giờ giả thiết chi tiêu chính phù tăng lên 120 và thuế suất tăng lên 
3/8Ỉ (=0,375)

e. Xây dựng hàm tiêu dùng mới.
f. Xây dựng phương trinh biểu diễn đường tổng chi tiêu mới.
g. Xác định mức sản lượng cân bằng mới.
h. Tính sự thay đổi thu nhập từ thuế. Đây cỏ phải là sự thay đổi 

chính sách tài khóa trong khi vẫn duy trì ngân sách cân bàng 
hay không?

i. Hãy kiểm định xem sự thay đổi sản lượng có bằng sự thay đổi
chi tiêu chỉnh phù hay không, tức là số nhân có bàng 1 hay
không?

Câiu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
cáu/ hỏi dưới đây

1. Đường tổng chi tiêu phản ánh mối quan hệ giữa tổng chi tiêu của 
nềni kinh tế và thu nhập quốc dân;

a. tại một mức sản lượng nhất định.
b. tại một mức giá cho trước.
c. khi giá cả thay đổi đề cân bằng thj trường sản phẩm.
d. tại một mức tiêu dùng nhất định.
e. tại một mức xuất khẩu ròng nhất định.

2. KChi thu nhập tăng, tổng chi tiêu
a. tăng.
b. giảm.
c. không thay đổi.
d. tăng hay giảm phụ thuộc vào sự thay đổi cùa giá sản phẩm.
e. tăng hay giảm phụ thuộc vào những thay đổi trên thị trường 

vốn.
3. Đ)ưòmg tổng chi tiêu là đường

89



a. nằm ngang.
b. nằm ngang tại những mức sản lượng thấp, dốc lên ở những 

mức sản lượng vừa phải, và rất dổc ở nhữntg mức sản lượng
cao.

c. dốc lên.
d. dốc xuống.
e. 45°.

4. Nếu thu nhập khả d îng bằng không, tiêu dùng sẽ
a. bằng không.
b. dương vì người ta sẽ đi vay hay dùng của cải đã tích lũy từ 

trước để tiêu.
c. bằng tiêu dùng tự định.
d. Câu b và c.
e. Không phải các câu trên.

5. Nhận định rằng tổng thu nhập quốc dân bằng tổng sản lượng quốc 
dân là một ví dụ về

a. mối quan hệ cân bằng.
b. đồng nhất thức.
c. một mối quan hệ hành vi.
d. một giả thiết.

6. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu, tại trạng thái cân bằng
a. toàn bộ sản lượng tạo ra được bán hết.
b. tổng chi tiêu bằng sản lượng quốc dân.
c. mọi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ được thỏa mãn.
d. hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không.
e. Tẩt cả các câu trên.

7. Sự dịch chuyển lên trên của đường tổng chi tiêu xảy ra kh i:.
a. các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chỉnh phủ quyết định chi 

tiêu nhiều hom tại mỗi mức thu nhập.
b. các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyét định chi 

tiêu ít hơn tại mỗi mức thu nhập.
c. các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chi 

tiêu ít hơn tại mỗi mức giá.
d. các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chỉ
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tiêu nhiều hơn tại mỗi mức giá.
e. nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái.

8. TMnh tố nào dưới đây không thuộc tổng chi tiêu?
a. Tiêu dùng.
b. Đầu tư.
c. Chi tiêu chính phủ.
d. Xuất khẩu ròng.
e. Thuế.

9. Hàm tiêu dùng của các hộ gia đinh biểu diễn mổi quan hệ giữa tiêu 
dùng cùa họ với

a. đầu tư.
b. thu nhập khả dụng.
c. thuế.
d. ti lệ lạm phát.
e. tổng chi tiêu.

10. Nếu các hộ gia đinh kỳ vọng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương 
lai, trong khi các yểu tố khác không thay đổi thì:

a. chi tiêu cho tiêu dùng sẽ giảm.
b. chi tiêu cho tiêu dùng không đổi cho tới khi sự tăng lên của 

thu nhập thực sự xảy ra.
c. chi tiêu cho tiêu dùng có xu hướng tăng.
d. chính phủ sẽ tăng thuế.
e. tiết kiệm sẽ tăng.

ỉ ỉ .  Tiết kiệm mang giá trị âm khi hộ gia đình:
a. tiêu dùng ít hơn thu nhập khả dụng.
b. tiêu dùng nhiều hơn tiết kiệm.
c. tiết kiệm nhiều hom tiêu dùng.
d. tiêu dùng nhiều hơn thu nhập khả dụng.
e. cho vay tiền.

12. Xu hướng tiêu dùng trung bình (APC) được tính băng:
a. tổng tiêu dùng chia cho tổng tiết kiệm.
b. tổng tiêu dùng chia cho sự thay đổi cùa thu nhập khả dụng.
c. tổng tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng.
d. tổng tiêu dùng cộng tiết kiệm chia cho tổng thu nhập khả
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dụng.
e. sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi cùa thu nhập 

khả dụng.
13. Xu hướng tiêu dùng cận biên được tính bằng:

a. tổng tiêu dùng chia óho sự thay đổi của thu nhập khả dụng.
b. sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi của thu nhập

khả dụng.
c. tổng tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng.
d. sự thay đổi cùa tiêu dùng chia cho tiết kiệm.
e. sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi của tiết kiệm.

14. Xu hướng tiết kiệm cận biên:
a. có giá trj âm khi tiết kiệm nhỏ hơn không.
b. có giá frị lớn hơn 1.
c. có giá ừị trong khoảng'1/2 đến 1.
d. có gía ữị lớn hơn 1 nhỏ hơn 2.
e. có giá trị giữa 0 vậ 1.

15. Xu hướng tiết kiệm cận biên cộng với:
a. xu hướng tiêu dùng cận biên bằng .1.
b. xu hướng tiêu dùng cận biên bằng ơ.
c. ■ xu hướng tiêu dùng trung binh bằng 1.
d. xu hướng tiêu dùng trung bình bằng 0.
e. thuế suất bằng I .

16. Đường tiêu dùng mô tả mối quan hệ giữa:
a. mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của các hộ gia đinh.
b. mức tịêu dùng của các hộ gia đình và mức đầu tư củă các 

hãng.
c. mức tiêu dùng và mức tiết kiệm của hộ gia đĩnh.
d. mức tiết kiệm và mức thu nhập khả dụng của các hộ gia đình.
e. mức tiêu dùng của các hộ gia đinh và mức GDP thực tế.

17. " Điểm vừa đủ" trên đưàmg tiêu dùng là điểm tại đó:
a. tiêu dùng của các hộ gia đình bằng đầu tư.
b. tiết kiệm của các hộ gia đình bằng đầu tư.
c. tiêu dùng của các hộ gia đình bằng tiết kiệm của họ.
d. tiêu dùng bằng với thu nhập khả dụng.
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e. Không phải các câu ưên.
18. Nếu một hộ gia đình tăng chi tiêu cho tiêu dùng từ 500 nghìn đồng 
lên 800 nghìn đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 nghìn đồng lên 
800 nghìn đồng, thi xu hướng tiêu dùng cận biên của hộ gia đình đó:

a. bằng I.
b. bằng 0,75.
c. bằng với xu hướng tiêu dùng ừung bình.
d. mang giá trị âm.
e. bằng 1,33.

Bảng 7-2

Thu nhập khả dụng, Yd 
(nghin đồng)

Tiêu dùng, c 
(nghìn đồng)

325 325
400 375
475 425
550 475
625 525

19. Xét Bảng 7-2. Khi tiết kiệm bằng 0, thì thu nhập khả dụng là bao 
nhiêu?

a. 325 b.400 c. 475 d. 550 e. 625
20. Theo dữ liệu ờ Bàng 7-2, xu hướng tiêu dùng cận biên là bao 
nhiêu?

a. 0,75 b. 0,25 c. 1,33 u. 0,34 e. 0,67
21. Theo dữ liệu ở Bảng 1-2, xu hướng tiết kiệm cận biên là bao 
nhiêu?

a. 0,27 b.0,25 c. 0,67 d. 0,33 e. 1,33
22. Theo dữ liệu ở Bảng 7-2, tiết kiệm sẽ bằng 75 nghìn đồng idii thu 
nhập khả dụng bằng:

a. 475 b. 550 c. 525 d. 575 c. 625
23. Xét một nền kinh tế giản đơn. Giả sử thu nhập = 800; tiêu dùng tự 
định = 100; xu hướng tiết kiệm cận biên = 0,3. Tiêu dùng bằng;

a. 590
b. 490
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c. 660
d. 560
e. Không phải các giá ừj trên

24. Yếu tổ nào sau đây có thể làm dịch chuyển hàm tiêu dùng xuổng 
dưới:

a. kỳ vọng vào thu nhập trong tương lai tăng.
b. kỳ vọng vào thu nhập ừong tương lai giảm.
c. thu nhập khả dụng giảm.
d. tài sản giảm.
e. Câu b và d.

25. Nếu hàm tiết kiệm cỏ dạng s  = -25 + 0,4Yd, thì hàm tiêu dùng là:
a. C = -25 + 0,4Yd
b. C = 25 + 0,4Yd
c. C = 25 + 0,6Yd
d. C = 25-0,4Yd
e. Không đủ dữ liệu để kết luận.

26. Nhận định nào dưới đây là đúng khi đề cập đến mổi quan hệ giữa 
APC, APS, MPC, và MPS?

a. Khi MPC tăng, thì MPS cũng tăng.
b. MPC + APC = 1
c. MPC + MPS > APC + APS. 
đ. MPC + MPS = APC + APS.

27. Điều nào dưới đây được coi là nhân tổ quan trọng nhất ảnh hưởng 
đến sự biến động của đầu tư?

a. sự thay đổi lãi suất thực tế.
b. sự thay đổi vọng của các doanh nghiệp về nhu cầu thị 

ừường ưong tương lai.
c. khấu hao.
d. sự tíiay đổi tì lệ lạm phát dự kiến.
e. sự ứiay đổi lãi suất danh nghĩa.

28. Chi tiêu tự định;
a. luôn phụ thuộc vào mức thu nhập.
b. được quyết định bởi hàm tiêu dùng.
c. không phải là thành phần của tổng cầu.
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d. không phụ thuộc vào mức thu nhập.
e. cao hom khi thu nhập lớn hcm.

29. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu sự khác nhau giữa sản lượng 
thực tế và tổng chi tiêu dự kiến;

a. giống như sự idiác nhau giữa sàn lượng thực tế và sản lượng 
tiềm năng.

b. bằng với thâm hụt ngân sách của chính phủ.
c. băng với cán cân thương mại.
d. phản ánh sự thay đổi hàng tồn kho ngoài kế hoạch của các

doanh nghiệp.
e. phản ánh năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chưa được 

sử dụng.
30. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu sản lượng cân bằng đạt được 
khi;

a. tiêu dùng bàng tiết kiệm.
b. cán cân thương mại cân bằng.
c. cán cân ngân sách cân bằng.
d. sản lượng thực tế bằng sản lượng tiềm năng.
e. sản lượng thực tế đúng bằng tổng chi tiêu dự kiến.

31. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, yểu tổ nào sau đây sẽ 
làm sản lượng cân bằng tăng?

a. sự gia tăng tiết kiệm.
b. sự gia tăng xuất khẩu.
c. sự cắt giảm đầu tư.
d. sự gia tăng ứiuế.
e. sự cất giảm xuất khẩu.

32. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu nếu GDP thực tế không ờ 
trạng thái cân bằng, thì:

a. sự can thiệp của chính phù là cần thiết nhằm đảm bảo rằng 
GDP thực tế thay đổi theo hướng hợp lý.

b. GDP thực tế sẽ thay đổi cho tới khi đạt mức tiềm năng.
c. lạm phát phải quá lớn trong nền kinh tế.
d. thất nghiệp phải quá nhiều trong nền kinh tế.
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e. GDP thực tế luôn có xu hướng thay đổi cho tới khi cân bằng 
với tổng chi tiêu dự kiến.

33. Xét một nền kinh tế giản đơn. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu 
đầu tư tảng 10 sẽ làm cho sản lượng tăng so, nếu

a. MPS = 0,2.
b. MPC = 0,2.
c. ti lệ thu nhập so với đầu tư là 0,8.
d. nếu sự thay đổi tiêu dùng chia cho sự thay đổi thu nhập bằng 

1,25.
e. Không phải các câu ừên.

-34. Lý do nào dưới đây làm cho sự gia tăng của chi tiêu tự định dẫn 
đến sự gia tăng lớn hơn cùa thu nhập?

a. khi các doanh nghiệp tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu, điều 
này đến lượt nó sẽ làm tăng tiêu dùng.

b. số nhân tăng lên cừig với sự gia tăng của chi tiêu tự định.
c. khi sản lượng tăng, giá cà tăng, và điều này ỉảm sản lượng tiếp 

tục tăng.
d. khi sản lượng tăng, dân cư giảm tiết kiệm, do đó làm tăng tiêu 

dùng và tổng cầu.
e. khi sản lượng tăng, MPS giảm.

35. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu nếu GDP thực tế nhỏ hom 
tổng chi tiêu dự kiến thì:

a. tổng chi tiêu dự kiến sẽ tăng.
b. GÍDP thực tế sẽ tăng.
c. mức giả phải giảm để khôi phục trạng thái cân bằng.
d. nhập khẩu đang quá lớn.
e. Câu a và b.

36. Giả sử hàm tiết kiệm của nền kinh tế đóng cỏ dạng s  = -ỈOO +
0,2Yd và thuế suất là 25%. Ảnh hưởng đến ứỉu nhập cân bằng của 
việc giảm tiêu dừig tự định 50 là:

a. thu nhập giảm 250
b. thu nhập giảm 125
c. thu nhập giảm 200
d. thu nhập giảm 100
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e. Không phải các điều kể trên.
37. Giá trị cùa số nhân chi tiêu phụ thuộc vào:

a. MPC
b. MPS
c. MPM
d. thuế suất biên.
e. Tất cả các điều kể trên.

38. Sự gia tăng thu nhập gây ra do đầu tư tăng thêm sẽ càng lớn khi:
a. MPC càng nhò.
b. MPM càng lớn.
c. thuế suất càng lớn.
d. MPS càng lớn.
e. MPS càng nhỏ.

39. Giả sử cả thuế và chi tiêu chính phù đều giảm cùng một lượng. 
Khi đó:

a. cả thu nhập quốc dân và cán cân ngân sách đều không thay 
đổi.

b. thu nhập quốc dân sẽ không thay.đổi.
c. cán cân ngân sách sẽ không đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ 

tăng.
d. cán cân ngân sách sẽ không đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ 

giảm.
e. cả tiêu dùng và chi tiêu chính phù sẽ giảm cùng một lượng 

như nhau.
40. Xét một nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. Nếu MPS 
= 0,25 thi giá trị của số nhân thuế là:

a! -0,75
b. -1,50
c. - 3,00
d. -4,00
e. không phải các giá trị trên.

41. Nếu xuất khẩu X = 400, và hàm nhập khẩu IM = 100 + 0,4Y, thì 
hàm xuất khẩu ròng là:

a. NX = 500 + 0,4Y
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b. NX = 500 - 0,4Y
c. NX = 300 + 0,6Y 
d NX = 300 - 0,4Y
e. NX = 300 + 0,4Y

42. Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,8, thuế suất bằng 0,2 và 
xu hướng nhập khẩu cận biên bằng 0,3 > thì khi xuất khẩu tăng thêm 66 
tỉ đồng, sản lượng cân bằng của nền kinh tế sẽ tăng thêm:

a. 66 tỉ đồng.
b. 120 tỉ đồng.
c. 16 ti đồng.
d. 100 tỉ đồng.
e. Không phải các giá ưị trên.

43. Giả sử đầu tư tăng soo và xuất khẩu tăng 1300. Với MPC từ thu 
nhập quốc dân là 0,8 và MPM = 0,05, thì thu nhập quổc dân sS tăng:

a. 1800
b. 3000
c. 4050
d. 7200
e. 9000

44. Những cơ chế làm tăng thâm hụt ngân sách trong thòri kỳ suy thoái 
và giảm nó ừong thời kỳ bủng nổ được gọi là

a. sổ nhân ngân sách cân bằng.
b. thâm hụt ngân sách toàn dụng nhân công.
c. các cơ chế tự ổn định.
d. chu kỵ kinh doanh chính ừị.
e. Không phải các câu trên.

45. Điều nào dưới đây không phải là cơ chế tự ổn định?
a. Thuế thu nhập.
b. Trợ cấp thất nghiệp.
c. Trợ cấp con nhỏ.
d. Bảo hiểm xã hội.

46. Cán cân ngân sách chính phủ;
a. luôn thẳm hụt ừong thời kỳ suy thoái.
b. luôn thặng dư ừong thời kỳ bùng nổ.
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c. sẽ cân bàng khi toàn bộ nợ của chính phù được thanh toán.
d. có liên quan đến chu kỳ kinh doanh ờ một mức độ nhất định.
e. luôn thâm hụt ở tất cả các nước.

47. Thực hiện ngân sách cân bằng sẽ
a. thủ tiêu khả năng cùa chính phủ trong việc kích thích nền kinh 

tế qua kênh tài khóa.
b. chuyền phần iớn gánh nặng ổn định hóa cho chính sách tiền 

tệ.
c. có thể làm cho nền kinh tế bất ổn hơn do hạn chế tác động của 

các cơ chế tự ổn định.
. Tât cả các câu trên,

e. Câu (b) và (c) đúng.
48. Thâm hụt xuất hiện khi sản lượng được giả thiết ở mức tiềm năng 
với chính sách thuế và chi tiêu hiện tại được gọi là

a. sổ nhân ngân sách cân bằng.
b. thâm hụt ngân sách cơ cấu.
c. thâm hụt thương mại.
d. tổng nợ tồn đọng của chính phủ.
e. thăm hụt ngân sách thực tế.

49. Giả sử ngân sách cơ cấu có thặng dư, nhưng ngân sách thực tế bj 
thâm hụt. Chủng ta có thể kết luận điều gì?

a. không điều gi cả.
b. tiết kiệm lớn hơn đầu tư.
c. cán cân thưorng mại bị thâm hụt.
d. nền kinh tế đang có sản lượng thấp hơn mức tiềm năng và 

chính phủ đang thực hiện chính sách tài khoá chặt.
e. nền kinh tế đang có sản lượng cao hơn mức tiềm năng và 

chính phủ đang thực hiện chính sách tài khoá mờ rộng.
50. Chinh phủ có thể khấc phục thâm hụt ngân sách cơ cấu bằng cách:

a. tăng chi tiêu chính phủ qua đó làm tăng nguồn thu từ thuế do 
sản lượng tăng.

b. khuyến khích đầu tư tư nhân.
c. tăng trợ cấp thất nghiệp nhằm kích thích tiêu dùng cùa các hộ 

gia đình.
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d. cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.
e. không thể khắc phục được bởi vi đây là hiện tượng cố hừu của 

nền kinh tế.

ĐÁP ÁN

Bài tập 

1.
Bảng 7-3

Yd c APC s
0 300 - -300

’ 300 525 1,75 -225
600 750 1,25 -150
900 975 1,08 -75
1200 1200 1,00 0
1500 1425 0,95 +75

a.và b. Xem bảng 7-3
c. MPC = (AC/AYd) = 0,75 ; MPS = (AS/AYd) = 0,25
d.

Đường 45

Hìhh 7-3
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2. a. Hàm tiêu dùng có dạng: 
c  = 300 + 0,8Y 
Khi Y = 0, c  = 300 
Y = 500, c = 300 + 0,8x500 = 700
Tiếp tục qui trình trên chúng ta có được Bảng 6-4 dưới đây: 

Bàng 7-4

Y c
0 300

500 700
1000 1100
1500 1500
2000 1900
2500 2300
3000 2700

b. Đường tổng chi tiêu có dạng:
AE = c + I 
AE = 400 + 0,8Y_
Đảng 7-5 biểu diễn tổng chi tiêu tại các mức sản lượng khác nhau 

Bảng 7-5

Y c I AE
0 300 100 400

500 700 100 800
1000 1100 100 1200
1500 1500 100 1600
2000 1900 100 2000
2500 2300 100 2400
3000 2700 100 2800

c. Bảng 7-5 cho thấy tại mức sản lượng Y = 2000, tổng chi tiêu cũng 
bằng 2000. Khi đó, toàn bộ sản lượng tạo ra bán được hết vả mọi nhu 
cầu của các hộ gia đình và doanh nghiệp đều được thỏa mãn. Điều này
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hàm ý sản lượng cân bàng là 2000.
d. Số nhân chi tiêu; 
m = 1 /(l-MPC) = /(l-0,8) = 5 
Sự thay đổi cuổi cùng cùa sản lượng là :
AY = m X AI = 5 X 100 = 500
Chúng ta có thể tính được kết quả trên bằng cách thay đầurtư bằng 200 
vào Bảng 7-5. Kết quả được biểu diễn ưong Bảng 6-6.

Bảng 7-6

Y c I AE
0 300 200 500

500 700 200 900
1000 1100 200 1300
1500 1500 200 1700
2000 1900 200 2100
2500 2300 200 2500
3000 2700 200 2900

Bảng 7-6 cho thấy sản lượng cân bằng mới bằng 2500 vả sổ nhân chi
tiêu có thể tính như sau :
m = AY/AI = (2500 -  2000)/100 = 5
3. a. c  = 300 + 0,8 X Yd = 300 + 0,8(1-0,25)Y = 300 + 0.6Y

Y c
0 300

500 600
1000 900
1500 1200
2000 1500
2500 1800
3000 2100

b.AE = C + I + G =  800 + 0,6Y
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Bảng 7-7

Y c I G AE
0 300 200 300 800

500 600 200 300 1100
1000 900 200 300 1400
1500 1200 200 300 1700
2000 1500 200 300 2000
2500 1800 200 300 2300
3000 2100 200 300 2600

c. Mức sản lượng cân bằng là 2000.
d. Sổ nhân chi tiêu:
m = 1/[1 -  MPC(1 - 1)] = 1/[1 -  0,8(1 -  0,25)] = 2.5 
Sự thay đổi sản lượng cân bằng :
AY = m X AG = 2,5 X 200 = 500 triệu đồng
4. a. 60

b. AE = 60 + 0,5Y
c. Yo=120
d. Y, = 160
e. Sự thay đổi của:

+ Chi tiêu tự định: 20 
+ Phần chi tiêu ti lệ với thu nhập: 20 
+ Tiêu dùng: 25,6 
+ Nhập khẩu: 5,6 
+ Đầu tư: 0

5. a. Xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân là 0,8 có 
nghĩa là

c  = c  + 0,8Y tức là MPC’ = MPC(1-1) = 0,8 
Khi đầu tư tăng thêm 100 thi sản lượng tăng lên AY

1 1
AY= AI =

1-0,8+0,4
100=  166,66
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Xuất khẩu ròng NX =X-IM. Khi xuất khẩu không thay đổi thì xuất 
khấu ròng thay đổi chi do nhập khẩu thay đổi. Vì thu nhập tãìg nên 
nhập khẩu sẽ tăng lên.

AIM =MPMx AY=0.4X 166.66 =  66.66 

Lượng tăng lên cùa nhập khẩu thể hiện mức giảm đi cùa xuất rờig.
b. Nếu xuất khẩu tăng AX = 100 thì sản lượng cũng tăng lên vơi cùng 
một lượng như khi tăng đầu tư ở câu a. Nhưng xuất khẩu ròng sẽ tăng 
lên 1 lượng

ANX= AX- AĨM =33,3

6. a. Viết hàm tổng chi tiêu cho nền kinh tế đóng và hàm tổng chi tiêu 
cho nền kinh tế mờ. Hàm tổng chi tiêu cho nền kinh tế mờ sẽ thoải 
hơn nhưng cỏ hệ số chặn !ớn hơn so với nền kinh tể đóng. Do đó, AB 
là hàm tổng cho tiêu cho nền kinh tế đóng, CD lả hàm tổng chi tiêu 
cho nền kinh tể mở.

b. OG
c. OH là sản lượng cân bằng và khi đó thặng dư thương mại.
d. Với mức thu nhập 01 thì cán cân thương mại cân bàng (X = IM) vì 

tổng chí tiêu của nền kinh tế mờ bằng tổng chi tiêu của nền kinh tể 
đóng.

7.
a. Hàm tổng cầu cùa nền kinh tế mở với thuế là hàm của thu nhập có 
dạng:

AE = C + ĩ  + G + X  + [ M P C ụ - t ) - M P M ] . Y

Đường AEo dịch chuyển đến AEị là dịch chuyển song song. Nguyên 
nhân là do điểm chặn tăng lên cỏ nghĩa là tiêu dùng tự định, hoặc đầu 
tư, hoặc chi tiêu chính phủ, hoặc xuất khẩu tăng.
b. AE| thay đổi vị trí đến AEĩ là do hệ số góc cùa hàm tổng cầu tăng 
lên có nghĩa MPC tăng, t giảm hay MPM giảm.
c. Sổ nhân của hàm AE2 lớn hơn sổ nhân cùa hàm AE|.
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d. Những chính sách vĩ mô làm cho sản lượng tăng từ Yf) đến Y| cũng 
chính là những chính sách kinh tế vĩ mô làm cho hàm tổng cầu dìch 
chuyển từ AEo đến AE| chẳng hạn tăng chi tiêu chinh phủ. Tương tự, 
Những chính sách vĩ tTiô làm cho sản lượng tăng từ Yi đến Y2 cũng 
chính là những chính :;ách kinh tế vĩ mô làm cho hàm tổng cầu xoay 
từ AE] đến AE; chẳng hạn giảm thuế suất.
8. Muốn đạt mức tiềm năng, thì sản lượng phải tăng thêm 200 ti.
a. Nếu chính phủ quyết định sừ dụng công cụ là chi tiêu chính phù, 

thì sự thay đổi G sẽ được khuyếch đại theo sổ nhân chi tiêu, tức là:
AY = mxAG

Vì thuế độc lập với thu nhập, nên số nhân chi tiêu được xác định theo 
công thức sau:

m =l/(l-M P C )
= l/(l-0,8) = 5.

Như vậy, muốn sản lượng tàng thêm 200 ti thì chi tiêu cùa chính phù 
phải tăng thêm 40 ti đồng;

AG = AY/m = 200/5 = 40
b. Tương tự sự thay đổi thuế sẽ được khuyếch đại theo số nhân thuế, 

tức là:
AY = ntrxAT

trong đó:
ntT =  -MPC/(I-MPC) =  -ớ, 8(1-0,8) =  -4 

Như vậy, muốn sản lượng tăng thêm 200 ti thì chính phù cần giảm 
thuế 50 ti:

AT =  AY/rriT =  200/(-4) =  -50
c. Để giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi, thì cả chi tiêu chính 

phủ và thuế phải cùng thay đôi một lượng như nhau: AT=AG. Khi 
đó, sự thay đổi của sản lượng cân bằng được xác định theo công 
thức sau;

AY = mrxAT  +  mxAT  =  -4 AT + 5AT  =  AT  
Như vậy, muốn lượng phải tăng thêm 200 tì thì chính phủ phải tăng cả 
chi tiêu vả thuế 200 ti.
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9. a và b: Xem bảng 7-8 

Bảng 7-8

Y c I G AE

0 100 100 500 700

300 260 100 500 860
600 420 100 500 1020

900 580 100 500 1180

1200 740 100 500 1340

1500 900 100 500 1500

1800 1060 100 500 1660

c. Sản lượng cân bằng !à 1500 ti.
d. Thu nhập từ thuế = 1/3x  1500 = 500 ti = Chi tiêu chính phủ 
e và f. Xem Bảng 7-9

Bảng 7-9

Y c I G AE
0 100 100 200 400

300 300 100 200 600
600 500 100 200 800
900 700 100 200 ỈOOO
1200 900 100 200 1200
1500 ỉ 100 100 200 1400
1800 1300 100 200 1600

g. Sản lượng cân bàng mới là ỉ200.
h. Thu nhập từ thuế = 1/6 X 1200 = 200 tì = Chi tiêu chinh phủ. Ngân 
sách vẫn cân bằng.
i. Số nhân = (1500 -  1200)/(500 - 200) =1
10. a và b: Xem bảng 7-10
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c. Sản lượng cân bằng là 240 tỉ.
d. Thu nhập từ thuế = 1/6 X 240 = 40 ti = Chi tiêu chỉnh phù 
e và f. Xem Bảng 7-11

Bảng 7-10
Y c I G AE
0 5 15 40 60

40 35 15 40 90
80 65 15 40 120
120 95 15 40 150
160 125 15 40 180
200 155 15 40 210
240 185 15 40 240
280 215 15 40 270
320 245 15 40 300

Bàng 7-11

Y c I G AE
0 5 15 120 140

40 27,5 15 120 162,5
80 50 15 120 185
120 72,5 15 120 207,5
160 95 15 120 230
200 117,5 15 120 252,5
240 140 15 120 275
280 162,5 15 120 297,5
320 185 15 120 320

g. Sản lượng cân bằng mới là 320.
h. Thu nhập từ thuế = 0,375 X 320 = 120 ti Chi tiêu chính phủ. Ngân
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sách vẫn cân bẳng. -*
1 . Sổ nhân- (320-240)/(120 -40) =1

Câu hỏi lựa chọn

Ib 2 a 3c 4d 5b 6 e 7a 8 e 9b lOc
1 2 c 13b 14é 15a Ỉ6 a I7đ 18b 19a 2 0 e

2 1 d 2 2 b 23c 24e 25c 26d 27b 28d 29d 30c
31b 32e 33a 34a 35e 36b 37e 38e 39d 40c
41d 42d 43d 44c 45c 46d 47d 48b 49d 50d
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TIÈN TÊ VÀ CHÍNH SÁCH TIẺN TẼ • • 

Bài tập
1. Đặc tính nào của tài sản giúp' nỏ trở thành phương tiện trao đổi? 
Phương tiện cất giữ giá trị?
2. Giả sử bảng tểng kết tải sản cùa Ngân hàng thứ nhất như sau:

TÀI SẢN CÓ TÀI SẢN NỢ

Chương 8

Dự trữ 100.000 triệu đồng 
Cho vay 400.000 triệu-đồng

Tiền gùi 500.000 triệu đồng

a. Nếu ngân hàng trung ương quy định ti lệ dự ưữ bắt buộc là 
5%, thì đự trữ dôi ra của Ngân hàng thử nhất bằng bao nhiêu?

b. Giả sử tất cả các ngân hàng khác cỏ dự trữ đúng bằng ti lệ dự 
trữ bắt buộc. Nếu Ngân hàng thứ nhất cũng quyết định dự trữ 
đúng như qui định cùa ngân hàng trung ương, thì cung ứng tiền 
tệ có thể tăng thêm bao nhiêu?

3. Giả sử ti lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn là 10%, 
các ngân hàng không có dự trữ dôi ra và tiền mặt không rò ri ngoài hệ 
thống ngân hàng.

a. Neu ngân hàng trung ương bán cho các ngân hàng 1 ti đồng 
ừái phiếu chính phủ, thl điều này ảnh hường như thế nào đến 
cơ sở tiền và cung ứng tiền tệ cùa nền kinh tế?

b. Giả sử ngân hàng trung ương giảm ti lệ dự trữ bắt buộc xuống 
còn 5%, nhưng các ngân hàng lại quyết định giữ thêm 5% tổng 
tiền gửi dưới, dạng dự trữ dôi ra. Tại sao các ngân hàng lại làm 
như vậy? Điều này có ảnh hường ra sao đến số nhân tiền và 
cung ứng tiền tệ của nền kinh tế?

4. Giả sử hệ thống ngân hàng có tổng dự trữ bằng 100 ti đồng, ti lệ 
dự trữ bất buộc là 1 0 %, các ngân hàng không có dự trữ dôi ra và
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dân chúng không nắm giữ tiền mặt.
a. Hãy tính số nhân tiền gửi và cung ửng tiền tệ?
b. Nếu ngân hàng trung ưomg tăng ti lệ dự trữ bắt buộc lên 20%, 

thì dự ưữ và cung ứng tiền tệ thay đổi như thế nào?
5. Một nền kinh tế giả định có 2000 tờ ỉ 00.000 đồng.

a. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưởi dạng tiền mặt, lượng tiền 
sS là bao nhiêu?

b. Nếu mọi người giừ toàn bộ tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ 
hạn và các ngân hàng có ti lệ dự trữ là 100%, lượng tiền sS là 
bao nhiêu?

c. Nếu mọi người giữ một lượng tiền mặt và tiền gửi không kỳ 
hạn bằng nhau, ữong khi các ngân hàng dự trữ 1 0 0 %, iượng 
tiền sẽ là bao nhiêu?

d. Nếu mọi người giữ tất cả tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn 
và các ngân hàng có tì lệ dự trữ là 1 0 %, lượng tiền sẽ là bao 
nhiêu?

e. Nếu mọi người giữ khối lượng tiền mặt và tiền gửi không kỳ 
hạn bằng nhau ừong khi các ngân hàng dự trữ 1 0 %, lượng tiền 
sẽ là bao nhiêu?

6 . Dưới đây là số liệu giả định về bảng cân đối của hệ thổng ngân 
hàng thương mại (Đơn vị; tỉ đồng).

TÀI SẢN CÓ TÀI SẢN NỢ

Dự ưữ: 500
Trái phiếu: 2.S00 
Tổng: 3.000

Tiền gửi: 3.000

Giả sử ti lệ tiền mặt so với tiền gửi của công chúng là 4. Hãy tỉnh các 
chi tiêu sau;

a. Sổ nhân tiền
b. Cơ sở tiền
c. MI

Sau đó, giả sử NHTƯ mua trái phiếu cùa hệ thổng ngân hàng thương 
mại với giá trị 2500 tỉ đồng và hệ thổng ngân hàng thương mại cho
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vay được toàn bộ dự trữ dôi ra. Hãy tính các chi tiêu sau:
d. Cơ sở tiền.
e. MI
f. Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng.
g. Lượng tiền gửi.
h. Dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại.
i. Tổng sổ tiền cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại.

7. Hây giải thích những hoạt động sau có ảnh hường như thế nào đến 
cung tiền, cầu tiền và lãi suất. Hẫy minh hoạ câu trả lời của bạn 
bằng đồ thị.
a. Ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phù frên thị 

trường mở.
b. Việc lưu hành rộng rãi thẻ tín dụng làm giảm lượng tiền mặt 

mà mọi người muốn nắm giữ.
c. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giảm tỉ lệ dự trữ 

bắt buộc từ 5% xuống 3% đối với tiền gửi bằng VNĐ tại các 
ngân hàng thương mại.

d. Các hộ gia đình quyết định nắm giữ nhiều tiền mặt hơn để chi 
tiêu trong dịp Tểt.

e. Một làn sóng lạc quan khuyến khích đầu tư và mở rộng tổng 
cầu.

8 . Giả sử các ngân hảng lắp đặt máy rút tiền tự động ở mỗi góc phố 
và điều này làm giảm lượng mặt tiền mà moi người muốn nắm 
giữ.
a. Giả sử ngân hàng trung ương ichông thay đổi cung tiền. Theo 

lý thuyết ưa thích thanh ichoản, điều gi sẽ xảy ra với lẫi suất? 
Điều gì sỗ xảy ra với tổng cầu?

b. Nếu ngân hàng trung ương muốn ổn định tổng cầu, ngân hàng 
trung ương nên phản ứng như thế nào?

9. Giả sử NHTƯ mua 20 ti đồng trái phiếu chính phù trên thị trường
mở.

a. Điều gi xảy ra với mức cung tiền nếu ti lệ dự trữ bắt buộc là 
10% trong điều kiện không có “rò ri” tiền mặt và các NHTM 
không cỏ dự trữ dôi ra.
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b. Hoạt động trên có ảnh hưởng ra sao đến lẫi suất, đầu tư, Ứ1U nhập 
và giá cả, nếu những điều kiện khác coi như không thay đổi. Hãy 
giải ứiích và minh hoạ bằng các đồ thị thích hợp.

MHình 8-1 w ^  ^
10. Hinh 8-1 mô tả trạng thái cùa thị trường tiền tệ. Ban đầu thị trường 
tiền tệ được biẹu diễn bằng hai đường MS| và MD|.

a. Hãy xác định mức lãi suất cân bằng.
b. Dự đoán nguyên nhân có thể làm cho đường cầu tiền dịch 

chuyển từ MDi đến MD2.
c. Khi lãi suất chưa điều chinh, với đường cầu tiền mới MD2, 

hãy cho biết trạng thái trên thị trường tiền.
d. Trình bày quá trình điều chỉnh diễn ra trên thị trường tiền tệ.
e. Dự đoán nguyên nhân cỏ thể làm cho đường cung tiền dịch 

chuyển từ MSi đến MS2.

Câu hỏi iựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi 
câu hỏi dưới đây

1. Tiền:
a. là một loại tài sản có thể sử dụng để thực hiện các giao 

dịch.
b. bao gồm nhừng đồng tiền giấy tròng-tay công chúng 

ngoài hệ thống ngân hàng.
c. bao gồm các khoản tiền gửi có thể viết séc tại các các 

ngân hàng thương mại.
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d. là phương tiện cất trữ giá ừị và đơn vị tính toán, 
c. Tất cả các điều frên.

2. Chức năng cất frữ giá trị của tiền có ứiể được mô tả một cách cụ 
thể là:
a. là một thước đo quy ước để định giá.
b. là sự đảm bảo cho sự trùng hợp ngẫu nhiên về nhu cầu.
c. là phương tiện có hiệu quả trong việc ký kết các hợp đồng dài 

hạn.
d. là một phương tiện có thể được giữ lại và sau đó đem trao đổi 

với hàng hoá khác.
e. là một đom vị trao đổi cỏ thể được chấp nhận chung.

3. Khoản mục nào dưới đây thuộc M2, nhưng không thuộc Ml?
a. tiền mặt.
b. tiền gửi có thể viết séc cùa khu vực tư nhân tại các ngân hàng 

thương mại.
c. tiền gửi tiết kiệm có thời hạn của cá nhân tại các ngân hàng 

thương mại.
d. tiền gửi tiết kiệm của cá nhân tại các tổ chức tín dụng nông 

thôn.
e. Câu c và d.

4. Giả sử một người chuyển 1 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm có 
tíiởi hạn sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc. Khi đó:
a. Cả MI và M2 đều giảm.
b. MI giảm, còn M2 tăng lên.
c. Cả MI và M2 đều tăng.
d. MI giảm, còn M2 không thay đổi.
e. MI tăng, còn M2 không thay đổi.

5. Một ngân hàng có thể tạo tiền bàng cách:
a. bản trái phiếu cho chính phủ.
b. tăng dự trữ.
c. cho vay một phần số tiền huy động được.

J d. huy động nhiều tiền gửi hơn.
e. bán frái phiếu cho ngân hàng trung ương.
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Bảng 8-1 Giả sử các ngân hàng thương mại luôn dự trữ đâiíg mức bất 
buộc. Dưới đây là bảng cân đổi của một ngân hàng thương ihại:

Có
.Ui»

Nợ
Dự trữ 40 triệu Tiền gửi: 5QỌ ỉríệu
Cho vay 460 triêu ■&íi vaÁÍ.

500 triệu v:' -| ■

thể viết séc. ' L
6 . Xét Bảng 8-1. Ngay sau khi ông An gửi tiền, nhưng ừước khi 

ngân hàng có bẩt kỳ giao dịch nào, thì cung tiền ừong nền kinh tế:
a. và cơ cấu của nó không hề thay đổi.
b. không đổi, nhưng lượng tiền mặt ngoài ngân hàiìg giảm và 

lượng tiền gửi tăng.
c. giảm, nhưng tượng tiền mặt ngoài ngân hàng giảm và lượng 

tiền gửi không thay đổi.
d. tăng do lượng tiền gửi tăng trong khi lượng tiền mặt ngoài 

ngân hàng không thay đổi.
e. giảm do lượng tiền mặt ngoài ngân hàng giảm, ừong khi 

lượng tiền gửi không thay đổi.
7. Xét Bảng 8-1. Sau khi ông An gửi tiền, nhưng ừước khi ngân 

hàng có bất kỳ giao dịch nào, thì ngân hảng ừên có lượng dự trữ 
dôi ra là:
a. 0

b. 1 0  triệu
c. 40 tiiệu
d. 9,20 triệu
e. 9 triệu

8 . Xét Bảng 8-1. Sau khi ông An gửi tiền, giả sử ngân hàng ừên có
mục đích tổi đa hoá lợi nhuận, lượng tiền mà ngân hàng sẽ cho 
vay là: Ví :
a. 0

b. 1 0  triệu -  •
c. 40 triệu
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d. 9,20 triệu
e. 9 triệu

9. Xét Bảng 8-1. Sau khi ông An gửi tiền, và sau khi ngân hàng đã 
cho vay được sổ dự trữ dôi ra, thì lượng dự frữ, tổng số tiền đã 
cho vay, và lượng tiền gửi của ngân hàng lẩn lượt sẽ là:
a. 40,80 ừiệu; 469,20 triệu; 510,00 triệu
b. 40,00 triệu; 460,00 ừiệu; 500,00 triệu
c. 50,00 triệu; 470,00 triệu; 520,00 triệu
d. 41,00 triệu; 469,00 triệu; 510,00 triệu
e. 42,50 triệu; 467,50 triệu; 510,00 tnệu.

10. Xét Bảng 8-1. Nếu không có tiền mặt rò ri ngoài hệ thống ngân 
hàng, thì sự thay đổi tổng lượng tiền gửi trong hệ thống phát sinh 
từ khoản tiền gửi ban đầu của ông An là;
a. 125,00 triệu
b. 12,50 triệu
c. 80,00 ừiệu
d. 40,00 triệu
e. 1 0 0 , 0 0  triệu

11. Sự cắt giảm ti lệ dự trữ bắt buộc do NHTƯ quy định sẽ:
a. không tác động đến những NHTM không có dự trữ dôi ra.
b. dẫn tới tnờ rộng các khoản tịền gửi tại các NHTM
c. cho phép các ngân hàng thương mại giảm lượng dự trữ và cho 

vay được nhiều hơn.
d. Không phải các điều nêu trên.

12. Nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều không cho vay số tiền 
huy động được, thì số nhân tiền sẽ là:
a. 0

b. 1
c. 1 0

d. 1 0 0

e. 00

13. Sổ nhân tiền tăng lên nếu ti lệ tiền mặt mà hộ gia đình và các 
hẫng kinh doanh muốn giữ;
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a. tăng lên hoặc tỉ iệ dự trữ thực tế tăng lên.
b. giảm xuống hoặc tì ỉệ dự trữ thực tế giảm xuống.
c. giảm xuống hoặc tì lệ dự trữ thực tế tăng lên.
d. tăng ỉên hoặc ti lệ dự trữ thực tế giảm xuống.
e. Không phải các câu ưên.

14. Biện pháp tài trợ cho tăng chi tiêu chính phủ nào dưới đây sẽ làm
cung tiền tăng nhiều nhất?
a. Chính phủ bán trái phiếu cho công chúng.
b. Chính phủ bán trái phiếu cho ngân hàng trung ương.
c. Chính phủ tăng thuế.
d. Chỉnh phủ bán ừái phiếu cho các ngân hàng ứiưcmg mại.
e. Câu b và d.

15. Hoạt động thị trường mở;
a. liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán các ừái

phiếu công ty. ’
b. có thể làm thay đổi lượng tiền gửi tại các NHTM, nhưng 

không làm thay đổi lượng cung tiền.
c. liên quan đến việc ngẳn hàng trung ương mua và bán ừái 

phiếu chính phử.
d. ỉiên quan đến việc ngân hàng trung ương cho các NHTM vay 

tiền.
e. liên quan đến việc ngân hàng trung ưomg kiểm soát tì giá hổi 

đoái.
16. Dưới đây là ba kênh mà ngân hàng ừung ương có thể sử dụng để

giảm cung tiền:
a. bán trái phiếu chính phủ, giảm dự trữ bắt buộc và giảm iẫi 

suất chiết khẩu.
b. bán trái phiếu chính phù, giảm dự ưữ bắt buộc và tăng lãi suất 

chiết khấu.
c. bán trái phiếu chính phủ, tăng dự trữ bất buộc và giảm lãi suất 

chiết khấu.
d. bán ựái phiếu chính phù, tăng dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất 

chiết khấu.
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e. mua trái phiếu chính phủ, tăng dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất 
chiết khấu.

17. Già sử ti lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%, tì lệ dự ừữ bắt buộc 
là 6 %, tỉ lệ dự trữ dôi ra là 1%, và cung tiền là 820 ti đồng. Cơ sờ 
tiền là:
a. 1 2 0  tỉ đồng
b. 2 0 0  ti đồng
c. 240 tỉ đồng
d. 300 ti đồng
e. 360 ti đồng

18. Khi ti lệ dự trữ bắt buộc là 10% và NHTƯ mua 100.000 triệu 
đồng trái phiếu chính phủ, thì cung tiền:
a. không thay đổi
b. tăng 1 0 0 . 0 0 0  ttiệu đồng
c. tăng 1 .0 0 0 . 0 0 0  triệu đồng
d. tăng lên bằng tích cùa 1 0 0 . 0 0 0  ứiệu đồng với số nhân tiền.

19. Giả sử không có “rò ri tiền mặt” và các NHTM không có dự ưữ 
dôi ra, trong khi ti lệ dự trữ bất buộc là 10%. Nếu một ngân hàng 
nhận được một khoản tiền gửi mới là 1 0  triệu, thì chúng ta có thể 
kết luận rằng:
a. dự trữ của hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tăng thêm 1 0  

triệu đồng.
b. hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tạo thêm những khoản tiền 

gửi mới là 90 ttiệu đồng.
c. hệ thổng ngân hàng thương mại sẽ tạo thêm những khoản tiền 

gửi mới là 1 0 0  triệu đồng.
d. Câu (a) và (b) đúng.
e. Câu (a) và (c) đúng.

20. Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát tểt nhất nhẩt đổi với:
a. cung tiền.
b. cơ sờ tiền.
c. sổ nhân tiền.
d. lượng dự trữ dôi ra mà các ngân hàng thương mại nẳm giữ.
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e. tì lệ tiền mặt ngoài ngân hàng. 

Bảng 8-2

Ti lệ tiền mặt ngoài hệ thổng ngân hàng (cr) 40%
Ti lệ đự trữ thực tể của các NHTM (ư) 1 0 %
Cơ sở tiền (ti đồng) 5.000

21. Với sổ liệu ở Bảng 8-2, số nhân tiền là:
a. 1 0

b. 2 , 8

c. 2,5
d. Không phải các kết quả trên

22. Với sổ liệu ờ Bảng 8-2, cung tiền là:
a. 50.000 ti đồng
b. 12.500 ti đồng
c. 14000 tỉ đồng
d. Không phải các kết quả trên

23. Một vấn đề mà ngân hàng trung ưcmg phải đổi mặt khi thực hiện 
chính sách tiền tệ là:
a. NHTƯ có thể kiểm soát được cơ sở tiền, nhưng không thể 

luôn dự đoán chỉnh xác số nhân tiền.
b. NHTƯ có thể kiểm soát được số nhân tiền, nhưng không thể 

dự đoán chỉnh xác cơ sở tiền.
c. NHTƯ chi có thể kiểm soát cơ sở tiền một cách gián tiếp 

thông qua tác động đến dự ữữ của các ngân hàng thương mại.
d. Không phải các câu ừên.

24. Quá trình mở rộng tiền tệ còn có thể tiếp tục cho đến khi:
a. không còn dự trữ.
b. ngân hàng trung ương bãi bỏ qui định về dự trữ bắt buộc.
c. lãi suẩt chiết khấu thấp hơn lẫi suẩt ửiị trường.
d. lăi suất thị trường thấp hơn lãi suất chiết khấu.
e. không còn dự trừ dôi ra.

25. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của ngân hàng trung 
ương?
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a. giừ tiền gửi của các NHTM.
b. đóng vai trò là “người cho vay cuối cùng” đối với các NHTM.
c. hoạt động nhằm kiếm lợi nhuận.
d. kiểm soát cung tiền.
e. điều tiết lãi suất thj trường.

26. Việc ngân hàng trung uơng mua trái phiếu chính phủ sẽ:
a. làm giảm lượng dự trữ của các NHTM.
b. làm tăng lượng dự trữ và do đó mờ rộng các khoản tiền mà 

NHTM cho vay.
c. làm tăng lãi suất.
d. là công cụ tốt để chống lại lạm phát.

27. Nếu các NHTM muốn giữ 3% tiền gửi dưới dạng dự trữ và dân 
cư muốn giữ tiền mặt bằng 1 0 % so với tiền gửi ngân hàng, thì số 
nhân tiền sẽ là:
a 8,5
b. 1 1 , 0

c. 36,7
d. 1 0 , 0

e. 33,3
28. Giá frị của số nhân tiền tăng khi:

a. các ngân hàng cho vay nhiều hơn và dự trữ ít hơn.
b. lãi suất chiết khấu giảm.
c. ti lệ dự ữữ bắt buộc giảm.
d. ti lệ tiền mặt ngoài ngân hàng giảm.
e. Tất cả các câu trên.

29. Giả sử ti lệ tiền mặt so với tiền gửi là 0,2 và ti lệ dự trữ so với tiền 
gửi là 0,1. Nếu muốn tăng cung tiền 1 ti đồng thông qua hoạt 
động thị trưòmg mờ, ngân hàng trung ương cần phải;
a. mua 250 triệu trái phiếu chính phù.
b. bán 250 triệu trái phiếu chính phủ.
c. bán 167 triệu trái phiếu chính phủ.
d. mua 167 triệu trái phiếu chính phủ.
e. mua 4 triệu trái phiếu chính phủ.

30. Động cơ chủ yếu mà mọi người giữ tiền là;
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a. để giao dịch.
b. để dự phòng.
c. để đầu cơ
d. vì thu nhập từ tiền lãi.
e. giảm rủi ro cho danh mục đầu tư.

31. Neu bạn mang thêm tiền khi đến lớp để dự phòng giáo viên yêu 
cầu phải mua ngay giảo trình, thì các nhà kinh tế sẽ xếp hành vi đó 
vào:

a. cầu dự phòng về tiền.
b. cầu đầu cơ về tiền.
c. cầu giao dịch về tiền.
d. Tất cả các câu trên.

32. Cân bằng thị ừường tiền tệ xuất hiện khi:
a. lãi suất không thay đổi.
b. GDP tíỉực tể không ứiay đổi.
c. lượng cầu về tiền bằng lượng tiền cung ứng.
d. ti giá hối đoái cố định.

33. Nếu GDP thực tế tăng lên, đường cầu tiền sẽ dịch chuyển sang:
a. bái và lãi suất sẽ tăng lên.
b. ừải và lãi suất sS giảm đi.
c. phải và lãi suất sẽ tăng lên.
d. phải và lãi suất sS giảm xuống.
e. phải và lãi suất không thay đổi.

34. Với các yếu tố khác không đổi, lưọmg cầu tiền lớn hcm khi:
a. chi phí cơ hội của việc giữ tiền thấp hơn.
b. lãi suất thấp hơn.
c. mức giá cao hơn.
d. Tất cả các câu frên.
e. lãi suất cao hơn.

35. Xét hình 8-2. Điều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phản ứng của 
hộ gia đình khi thu nhập tăng?

a. Chuyển từ A đến F.
b. Chuyển tìr A đến c .
c. Chuyển từ E đến A.
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d. Chuyển từ B đến A.
e. Không phải các điều trên.

Lãi suất

MD,
MD^MD

Lượng tiền

Inh 8-2 Hàm cầu tiền cùa một hộ gia đinh

s. Xét hình 8-2. Điều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phản ứng của 
} gia đình khi mức giá giảm?

a. Chuyển từ A đến F.
b. Chuyển từ A đến c .
c. Chuyển từ F đến E.
d. Chuyển từ B đến A.
c. Chuyển từ c  đến B.

7. Xét hỉnh 8-2. Điều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phản ứng cùa 
? gia đình khi lãi suất tăng?

a. Chuyển từ A đến B
b. Chuyển từ A đến c .
c. Chuyển từ A đến F.
d. Chuyển từ A đến E.
e. Chuyển từ E đến A.

B. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes cho rằng lãi suất được 
quyết định bời
a. cung và cầu vốn.
b. cung và cầu tiền.
c. cung và cầu lao động.
d. tổng cầu và tổng cung.
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39. Khi cầu tiền được biểu diễn trên đồ thị với trục tung là lặi suất còn 
trục hoành là lượng tiền, sự gia tăng ỉẫi suẩt sẽ được biểu thj bằng
a. sự di chuyển lên phía ừên dọc một đường cầu tiền.
b. đường cầu tiền djch chuyển sang phải.
c. sự di chuyển xuống phía dưới dọc một đường cầu tiền.
d. đường cầu tiền dịch chuyển sang ừái. J
e. Không phải các câu ừên.

40. Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục 
tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, mức giá tăng

a. làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lẵi suất 
cân bằng.

b. làm dịch chuyển đường cầu tiền sang ừái và tSng lẫi suất cân 
bằng.

c. làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và giảm I3i suất cân
bằng. -4^

d. làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và giảm lãi suẩt cân 
bằng.

e. Không phải các cẳu ừên. * .
41. Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đè thị với trục

tung là ỉãi suất và trục hoành là lượng tiền, sự cắt giảm thu nhập 
làm . . díĩi,
a. dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng I3i: suất cân

băng. ■
b. dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm tă i^  ỉãi suất cân

bằng. , ị ỉ .  ... -
c. dịch chuyển đưồmg cầu tiền sang phải và làm giảm I2 i suất cân

d. dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm giảm iăi suất cân
bằng.

42. Trên thị trường hàng hoá, ảnh hường ban đầu của sự gta t&ng cung 
tiền ià
a. làm dịch chuyển đường tổng cầu sang phải. > >
b. làm dịch chuyển đường tổng cầu sang ưái,
c. làm djch chuyển đường tổng cung sang phải.
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d. làm dịch chuyển đường tổng cung sang trái.
43. Hiệu ứng ban đầu của sự gia tăng cung tiền là

a. làm tăng mức giá.
b. làm giảm mức giá.
c. làm tăng lãi suất.
d. làm giảm lài suất.

44. Câu nào sau đây miêu tả rỗ nhất cách thức sự gia tăng của cung 
tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu?
a. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lẵi suất tăng, đầu tư 

giảm, dường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
b. Đường cung ỉiền dịch chuyển sang phải, lãi suất giảm, đầu tư 

tăng, đưcmg tổng cầu dịch chuyển sang phải.
c. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, mức giá tăng, chi 

tiêu giảm, đường tổng cầu djch chuyển sang ừái.
d. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, mức giá giảm, chi 

tiêu tảng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
45. Thước đo chi phí cơ hội của việc giữ tiền là:

a. lẫi suất tíiực tế.
b. không vì tiền mặt không được ừả lăi.
c. ti lệ lạm phát.
d. lãi suất danh nghĩa.
e. Không phải các điều trên.

46. Khi nền kinh tế còn nguồn lực chưa sử dựng, thỉ việc tăng cung 
tiền sS:

a. làm giảm lãi suất.
b. làm tăng đầu tư.
c. làm tăng tín dụng.
d. tăng sản lượng.
e. Tất cả các câu trên.

47. Chính sách tiền tệ thích ứng liên quan đến việc
a. giữ đồng tiền mạnh để khuyến khích nhập khẩu.
b. giảm giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu.
c. hẫ trợ chính sách tài khóa bằng cách điều chình cung tiền 

nhằm giữ lăi suất không thay đổi.
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d. giữ cung tiền cố định.
e. cho phép cung tiền tăng*cùng với ti lệ tăng trưởng kinh tế.

48. Nếu ngân hàng trung ương giảm cung tiền và chỉnh phù muốn duy
trì tổng cầu ở mức ban đầu, thì chính phủ cần:
a. giảm chi tiêu chỉnh phủ.
b. giảm thuế.
c. yêu cầu ngân hàng trung ương bán ưái phiếu trên thị trường 

mở.
d. tăng thuế.
e. giảm cả thuể và chi tiêu chính phù cùng một lượng.

49. Điều nào dưới đây làm tăng lãi suất; (1) cầu tiền tăng, (2) cung
tiền giảm, (3) ti lệ dự trữ bắt buộc giảm.

a. Cả (I), (2), (3) đểu đúng.
b. ( 1 ) và (2 ) đúng.
c. (2) và (3) đúng.
d. Chì có (I) đúng.

50. Giả sử đầu tư hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất. Khi đó:
a. chính sách tài khoá hoàn toàn không có hiệu quả ữong việc 

điều tiết tổng cầu.
b. chính sách tiền tệ hoàn toàn không có hiệu quả trong việc điều 

tiết tổng cầu.
c. lãi suất không thể giảtn bởi chính sách tài khoá hoặc chính 

sách tiền tệ.
d. nền kinh tế không thể đứợc mở rộng bằng chính sách tài khoá 

hoặc chính sách tiền tệ.
e. Không phải các câu ừên.

ĐÁP ÁN

Bài tập
1. Đặc tính được chấp nhận rộng rãi làm cho một tài sản trở thành 
phương tiện trao đồi. Đặc tính có thể chuyển sức mua từ hiện tại tới 
tương lai làm cho một tài sản trở thành phương tiện cất giữ giả trị.
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2. a. Nếu ti lệ dự trữ bắt buộc là 5%, thi dự trữ bắt buộc của Ngần 
hàng thứ nhất là 500.000 triệu đồng X 0,05 = 25.000 triệu đồng. Vì 
tổng dự trữ cùa ngân hàng này là 1 0 0 . 0 0 0  triệu đồng, nó có dự trữ dôi 
ra là 75.000 triệu đồng.
b. Nếu không cỏ rò ri tiền mặt, thì số nhân tiền là 1/0,05 = 20. Nếu 
ngân hàng quốc gia thứ nhẩt cho vay toàn bộ số dự trữ dôi ra (75.000), 
thì cung  tiền cuối cùng sẽ tăng là 75000 X 20 =  1.500.000 ù iệu  đồng.
3. a. Với ti lệ dự trữ bắt buộc là 10%, thi số nhân tiền sẽ là 10. Nếu 
ngân hàng trung ương bán 1 tỉ đồng trái phiếu, nó sS làm cơ sở tiền 
giảm  1 ti đồng  và cung  tiền sẽ giảm  10 tỉ đồng (=  1 tỉ đồng X 10).
b. Các ngân hàng có thể dự ừữ cao hơn mức bắt buộc nểu họ thấy 
khách hàng có xu hướng rút tiền mặt nhiều hom ừưởc. Vi tỉ lệ dự ưữ 
giờ đây bàng 10% = 5% + 5%, nên nó không thay đổi so với trưóc. Do 
ti lệ dự ừữ không thay đổi và ngân hàng trung ương idiông bơm thêm 
tiền mặt vào liru thông, nên số nhân tiền gửi và cung ứng tiền không 
ứiay đổi.
4. a. Sổ nhân tiền bằng 10 (= 1/0,1). Vi dự trữ là 100 tì đồng, cung tiền 
ứong nền kinh tế bằng 1000 ti đồng (= 100 tỉ đổng X 10).
b. Nếu ti lệ dự trữ bắt buộc tăng lên 20%, số nhân tiền sẽ giảm xuống 
còn bằng 5 (= 1/0,2). Với tổng dự trữ bằng 100 ti đồng, cung tiền sẽ 
chì còn bàng 500 ti đồng (= 100 X 5), tức giảm 500 ti đồng. Dự ữừ 
không ứiay đổi, bời vì toàn bộ tiền mặt hiện có được giữ bởi các ngân 
hàng dưới dạng dự trữ.
5. a. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền mặt, khối lượng 
tiền tệ sẽ bằng 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0  đồng.
b. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn và 
các ngân hàng dự trữ 1 0 0 %, thì lượng tiền vẫn bằng 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0  

đồng.
c. Khi đó khối lượng tiền tệ vẫn bàng 200.000.000 đồng, nhưng bao 
gồm một nửa là tiền mặt và một nửa là tiền gửi do ngân hàng dự trữ 
một trăm phần trăm nên không tạo thêm tiền gửi từ số tiền mặt nhận 
được.
d. Sổ nhân tiền bàng 10 = ỉ /0,1. Khọi lượng tiền tệ bằng 
2.000.000.000 đồng  (= 200.000.000 đồng X 10).
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e. Nếu dân cư giữ tiền mặt bằng tiền gửi không kỳ hạn, thi điều đó có 
nghĩa:

C U =D (1) ^1;,
Mặt khác:

B = Cu + R = 200.000.000 (2) '1̂ ',
R = 0,1D(3)

Thay (3) và (1) vào (2) tính được Cu = 181.818.000 đồng. ỊTrong khi 
đỏ, M = Cu + D = 2Cu. Do đó, lượng tiền trong nền kinh' tế bằng 
363.636.000 đồng. ■

.
1 + 4

a. Sổ nhân tiền: rnM = -Ị——  = 1,2 '
1  + 4
6  7

b. B = Cu + Ra = cr.D +R a = 4x300+ 500= 12500
c. M I = n iM .B =  1,2.12500 =  15000

d. B' = B + AB = 12500 + 2500 = 15000
e MI' = lĩiM.B* = 1,2.15000 = 18000 Ị
f. M1' = Cu' + D' = Cu' + 0,25Cu' = 18000 => Cu’ = 14400
g. D' = 0,25. Cu’ = 0,25. 14400 = 3600

h. Ra’= - 3 6 0 0  = 600 i  ĩ ;

i. L’= D '- Ra’= 3600 - 600 = 3000
7. a. Cung tiền tăng làm giảm lãi suất.

b. Cầu tiền giảm làm giảm lãi suất.
c. Cung tiền tăng làm giảm lãi suất.
d. Cầu tiền tăng làm tăng lãi suất.
e. Cầu tiền tăng iàm tăng lãi suất.

8 . a. Cầu tiền giảm làm giảm lãi suất.
b. Giảm cung tiền

9.
a. Trong điều kiện không cỏ "rò rì" tiền mặt và các ngân hàng thương 
mại không có dự ừữ dôi ra, sổ nhân tiền có giá trị là :
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niM =
1

= 10
rrr 0 ,1

Khi ngân hàng trung ưcmg mua 20 ti đồng trái phiếu chính phủ trên thị 
trường mở sỗ làm cơ sở tiền tăng một lượng là AB = 20 tỉ đồng và 
cung tiền sẽ được khuyếch đại theo số nhãn, tức là:

AMS = niM. AB = 10. 20 = 200
b. Hoạt động trên sẽ !àm giảm lãi suất, tăng đầu tư, tăng tổng cầu, tăng 
thu nhập vá giá cả.

MSoMS

ro
fi

A)

YoY^Y,

10.
a.
b.
c.
d.

o c
Có thể do thu nhập tăng hoặc mức giá tăng.
Thị ừường tiền tệ có hiện tượng dư cầu một lượng là AB.
Mọi người chuyển một phần trái phiếu và các tài sản sinh lãi 
khác thành tiền. Kết quả là lãi suất sẽ ưing và làm giảm cầu
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e.

tiền. Quá trình điều chình chỉ dừng lại idìi lãi suất tăng đủ 
mạnh đến mức OD để đưa thị trường tiền tệ ừở lại trạng thái 
cân bằng.
Đường cung tiền dịch chuyển từ MS| đến MS2 hàm ý cung 
tiền tăng. Điều này xảy ra có thể do ngân hàng trung ương chù 
động tăng cung tiền để đưa lãi suất ưở lại mức ban đầu.

Câu hỏi lựa chọn
le 2 d 3e 4e 5c 6 b 7d 8 d 9a lOa
l lc 1 2 b 13b 14b 15c Ỉ6 d 17b 18d 19d 2 0 b
2 1 b 2 2 c 23a 24e 25c 26b 27a 28e 29a 30a
31a 32c 33c 34d 35e 36a 37a 38b 39a 40a
41d 42a 43d 44b 45d 46e 47c 48b 49b 50b

■t

1- T
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Chương 9 
LẠM PHÁT

Bàltập
1. Sau đây chúng ta xem xét những tác động của lạm phát bx>ng nén 
kinh tế chi bao gồm hai người: anh Hai, một nông dân ưồng đậu, và 
chị Ba, một nông dfin trồng lúa. C i anh Hai và chị Ba đều tiêu dủng 
một khối luợng gyo và đậu bàng nhau. Năm 2000 giá đậu là ỉ nghin 
đồng 1 kg v i giá gạo là 3 nghin đồng 1 kg.

a. G ii sử nim 2001 giá đậu là 2 nghin đồng ỉ kg và giả gạo là 6 
nghin đổng 1 kg. Hiy tỉnh ti lệ lạm phát? Anh Hai s ỉ được lợi, 
bị thiệt, hay không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá cả? Còn 
đối với chj Ba thi sao?

b. Gii sử nim 2001 giá đậu là 2 nghỉn đồng ỉ kg và giá gạo là 4 
n^dn đồng i kg. Hiy tính ti lệ lạm phát? Anh Hai sS được lợi, 
bị thiệt, hay không bj ảnh hưửng bởi sự thay đổi giá cả? Còn 
đổi với chị Ba tld sao?

c. Cuối cùng chúng ta g ii sừ nỉm 2001 giá đậu lả 2  nghìn đảng ỉ 
kg và gii gạo li Ỉ.S nghỉn đồng ỉ kg. Hãy tbih tỉ lệ lạm phát? 
Anh Hai s ỉ được lợi, bị thiệt, hay không bị ảnh hưởng bởi sự 
thay đổi giả cả? Cồn đổi với chị Ba thỉ sao?

d. Điều gì có ý nghĩa hom đổi với anh Hai và chị Ba > tỉ lệ lym 
phát hay giá tương đối giữa gạo và đậu?

2. Giả sử rẳng một người đi vay và một người cho vay nhất ừí với 
nhau về mức lãi suất danh nghĩa phải trà đổi với khoản tiền vay. Sau 
đó lạm phit bất ngờ tăng lẽn cao hom mức mà cả hai người ban đầu dự 
Idén.

a. Mức lãi suất thực tế của khoản tiền vay niy là cao hơn hay 
thấp hơn so với dự kiến?
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b. Người cho vay được lợi hay bị thiệt do mức lạm phát cao 
không được dự kiến trước này? Người đi \  ay được lợi hay bị 
thiệt?

3. Bài này xem xét ảnh hường cùa lạm phát đối với việc đánh thuế 
vốn. Ban đẩu, giả sử không có lạm phát, lãi suất danh nghĩa là 5% một 
năm và thuế thu nhập từ tiền lãi là 30%. Vói tư cách là người cho va\, 
điều đó ảnh huởng đến lợi ích của bạn. Giả sử bạn mua tín phiếu kho 
bạc kỳ hạn 1 năm với số tiền 100 triệu đồng. Hãy xác định:

a. Tổng thu nhập trước thuế mà bạn nhận được sau 1 năm.
b. Mức thuế phải nộp.
c. Thu nhập ròng và lãi suất thực tế sau thuế.

Bây giờ giả sử tỉ lệ lạm phát lả 15% trong năm và lãi suất danh nghĩa 
là 20% (như vậy lãi suất thực tế trước thuế vẫn là 5%). Hãy xác định.

d. Tổng thu nhập trước thuế và mức thuế phải nộp.
e. Thu nhập ròng và lãi suất thực tế sau thuế.
f. Bạn có nhận xét gi khi so sánh kết quả giữa hai trường liợp.

4. Phân biệt những nguyên nhân gây ra lạm phát dưới đây là từ phía 
cung hay từ phía cầu.

a. Tăng chi tiêu chính phủ được tài trợ bằng việc phát hành tiền.
b. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh.
c. T ăng  thuế g iá  trị gia tăng.
d. Tăng thuế nhập khẩu.
e. Giảm thuế thu nhập cá nhân.
f. Tăng tiền lưomg do áp lực của công đoàn.
g. Giảm xu hướng tiết kiệm cận biên của các hộ gia đinh.

5. Hãy trình bày tác động cùa các sự kiện sau đối với đường Phillipí 
ngắn hạn và đường Phillips dài hạn. Hãy giải thích câu trả lời củỉ 
bạn.
a. Sự gia tăng ti lệ thất nghiệp tự nhiên.
b. Sự sụt giảm của giá dầu nliập khẩu.
c. Sự gia tăng chi tiêu của chính phù.
d. Sự giảm sút cùa tỉ lệ lạm phát dự kiến.

6 . Giả sử sự giảm sứt trong chi tiêu cùa người tiêu dùng gây ra su 
thoái.
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a. Hãy minh hoạ cho những thay đồi trong nền kinh tế bàng cách 
sử dụng cả đường tổng cung - tổng cầu và đường Phillips. 
Điều gì xảy ra đối với lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn?

b. Bây giờ già sử ràng theo thời gian, lạm phát dự kiến thay đổi. 
Điều gì xảy ra đổi với vị trí cùa đường Phillips ngắn hạn? Sau 
khi suy thoái qua đi, nền kinh tế đối mặt với kết hợp lạm phát
- thất nghiệp thuận lợi hơn hay bất lợi hơn?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu 
hỏi dưới đây

1. Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng liên tục;
a. giá của hàng tiêu dùng thiết yếu.
b. tiền lương trả cho công nhân.
c. mức giá chung.
d. GDP danh nghĩa.
e. tiền lương thực tế so với tiền lương danh nghĩa.

2. Giảm phát xảy ra khi:
a. khi giá của hàng tiêu dùng thiết yểu frên thị trường giảm đáng 

kể.
b. ti lệ lạm phát giảm.
c. mức gtà chung ổn định.
d. mức giá chung giảm.
e. GDP thực tế giảm trong ít nhất 2 quý liên,tiếp.

3. Sức mua cùa tiền thay đổi:
a. ti lệ thuận với tỉ lệ lạm phát.
b. ti lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát.
c. không phụ thuộc vào ti lệ lạm phát.
d. khi cung vàng thay đổi.
e. phụ thuộc vào ti lệ thất nghiệp.

4. Khi mức giá tăng rất nhanh, hiện tượng này được gọi là
a. lạm phát vòra phải.
b. siêu lạm phát.
c. giảm phát.
d. giảm lạm phát.
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f

5 . nào dưởi đẳy là nguy£n nhẳn g&y ra lạm phát do ciũlcéo?
a. Tăng chi tiêu chinh phủ được tỉi trợ bầng cách in tiìn.
b. Giá xăng dầu trên thế giới ting' mạnh.
c. tăng thuế giá ưi gia t&ng (VAT).
d. giảm xu hướng tiêu dùng cận biẽn của khu vực hộ gia đỉnh.

6 . Trong toường hợp lym phit do c iu  kéo:
a. cả ti iệ lạm phát và ti lệ thit nghiệp đều cỏ xu hướng tăng.
b . ' tỉ lệ thất nghiệp ting, trong khi ti lệ lym phát giim.
c. tỉ lệ lạm phát tăng, ttong ichi ti lệ tíỉất nghiệp giim.
d. cả ti lệ lạm phát và ti lệ diẩt nghiệp đều có xu hướng giim.

7 . Trong trường hợp lạm phát do chi phí đẩy:
a. cả tì iệ lạm phit v i tỉ lệ thất n g h i^  đều cỏ xu huóng tibig.
b. ti lệ thất nghiệp tăng, ừong khi tỉ lệ lạm phát giảm.
c. tì lệ lạm phát tăng, ừong khi tỉ lệ thát nghiệp giim.
d. cả tì lệ lạm phát v i tỉ lệ thểt nghiệp đẻu có xu hưởng gỉim.
e. cung tiền liên tục giảm.

8 . Trong dài hạn, lạm phát lả do
a. các ngân hàng cỏ sức mạnh trường v i từ chổi cho vay ̂ èn.
b. chỉnh phủ tăng thuế quá caơ, làm tăng chi phỉ kinh doanh v i do 

vậy làm tăng giá cả.
c. chinh phủ phát hành quá nhiều tiền.

' 'It d. giá các yếu tố đầu vàơ, ví dụ lao động và xăng dầu tăng lên.
 ̂ e. Không phải các câu b-ên.
9. Nếu cung tiền Uing 5% và sản lượng thực tế tăng 2%, thỉ theo 1)
thuyết sổ lượng mức giá phải tăng 

á. 5%
b. ít hơn 5%
c. nhiều hơn 5%
d. Không đủ dữ liệu để két luận.

10. Các quổc gia đều sử dving thué lạm phit bởi vì
a. chính phù không hiểu được nguyên nhỉn và hậu qui của lạn

phát.
b. chinh phủ có ngân sách cẳn bỉng.
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c. chỉnh phủ chi tiêu nhiều trong khi không thu được mức thuế 
cẳn thiết v i gặp khó khin ttong việc di vay.

d. thuế lạm phát là hợp lý nhất ưong tất cả các ioại thuế.
e. tíiuể lạm phát li loại thuế luỹ tiến nhất (người giàu nộp nhiều 

honn người nghio) ữong tất cả các loại thuế.
11. Thuế lạm phát

a. là một I09Ì thuế mi các doanh nghiệp phải nộp hàng quý dựa 
ừên mức tỉng giá cho các sản phẩm của họ.

b. l i  một loậi thuế đánh vio những ngirời giữ tiền.
c. l i  I0 9 Ì thuế đánh vào những ngưèri có tài khoản tiết kiệm sinh 

I3i.
d. thường được các chính phù có ngán sách cân bằng sử dụng.
e. Không phii các câu ưên.

12. Loại tổn thất nio sau đây không xảy ra khi lạm phát ổn định và 
được dự báo trước?

a. Chi phí mòn giày.
b. Chi phí thực đom.
c. G&y bóp méo hệ thống thuế.
d. Tái phin phổi của cẩi một cách tuỳ tiện.
e. Nhẩm lỉn v ỉ b ít tiện.

13. G ii sử ring do có lạm phát, hàng tháng các doanh nghiệp phải 
tính toỉn, in ín  v i  gửi bing giá mới cho khách hàng cùa mình. Đây 
l i  một vỉ dụ về

a. chi phỉ mòn giày.
b. chi phí thực đơn.
c. tổn thẴt của lạm phát do gày bóp méo hệ thống thuế.
d. tái ph&n phổi của cải một cách ngẫu nhiên.
e. tổn thẨt do nhầm lẫn và bất tiện.

14. G ii sử rằng do lạm phát, người dân có xu hướng giữ tiền mặt ở mức 
tối thiéu và hàng ngày họ tới ngân hảng rút ra số tiền cần thiết để chi 
tiêu. E>ây là một ví dụ về

a. chi phí mòn giày.
b. chi phi thực đơn.
c. tổn thỉt cùa lym phát do gãy bóp méo hệ thống thuế.
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d. tái phân phổi cùa cải một cách ngẫu nhiên.
e. tổn thất do nhầm lẫn và bất tiện.

15. Giả sử rằng mọi người dự đoán rằng ti lệ lạm phát là 10 %. Nhưng 
trên thực tế lạm phát chỉ là 8 %. Trong trường hgrp này:
a. ti lệ lạm phát không được dự kiến là 8  %.
b. tỉ lệ lạm phát được dự kiến là 1 0  %.
c. ti lệ lạm phát được dự kiến là 2  %.
d. ti lệ lạm phát không được dự kiến là - 2  %.
e. lạm phát hoàn toàn được dự kiến trước.

16. Lạm phát được dự kiến trước;
a. làm cho mức giá giảm xuống theolhời gian vì mọi người điều 

chinh theo nỏ.
b. gây ra nhiều vấn đề phức tạp hơn so với lạm phát không được 

dự kiển trước.
c. có khuynh hướng làm tăng tiết kiệm.
d. không gây ra nhiều tổn thất như trong trường hợp lạm phát 

không được dự kiến trước.
e. làm tăng lương ít hom so với lạtn phát không được dự kiến 

trước.
17. Lạm phát không được dự kiến trước có xu hướng phân phối lại 

thu nhập theo hướng có lợi cho:
a. những nhóm người có thu nhập cổ định.
b. những người cho vay theo lãi suất cố định.
c. những người đi vay theo lài suất cố định.
d. những người tiết kiệm.
e. Câu a và d.

18. Nếu lãi suất thực tế là 4%, ti lệ lạm phát là 6 % và thuế suất đánh 
vào tiền lãi là 2 0 %, thi mức lẫi suất thực tể sau thuế là bão nhiêu?

a. 1 %.
b. 2 %.
c. 3%.
d. 4%.
e. 5%.

19. Phát biểu nào dưới đây là sai?

134



a. Lạm phát xảy ra khi mức giá chung tăng.
b. Khi có lạm phát, sức mua của đồng nội tệ giảm.
c. Lạm phát không được dự kiến trước gây ra phân phối lại thu 

nhập và cùa cài.
d. Lạm phát được dự kiến trước làm tăng chi phí cơ hội cùa việc 

giữ tiền.
e. Khi có lạm phát, mọi người tiêu ít tiền hơn.

20. Mức sống giảm khi:
a. thu nhập bằng tiền giảm.
b. CPI tăng.
c. tốc độ giảm giá chậm hơn tốc độ giảm thu nhập bằng tiền.
d. tốc độ tăng giá chậm hom tốc độ tăng thu nhập bằng tiền.

21. Để kiềm chế lạm phát, ngân hàng trung ương cần:
a. giảm lãi suất ngân hàng.
b. mua frái phiếu trên thị trường mờ.
c. tăng tốc độ cung ứng tiền tệ.
d. giảm tốc độ tăng cung ứng tiền tệ.
e. Tất cả các câu trên.

22. Trong trường hợp nền kinh tế còn nguồn lực chưa sừ đụng, tăng 
cung tiền sẽ dẫn đến:
a. cả GDP thực tế và mức giá đều có xu hướng tăng.
b. GDP thực tế tăng, nhưng mức giá giảm.
c. GDP thực tế tăng, nhưng mức giá không thay đổi.
d. mức giá tăng lên, nhưng GDP thực tế không thay đổi.
e. cả mức giá và GDP thực tế đều giảm.

23. Vớí tư cách là người cho vay bạn sẽ thích trường hợp nào sau đây 
hom?

a. lãi suất danh nghĩa là 20% và tí lệ lạm phát là 25%.
b. lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%.
c. lãi suất danh nghĩa là 12% và ti lệ lạm phát là 9%.
d. lãi suất danh nghĩa là 5% và ti lệ lạm phát là 1%.

24. Với tư cách là người đi vay bạn sẽ thích trường hợp nào sau đây 
hơn?

a. lãi suất danh nghĩa là 20% và ti lệ lạm phát là 25%.
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b. lãi suất danh nghĩa là 15% và ti lệ lạm phát là 14%.
c. ỉãi suất danh nghĩa ià 12% và ti lệ lạm phát là 9%.
d. lãi suẩt danh nghĩa ià 5% và ti lệ lạm phát là ì% .

25. G ii sử những người cho vay và đi vay thổng nhất về một mủc lii 
suẨt danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát Trong thực té 
lẹm phát lại ứiấp hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thỉ

a. người đi vay sS được lợi và người cho vay bj thiệt *
b. ngưàrỉ cho vay được lợi và người đi vay bị thiệt
c. cả người đi vay và người cho vay đều không được lợi bởi vi 

lãi suất danh nghĩa được cố đjnh theo hợp đồng
d. không phải các điều kể bcn

26. Giả sử những ngưâri lao động và các chù doanh nghiệp thổng nhỉt 
về việc gia tăng tiền iưomg dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. 
Trong thực tế lạm phát lại cao hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thì

a. chù doanh nghiệp sẽ được lợi, còn người lao động bị thiệt
b. người lao động được lợi còn chù doanh nghiệp bị thiệt
c. cả người iao động và chù doanh nghiệp đều không được lợi 

bởi vi sự gia tăng tiền lương được ấn định theo hợp đồng lao 
động.

d. Không phải các điều kể frên.
27. Dọc theo đường Phillips ngăn hạn,

a. tổc độ tỉng trưởng sản luợng cao hơn đi cùng vứi ti lệ điểt
nghiệp thấp hom.

b. tốc độ ting ừirởng sản lượng cao hơn đi cùng vói tỉ lẬ điỉt 
nghiệp cao hom.

c. ti lệ lạm phát cao hon đi củng với tỉ lệ thỉt nghiệp ứiếp hom.
d. tì iệ lạm phát cao hơn đi cùng với tỉ lệ tíiẩt nghiệp cao hon.

28. Trong dài hạn mọi người có thông tin hoàn hảo vả mọi giá cả hoin 
toàn linh hoạt. Khi đó đường Phillips dài hạn
a. có độ dốc dương.
b. có độ dốc âm.
c. thẳng đứng.
d. có độ dổc được quy định bởi viẠc mọi người đ ỉ^  chinh kỳ 

vọng về giá c i của họ nhanh chóng đến mức nỉo.
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29. Theo đường Phillips trong ngín hạn nếu các nhà hoạch định chỉnh 
sách chọn chỉnh sách mở rộng tổng cầu để cẲt giẳm tỉ lệ thất 
nghiệp, thỉ
a. nền kinh tế s ỉ  ưài qua thời kỳ có lạm phát thẨp hon.
b. nền kinh tế s ỉ trải qua thời kỳ có lạm phát cao hom.
c. I91TI phát không bị tác động nếu kỳ vọng về giá cả không thay 

đổi
d. Khống phii những nhận định trên.

30. Sự gia ting lạm phát dự kiến lỉm
a. dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn l£n phía ừên và sự đánh 

đổi giữa lạm phát và thất nghiệp bất l(7 Ì hơn.
b. dịch chuyén đường Phillips ngín hạn xuổng phia duới v i sự 

đấnh đii giOa lạm phắt v i thẮt nghiệp có lợi hom.
c. dịch chuyển đưởng Phillips ngín hạn lên phía trên v ỉ tự đinh 

đổi giữa lạm phát và thất nghiệp có lợi hơn.
d. dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn xuống phía dưới và sự 

đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp bất lợi hơn.

ĐÁP ÁN

Bài tịp
1. Với những thông tín vè nén kinh tá niy chúng ta có thé tính lạm 
phit bing cách sử dụng chi sổ giầ tiêu dủng (C/V):

CPI= -  xioo

Vỉ anh Hai vi chi Ba luôn luôn mua lượng hing như nhau, nên lượng 
đậu v i gạo ở tử số v i mỉu sổ có thế đonn giin cho nhau. Do dó, để tính 
chỉ sẤ gii tiêu dùng toong tinh huống nảy, chúng ta cỏ ổtẻ sử dụng 
công thủc đơn giin sau đáy: CPI = Ợlp\ỈĨ4}ũ) X 100 ( -ĩptqo/ĩpơqo ^  
qtĩpi/qộSpo)

a. Chi số giA ti£u dùng bong nim 2001 iằ 200 = (2 + 6>/(l + 3) X 
100, do vậy ti lệ I«m phất bằng 100%. Cả anh Hai vi chị Ba dều
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không ảnh bị ảnh hường bởi sự thay đổi cùa giá cả, vi tuy họ phải trả 
nhiều tiền hơn để mua lượng hàng như cũ, nhimg thu nhập cùa họ 
cũng tăng lên ở mức tương ứng.

b. Chi sổ giá tiêu dùng bây giờ !à 150 =  (2 +  4)/(l + 3) X 100, do 
đó ti lệ lạm phát là 50%. Anh Hai được lợi vi anh ta bán đậu với giá 
gấp đôi trong khi ti lệ lạm phát chỉ ià 50%. Chị Ba bị thiệt do giá gạo 
mà chị ta bán ra chỉ tăng 33%.

c. Chi số giá tiêu dùng bây giờ 87,5 =(2 + 1,5)/(1 + 3) X 100 và ti Ịệ 
lạm phát bằng -12,5%. Anh Hai được lợi vì giả hàng anh ta bán tăng 
gấp đôi (do đó thu nhập tăng gấp đôi) trong khi mức giá chung giảm 
12,5%. Chị Ba bị thiệt vì giả gạo mà chị ta bán ra (và thu nhập cùa cô) 
giảm 50% = (1,5 - 3)/3 X 100, ữong khi lạm phát chỉ giảm 12,5%.
d. Giá tương đối giữa gạo và đậu có ý nghĩa hơn đối với anh Hai và 
chị Ba so với ti lệ lạm phát, vì giá tương đối quyết định sự phân phổi 
thu nhập giữa họ với nhau. Nếu giá hàng mà một người sản xuất tăng 
nhanh hơn mức giá chung thì anh ta được lợi và ngược lại, vì thu nhập 
bằng tiền của anh ta tăng nhanh hơn giá hàng tnà anh ta mua.
2. a. Khi lạm phát cao hơn mức được dự kiến, lãi suất thực tế trở nên 

tìiấp hơn so với dự kiến.
b. Vì lãi suất thực tế thấp hơn so với dự kiến, người cho vay bị tổn 

thất và người đi vay được lợi. Người đi vay trả các khoản nợ 
băng những đồng tiền có sức mua thấp hơn so với dự kiến.

3.
a. 5 triệu
b. 1,5 triệu
c. Thu nhập ròng là 3,5 triệu đồng. Lãi suất thực tế sau thuế là 

3,5%.
d. Tổng thu nhập trước thuế là 20 triệu đồng và thuế là 6  triệu 

đồng.
e. Thu nhập ròng là 14 triệu đồng và lâi suất thực tế sau thuế là - 

1%.
f. Luật thuế không tính đến tác động của lạm phát và coi lãi suất 

danh nghĩa chứ không phải lãi suất thực tế là một khoản mục
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4.

thu nnập chịu thuế. Chính vì vậy lạm phát đã làm tăng nghĩa vụ 
nộp thuế của người sờ hữu vốn.

a. Cầu kéo (do G và cung tiền tăng)
b. Chi phí đẩy (với nước nhập khẩu dầu mỏ).
c. Chi phi đẩy.
d. Tăng thuế nhập khẩu đã đẩy giá sản phẩm nhập khẩu tăng lên.

Đối với đầu vào sản xuất: làm tăng chi phí -> chi phí đẩy. 
Đối với hàng tiêu dùng: thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng 
sản xuất trong nước ADT = C + I + G + X -  IM -^  cầu 
kéo.

e. Cầu kéo (do làm tăng thu nhập khả dụng và do đó làm tăng 
tiêu dùng).

f. Chi phí đẩy.
g. Cầu kéo ( MPC + MPS = 1 -> MPC t=  1- MPS i) .

Hình 9-1
5. a. Khi ti lệ thất nghiệp tự nhiên tăng, đường Phillips dài hạn dịch 

chuyển sang phải như được biểu diễn trong Hình 9-1. Nen kinh 
tể ban đầu nằm trên đưòmg LRPCị và SRPCi tại ti lệ lạm phát 
dự tính là 5%. Việc tăng ti lệ thất nghiệp tự nhiên làm dịch 
chuyển đưòmg Phillips dài hạn tới LRPC2 và đưòng Phillips 
ngắn hạn tới SRPC2 với ti lệ lạm phát dự kiến vẫn duy tri ở mức 
5%.
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b. Khi giá dỉu nhập khiu giim, đường tổng cung ngán hạn dịch 
chuyển sang phAi, dỉn tới sự dịch chuyén xuống phỉa dưởi của 
đường Phillips ngín hạn. Tuy nhiên, đường Phillips dii hfn vin 
như cũ vi sự sụt giim giấ diu nhập khiu không ỉàm thay đổi ti 
lệ thát nghiệp tự nhi£n.

c. Sự gia tãng chi tiêu cùa chỉnh phủ lim dịch chuyển đuờng tỏng 
cỉu l£n phia trẽn, lầm cho nền kỉnh tể di chtiyển lẽn phii trfin 
của đường Phillips ngắn h«n không thay đổi vị ừi.

<L Néu lym phát dự kiến giảm, đuờng Phillips ngín hạn sỉ dịch 
chuyến xuổng ph(a duởi. Trong tỉnh huống niy, đuờng Phillips 
dải hạn không thay đổi.

6. a. Chúng ta có thể mô t i  tác dộng của sự giim sút chi tỉ£u của 
người tiêu đủng đ&i với nin kinh tế bing mA hlnh tổng cung - 
tổng cỉu v i đuòng Phillips như Mnh nu . Chú ỷ lìng chúng ta 
giả định ban đầu nền kinh té nim trong toạng thii c&n bằng dài 
hạn với sản lượng và ti lệ thít nghiệp đều ờ mức tự nhiên (Y* 
và u*).

Yị Y

mnầ9-2
Khi chi tiêu của nguời tiẽu dửng giim, đường tổng cẩu s ỉ dịch 
chuyển sang ư ỉi, ví dụ tử ADị tới ADi, giy ni tình trpng suy 
thoái. E>iều đó có nghlk li lin  lượng giim, ví dụ từ y* xiống Yi.
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Trong ngăn hfn, thẨt nghiệp Ung iên trên mức tự nhiên, vỉ dụ 
đén U|, và lạm phát giim, ví dụ xuổng ;T|.

b. Theo thời gian mọi ngirời s ỉ dự kién mức lfm phát thỉp hơn, 
đường tổng cung ngín hyn dịch chuyển từ AS| xuổng AS], vi 
đường Phillips ngín hạn sỉ dịch chuyển xuổng phỉa dưổri tới SR« 
PCj. Trong c i hai đồ thi, nền kinh tế cuối củng s i  đạt cán bằng 
tại c nìm trẽn đười% ràng cung dải hyn v i đường Phillips dii 
hạn.Khi suy thoái qua đi, nèn kinh té đối mật vởi két hợp lạm 
phảt -  thất nghiệp thuịn lợi hom.

Cầu hỏl lựi chọn
Ic 2d 3b 4b Sa 6c 7a 8c 9b lOc

lỉb 12d 13b 14a ỈSd 16d 17c Ỉ8b Ỉ9e 20c
21d 22a 23d 24a 2Sb 26a 27c 28c 29b 30a
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Chương 10
KINH TÉ HỌC VĨ M ồ  CHO NÊN KINH TÉ MỞ

Bài tập
1. Các giao dịch sau ảnh hường đến xuất khẩu, nhập khẩu và xuất 

khẩu ròng cùa Việt Nam như thế nào?
a. Một giáo sư nghệ thuật Việt Nam đi thăm các bảo tàng ờ châu 

Âu trong kỳ nghỉ hè.
b. Sinh viên Pari đổ xô đi xem bộ phim Đời cát.
c. Chú bạn mua một chiếc xe Volvo mới.
d. Hiệu sách sinh viên ở Học viện Khoa học Xã hội (Hà Lan) 

bán một chiếc áo dài Thái Tuấn.
e. Một công dân Trung Quốc đi mua hàng ờ chợ Tân Thanh 

(Lạng Sơn) để tránh thuế giá trị gia tăng của Trung Quốc.
2. Những giao dịch sau ảnh hường đến cán cân tài khoản vốn của 

Việt Nam như thế nào? Đồng thời hãy cho biết mỗi giao dịch sau 
là khoản đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp.
a. Công ty Thái Tuấn mở văn phòng đại diện ở Nga.
b. Công ty Honda của Nhật bán cổ phiếu cho Công ty ôtô Hòa 

Binh.
c. Honda mờ rộng nhà máy của mình ờ Vĩnh Phúc.
d. Petrolimex vay tiền cùa ANZ

3. Nhóm người sau đây sẽ vui hay buồn nếu đồng Việt Nam lên giá? 
Hây giải thích.
a. Các quỹ hưu trí Hà Lan năm giữ trái phiếu của chinh phù Việt 

Nam.
b. Ngành may mặc Việt Nam.
c. Các nhà du lịch Mỹ dự định đến Việt Nam.
d. Một công ty Việt Nam định mua tài sản nước ngoài.
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4. Điều gì xảy ra với tỉ giá hối đoái thực tê cùa Việt Nam ừong mỗi
trưòng hợp sau? Hãy giải thích.
a. Ti giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi, nhưng giá cả ờ 

Việt Nam tăng nhanh hơn ở nước ngoài.
b. Tì giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi, nhưng giá cả ờ 

nước ngoài tăng nhanh hơn ờ Việt Nam.
c. Đồng Việt Nam giảm giá trong khi giá cả ờ Việt Nam và ờ 

nước ngoài không thay đổi.
d. Đồng Việt Nam lên giá trong khi giá cả ờ Việt Nam và ờ nước 

ngoài không thay đổi.
5. Một nước có thặng dư trong tài khoản vãng lai là 10 tỉ đôla, nhưng 
lại có thâm hụt trong tài khoản vốn là 6  ti đôla.

a. Cán cân thanh toán của nước đó có thặng dư hay thâm hụt?
b. Dự trữ ngoại tệ của nước này tăng lên hay giảm đi?
c. Ngân hàng trung ương đang mua vào hay bán ra đồng nội tệ? 

Hãy giải thích?
•VND/USD

Lượng đôla, QusD

H ìn h  10-1

6 . Hình 10-1 biểu diễn thị trường trao đổi giữa đồng đôla Mỹ và đồng 
Việt Nam: D là đường cầu và s là đường cung về đôla Mỹ. Giả định 
trên thế giới chi có 2 nước là Mỹ và Việt Nam.

143



a. Những nhỉn tổ nào có thể lim  dich chuyén đường ciu v i 
đuờng cung vè ddla Mỹ.

b. Xic định ti giá hối đoái trong điều kiện thả nổi hoàn toàn.
c. Muổn cổ định ti gii tại OA, thi ngftn hảng Nhả nuóc Việt 

Nam (NHNN) sỉ phiỉ can thiệp như tfiế nio? Hăy chi ra tác 
động của h09t động niy đến dự ưữ ngoại hối cùa NHNN vi 
cơsởtiẻn.

d. Muốn cổ định tỉ giá tậi o c ,  tid NHNN sC phii can thiệp như 
thế nio? H ty chi ra tác động của ho9t động niy đén dự ttữ 
ngoại hối củaNHNN v i cơ sở tiền.

7. G ii sử rằng S8U khi Mỹ bỏ lệnh cẮm vận ứiương mịũ với Việt Nam 
xuít khiu của Việt Nam sang Mỹ tibig nhanh hơn nhập khỉu của Việt 
Nam từ Mỹ.

a. Ti giá hổi đoái của đồng Việt Nam tinh theo số đồng đôla Mỹ 
s ỉ ứuy đổi như thế nio? Hiy minh ho9 bingđồ thị.

b. Ti g ii hổi đoái của đẰng đôla tính theo sổ đồng Việt Nam sỉ 
thay 4Ẳi như thé nio? ffiy  minh ho« bing đổ thị.

c. Sự thay đ ii ưong thuong mại như vậy sC tác động như thế nio 
tới sỉn lượng v i mửc giá của Việt Nam. Hiy minh hoạ bằng 
đÀ thj AD-AS.

8. Những sự k i^  dưới âiy sẽ tic  dộng tỏi tì g ii h6ỉ đoii giữa đồng 
Việt Nam v i đổng nhỉn dán tệ như thé nio?

a. Ngưồrỉ VỈẠt Nam mua nhièu hảng hoi củạ Trung Quóc hơn.
b. Người Tning Quổc đi du lịch Việt Nam nhiều hơn.
c. Lym phit ở Trung Quốc ting lên (ừong khi giá cả ở Việt Nam 

Àn đjnh)
9. G ii sử giá máy tính sách tay IBM giá USS2000 tại Mỹ và CS3000 
t«i Canađa.

a. Bạn s ỉ mua miy tính ờ đâu nếu tỉ giá hối đoái giữa đôla 
Canađa v i đôla Mỹ li  0,8 đôla Mỹ in  một đôia Canađa? Đạn 
sS bần mẩy tính ở đẳu néu bạn muổn kiém lời? (Bỏ qua mọi 
loại thué, chi ph{ vận tii v i sự khic nhau về chẩt lượng).

b. Néu nhiều nhi điu cơ hỉnh động như bạn, v i nếu ti giá hối 
đoái l i  cổ định, điều ^  xiy FB với giá máy tính ở mỗi nước?
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c. Nếu' nhiều nhà đầu cơ hành động như bạn, và nếu ti giá hối 
đoái là thả nổi, điều gì xảy ra vớí ti giá hổi đoái? Xác đinh 
mức ti giá hối đoái cân bằng mới để đảm bảo sự ngang bằng 
sức mua đối với máy tính sách tay, nếu giá cả tính bằng đôla 
Mỹ và giá cả tính bằng-đôla Canađa không thay đổi?

10. Giả sử lầi suất ờ Nhật là 4% một năm và lãi suất ở Canađa là 9% 
một năm. Ti giá hổi đoái hiện tại là 100 yên ãn một đôla Canađa, 
nhưng bạn dự đoán ti giá hổi đoái sau một năm sẽ là 95 yên ăn một 
đôla. Dx> đó bạn đự đóán đồng đôla Canađa sẽ giảm giá so với yên 
Nhật. Hôm nay bạn muốn cho vay 100 đôla và bạn muốn biết lợi tức 
kỳ vọng sẽ cao hơn đối với khoản tiền cho vay sau một năm ở Nhật 
hay ở Canađa.

a. Nếu bạn cho vay 100 đôla tại Canađa, thì bạn sẽ nhận được 
bao nhiêu đôla vào cuối năm thứ nhất?

b. Nếu bạn đổi 100 đo la sang yên Nhật và cho vay tại Nhật, thì 
bạn sẽ nhận được bao nhiêu yên vào cuối năm thứ nhất? Bạn 
dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu đôla?

c. Cho vay ở đâu có lợi tức dự kiến cao hom?
d. Phải chăng có sự ngang bằng lãi suất?

Câu hỏi lựa chọn: Chọn một câu trà lài đúng nhất trong mỗi câu 
hỏi dưới đây

1. Nền kinh tế cỏ tương tác với thế giới bên ngoài được gọi là
a. nền kinh tế cỏ thương mại đãn bẳng.
b. nền kinh tế xuất khẩu.
c. nền kinh tế nhập khẩu.
d. nền kinh tế đóng. «
e. nền kinh tế lọở.

2. Lượng nhập khẩu cùa một quốc gia phụ thuộc vào:
a. thu nhập của quổc gia đỏ.
b. thu nhập củá nước ngoài.
c. xu hướng nhập khẩu cận biên.
d. Tất cả các câu trên.
e. Câu a và c.
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3. Yếu tố nào sau đây sẽ làm tăng cầu về hàng xuất khẩu cùa Việt 
Nam?

a. Giá cả hàng hoá và dịch vụ của tíiế giởi giảm.
b. GDP thực tế của Việt Nam tăng.
c. Kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh.
d. GDP thực tế của thế giới giảm.

4. Các nhà kinh tế thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là
một tíiành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam:
a. tăng khi thu nhập£Ùa Việt Nam tăng.
b. giảm khi thu nhập ở nước ngoài tăng.
c. giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng.
d. không bị ảnh hưởng bởi thu nhập của Việt Nam.

5. Hoạt động nào sau đây sẽ làm tăng thâm hụt tài khoản vãng ỉai cùa
Việt Nam:
a. Nhật mua gạo của Việt Nam.
b. Nhật mua bột mì cùa ức.
c. Nhật mua ừái phiếu của chính phủ Việt Nam.
d. Việt Nam mua xe Toyota của Nhật.
e. Việt Nam bán than cho Nhật.

6 . Trong điều kiện vốn tự do luân chuyển, cán cân thanh toán của một
nước chịu ảnh hưởng bởi;
a. sự tiuiy đổi thu nhập trong nước và ở nước ngoài.
b. sự thay đổi ti giá hối đoái thực tế.
c. sự thay đổi lãi suẩt tương đối giữa ữong nước và quốc tế.
d. Tất cả các câu trên.
e. Câu a và b.

7. Trường hợp nào sau đây là một ví dụ về đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài của Việt Nam?
a. Công ty cổ phần Phú Gia xây dựng một nhà hàng ở Mátxơva.
b. Hãng phim Việt Nam bán bản quyền bộ phim Đời cát cho mộ 

hãng chiếu phim của Pháp.
c. Công ty ô tô Hoà bình mua cổ phần của hãng ô tô Volvo.
d. Công ty xe đạp Xuẳn Hoà mua thép của Nhật.

8 . Giả sử cán cân vãng lai của một quốc gia bị thâm hụt 300 tríệ
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USD, ừong khi đó cán cân tài khoản vốn cỏ thặng dư 700 triệu 
USD, thì cán cân thanh toán của nước đó:
a. có thặng dư 400 triệu USD.
b. có thặng dư 700 triệu USD.
c. bị thâm hụt 300 triệu USD.
d. bị thâm hụt 400 triệu USD.
e. bị thâm hụt 700 triệu USD.

9. Giả sử cán cân tài khoản vãng lai (CA) và cán cân tài khoản vốn
(K) của một nước được biểu thị bằng các phương trình CA = 500
-  0,1Y và K = -200. Tại mức thu nhập quốc dân Y = 3000 cán cân 
thanh toán của nước đó;
a. bị thâm hụt 500
b. bị thâm hụt 2 0 0

c. cân bằng.
d. có thặng dư 2 0 0

e. Không phải các câu ừên.
10. Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở 

Việt Nam sẽ làm:
a. tăng thâm hụt tài khoãn vãng lai của Việt Nam.
b. giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam.
c. tăng thâm hụt tài khoản vốn cùa Việt Nam.
d. giảm thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam.
e. không ảnh hưởng gì đến tài khoản vãng lai hay tài khoản vốn

của Việt Nam.
11. Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chỉnh. Đó là:

a. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản lãi suất ròng.
b. tài khoản vốn, tài khoản kết toán chính thức, và tài khoản

hàng hoá hữu hình.
c. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và kết toán chính thức.
d. tài khoản kết toán chính thức, tài khoản vổn và tài khoản I3i 

suất ròng.
e. tài khoản vốn, tài khoản vãng lai và tài khoản hàng hoá hữu 

hình.
12. Cán cân thương mại là:

147



a. giá trị tuyệt đối cùa cán cân thanh toán.
b. chênh lệch giữa tài khoản vẳng lai và tài khoản vốn.
c. chênh lệch giữa tổng thương mại trong nước và tổng thương 

mại với nước ngoài.
d. chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập 

khẩu.
e. chênh lệch giữa luồng vổn chảy vào và luồng vốn chảy ra.

13. Cán cân tài khoản vốn đo iường:
a. giá trị ròng của cán cân thanh toán.
b. chênh lệch giữa luồng vốn chảy vào và luồng vốn chảy ra.
c. chênh lệch giá ừj thương mại trong nước và thương mại với 

nước ngoài.
d. chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập 

khẩu.
e. sự thay đổi dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương.

14. Tỉ giá hối đoái (danh nghĩa) là tỉ lệ;
a. ừao đổi hàng hoá giữa hai nước.
b. trao đổi giữa tiền cùa nước này với hàng hoá của một nước 

khác.
c. trao đổi giữa tiền của hai quổc gia.
d. trao đổi giữa tiền của một quổc gia với USD.

15. Nếu ừên thị trường ngoại hối giá 1 USD tăng tír 16000 đồng lên 
16100 đồng, thi
a. đổng Việt Nam đã giảm giá.
b. đồng Việt Nam đi lên giá.
c. đồng Việt Nam cỏ thể lên giá hay giảm giá. Điều này còn phụ 

thuộc vào sự thay đổi của giá tương đổi giữa hàng Việt Nam 
và hàng Mỹ.

d. Không phải các câu trên.
16. Những cá nhân hay doanh nghiệp nào dưới đây vui khi đồng Việt 

Nam giảm giá trên thị ừưòmg ngoại hối?
a. Khách du lịch Việt Nam đến châu Âu.
b. Một công ty Việt Nam nhập khẩu vốtka từ Nga.
c. Một công ty Pháp xuất khẩu rượu sang Việt Nam.
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d. Một công ty Đức nhập khẩu cá basa của Việt Nam.
e. Một công ty Mỹ xuất khẩu máy tính sang Việt Nam.

17. Nếu đồng đôla Mỹ rẻ hơn ở Hà nội so với Tp. Hồ Chí Minh, thì 
các nhà đầu cơ sẽ có xu hướng:
a. mua đôla Mỹ ở Hànội và bán ỞTp. HCM.
b. bán đôla Mỹ ở Hà nộì và mua ờ Tp. HCM.
c. bán đôla Mỹ ờ cả Hà nội và Tp. HCM.
d. mua đôla Mỹ ở cả Hà nội và Tp. HCM.

- c. -Tĩiua đôla Mỹ ờ Hà nội và cho vay ờ Tp. HCM.
18. Giả sử 15000 đồng Việt Nam đổi được 1 đôla Mỹ. Nếu một chiếc 

ô tô bán với giá 22000 đôla Mỹ, thi giá cùa nó tính theo đồng Việt 
Nam sẽ là;
a. ISO triệu
b. 2 2  ữiệu
c. 300 triệu
d. 330 triệu
e. 360 triệu

19. Đồng nội tệ giảm giá thực tế hàm ý:
a. hàng ngoại trờ nên rẻ một cách tương đổi so với hàng nội.
b. khả năng cạnh tranh của hàng nội giảm.
c. giá hàng ngoại tính bằng nội tệ tăng một cách tương đổi so với 

giá hàng sản xuất trong nước.
d. một ngoại tệ đổi được nhiều đơn vj nội tệ hơn.

20. Thj trưòmg mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng 
tiền của các nước khác được gọi là;
a. thị trường tiền tệ.
b. thị trường vốn.
c. thị trường tài sản
d. thị trường ngoại hối.
e. thj trường thương mại quốc tế.

21. Trên thj trưòmg trao đổi giữa VND và USD, nếu giá của USD càng 
thấp thi:

a. lượng cung USD càng cao.
b. lượng cầu USD cảng cao.
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c. lượng cung USD càng thấp.
d. Câu b và c.

22. Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung ngoại tệ trên 
thị trưòmg ngoại hối sang phải?
a. Cầu về hàng hoá nước ngoài cùa dân cư ừong nước tăng lên.
b. Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm.
c. Các nhà đầu cơ dự đoán đồng nội tệ sẽ tăng giá mạnh trên thị 

trường ngoại hối trong thời gian tới.
d. Chính phủ có thâm hụt ngân sách.
e. Chính phủ có thặng dư ngân sách.

23. Giả sử ưong tiến bình hội nhập xuất khẩu của Việt Nam tăng 
nhiều hơn nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối 
chủng ta cố thể dự đoản rằng:
a. dường cung ngoại tệ dịch phải.
b. đường cầu ngoại tệ dịch phải.
c. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, làm đồng 

ngoại tệ lên giá.
d. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, làm đồng 

ngoại tệ giảm giá.
e. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, nhưng ti 

giá hối đoái không thay đổi.
24. Với các yếu tố khác không đổi, giả sử các bạn hàng thương mại 

của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, thi điều nào sau đây có thể 
xảy ra?
a. Xuất khẩu của Việt Nam giảm.
b. -Xuất khẩu Việt Nam tăng làm đồng nội tệ cỏ xu hướng giảm 

giá ừên thị trưồmg ngoại hối.
c. Xuất khẩu của Việt Nam tăng làm đồng nội tệ có xu hướng 

lên giá trên thị trường ngoại hối.
d. Nhập khẩu của Việt giảm.
e. Nhập khẩu của Việt Nam tăng.

25. Hệ thống tì giá hổi đoái cố định là hệ thống trong đó;
a. NHTƯ các nước phải thường xuyên can thiệp vào thị trưòmg 

ngoại hối để bảo vệ ti giá hối đoái danh nghĩa cố định.
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b. tiền cùa quốc gia đó phải có khả năng chuyển đổi với vàng tại 
một mức giá cố định.

c. cán cân thanh toán cùa quốc gia đó luôn cân bầng.
d. ti giá hối đoái thực tế luôn cổ định.

26. Hệ thống tì giá hổi đoái thả nổi là hệ thống trong đỏ:
a. các nhà kinh doanh chi quan tâm đến giá hàng hoá mà không 

cần quan tâm đến cung và cầu tiền tệ.
b. các chính phủ xác định giá ừị đồng tiền của nước mình theo 

đồng tiền của một nước khác, sau đó họ sẽ duy trì mức tì giá 
đã xác định.

c. tỉ giá hổi đoái được xác định theo quan hệ cung cầu trên tíiị 
trường ngoại hối chứ không phải do ngân hàng trung ương qui 
định.

d. ti giá sẽ luôn biến động tưong ứng với sự thay đổi lạm phát 
tương đối giữa các nước.

27. Chế độ ti giá thả nổi có quản lý là chế độ trong đỏ ngân hàng trung 
ương:

a. cho phép các hãng kinh doanh được hường các mức ti giá 
khác nhau nhằm khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập 
khẩu.

b. đôi khi can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hạn chế sự 
biến động bất lợi của tỉ giá hổi đoái.

c. không cho phép các ngân hàng tư nhân đirợc xác định tì giá 
mà can tìiiệp trực tiếp vào thj trường ngoại hối.

;d. cố định ti giá ờ mức đà được công bố trước.
28.ÌTròlng chế độ tỉ giá hổi đoái cố định, nếu cung về ngoại tệ trên ứtị 
trứờng ngoại hối tăng lên thì NHTƯ phải;

a. thay đổi mức giá trong nước.
b. mua ngoại tệ.
c. đề nghị ỈMF giúp đỡ.
d. để thị trường tự điều chinh đến điểm cân bằng mới.

29. Trong chế độ ti giá hổi đoái cố định, nếu lãi suất tiền gửi ngoại tệ 
tăng mạnh so với lãi suất tiền gửi nội tệ, ngân hàng trung ương sẽ cần:

a. mua USD đề giữ cho ti giá hổi đoái cố định.
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b. bán USD để giữ cho ti giá hối đoái cổ định.
c. tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.
d. phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệc

30. Trong chế độ ti giá hổi đoái cố định, nếu xuất khẩu của Việt Nam
tăng mạnh, thì ngân hàng trung ương sẽ cần:

a. mua USD để giữ cho tỉ giá hổi đoái cổ định.
b. bán USD để giữ cho ti giá hối đoái cổ đjnh.
c. tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.
d. phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

ĐÁP ÁN 

Bàitập
1. a. Khi đi thăm các bảo tàng ở châu Âu, ông phải mua vé máy bay

(có thể cùa hãng hàng không nước ngoài), chi phí ăn ờ, mua vẻ 
vào cửa và mua các hàng hoá khác, vì vậy nhập khẩu của Việt 
Nam tăng và xuất khẩu ròng giảm, trong khi xuất khẩu không bj 
ảnh hường.

b. Bộ phim Đòã cát được sản xuất tại Việt Nam, do đó xuất khẩu 
và xuất khẩu ròng của Việt Nam tăng trong khi nhập khẩu 
không thay đổi.

c. Hành vi này làm cho nhập khẩu (hàng hoá) của Việt Nam tăng 
và xuất khẩu ròng giảm, trong khi xuất khẩu không thay đổi.

d. Khi bộ áo đài của Việt Nam được bán ờ Hà Lan, Việt Nam đã 
xuất khẩu thêm một bộ áo dài sang Hà Lan, vì vậy xuất khẩu 
và xuất khẩu ròng tăng, "nhưng nhập khẩu cùa Việt Nam 
không thay đổi.

e. Khi công dân Trung Quốc mua hàng ờ Việt Nam (Lạng Sơn), 
những hàng hoá mà họ mua (và mang về Trung Quốc) được 
coi là hàng xuất khẩu của Việt Nam vì vậy xuất khẩu và xuất 
khẩu ròng của Việt Nam tăng, trong khi nhập khẩu không thay 
đổi.

2. a. Đây là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDỈ) của Công
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ty Thái Tuấn (và của Việt Nam) vi công ty này phải đầu tư 
tiền vào văn phòng đó v i  trực tiếp quản lý nỏ. Đây là một 
khoản mục nợ trong tài khoản vốn.

b. Đây là hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài của Công ty ôtô 
Hòa Bình (và cùa Việt Nam), vì công ty này đã đầu tư tiền 
vào cổ phiếu ở nước ngoài và không ừực tiếp quản lý-eông ty 
Honda. Đây là một khoản mục nợ trong tài khoản vốn.

c. Đây là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài {FDI) của 
Honda (và cùa Nhật), vì họ phải đầu tư tiền vào việc mở rộng 
nhấiriáy ờ Việt Nam và trực tiếp quản lý nó. Đây là một 
khoản mục cỏ trong tài khoản vốn.

d. Đây là hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài của ANZ (và 
cùa Úc và Niu Dilân) vào Việt Nam. Đây là một khoản mục 
có ừong tài khoản vốn.

3. a. Các quỹ hưu trí Hà lan nắm giữ trái phiếu chính phủ Việt
Nam vui, vi giá trị trái phiểu (kể cả vốn gốc và lăi suất) tính 
bằng đòng Euro hay đôla Mỹ sẽ tăng.

b. Ngành may mặc ở Việt Nam buồn vì họ phải bán hàng ờ nước 
ngoài với giá cao hơn để thu được' lượng tiền đồng như cũ và 
điều này có thể làm giảm mức xuất khẩu sản phẩiti của họ.

c. Các khách du lịch Mỹ đang dự định sang Việt Nam buồn vì 
họ phải trả nhiều đôla Mỹ hơn để thực hiện chuyến đi ừong 
khi thu nhập cùa họ (tính bằng đôla Mỹ) không thay đổi.

d. Công ty này sẽ vui, vi họ có thể mua được iượng tải sản nước 
ngoài (tỉnh bằng tiền nước ngóài) như dự kiến bằng lượng tiền 
đồng ít hơn.

4. Chủ ý rằng ti giá hổi đoái thực tế ià giá tương đối giữa hàng ngoại
và hàng Việt Nam được tính bằng công thức:

£ = EPVP
ừong đó E là số đồng Việt năm ăn một đôla Mỹ, p là mức giá ở
Việt Nam và p* là mức giá ờ nước ngoài.
Trên cơ sở đó chúng ta có thể nhận đjnh rằng;
a. Khi giá cả ở Việt Nam tăng nhanh hơn giá cả ở nước ngoài.
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¥*ỈP sS giảm và ti giá hối đoái thực tế sẽ giảm nếu tỉ giá hổi 
đoái danh nghĩa không thay đổi. Điều này hàm ý hàng Việt 
Nam trở nên đắt hơn một cách tương đối so với hàng ngoại.

b. Khi giá cả ở nước ngoài tăng nhanh hom giá cả ở Việt Nam, 
p*/p sẽ tăng và tl giá hối đoái thực tế tăng.

c. Khi đồng Việt Nam giảm giá, tức E tăng, thì e tăng nếu giả cả 
ở Việt Nam và ở nước ngoài, tức ti số p*/p, không thay đổi.

d. Khi đồng Việt Nam lên giá, tức E giảm làm 8 tăng nếu giá cả 
ở Việt Nam và ở nước ngoài, tức ti số p*/p, không thay đổi.

5.
a. BOP = Cán cân tài khoản vâng lai + Cán cân tài khoản vốn. 

Do đó, BOP = 10 - 6  = 4 ti. Vậy cán cân thanh toán quốc tế 
của nước đỏ có điặng dư 4 ti đôla.

b. Dự trữ ngoại tệ của nước này sẽ tăng.
c. Cán cân thanh toán có thặng dư 4 tỉ đôỉa Mỹ, điều này có 

nghĩa dòng ngoại tệ chảy vào (cung ngoại tệ) lớn dòng ngoại 
tệ chảy ra (cầu ngoại tệ) 4 tỉ đôla. Để cân bằng thị trưởng 
ngoại hối, ngân hàng ừung ưcmg đẫ tung nội tệ ra để mua 4 tỉ 
đôla Mỹ dư thừa đỏ.

6 . a. Cung đôla Mỹ (USD) tăng frên ứiị ừưồmg ứao đổi với tiền đồng 
Việt Nam (VNĐ) (đường SusD dịch chuyển sang phải) là do người 
nước cần mua nhiều hàng hoá và dịch vụ cũng như tài sản của 
Việt Nam hom. Ngược lại, cầu về USD tăng (đường DusD dịch 
chuyển sang phải) là do người Việt Nam cần nhập khẩu nhiều 
hàng hoá và dịch vụ nước ngoài hơn và mua nhiều ưii sận nước 
ngoài hơn.

b. Tỉ giá hối đoái cân bằng thj trường là OB.
c. Tại mức ti giả hổi đoái OA, SusD = AG và DusD = AH, thị trường 

dư cầu GH đôla Mỹ. Muốn ổn định ti giá tại OA thì NHNN cần 
phải bán GH đôla Mỹ, đường cung USD sẽ djch phải cắt đường 
cầu tại điểm H. Khi đó dự trữ đôla giảm một lượng là GH, ưong 
khi cơ sở tiền giảm GHxOA.

d  Tại mức ti giá hối đoái o c ,  SusD = CE và DusD = CD, thj trường 
dư cung DE đôla Mỹ. Muốn ồn định ti giá tại o c ,  thì NHNN cần
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phải mua DE đôla Mỹ, đưcmg cầu USD sẽ dịch phải cắt đường 
cung tại điểm E. Khi đỏ dự trữ đôla tăng một lượng là DE, trong 
khi ca sở tiền tăng DE.OC.

7. a. Trên thị trường ngoại hối cả hai đường cung và cầu về VNĐ đều 
dịch chuyển sang phải, song đường cầu dịch chuyển nhiều hơn vi 
xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nhập. Kết quả cho thấy 
đồng Việt Nam tăng giá. Xem Hình I0-2A.

mnh 10-2 A Hình 10-2 B

b. Cả hai đường cung và cầu về đôla Mỹ đều dịch chuyển sang phải, 
song đường cung đôla dịch sang phải nhiều hơn. Kết quả cho thấy 
đồng đôla giảm giá. Xem Hình Ỉ0-2B.

Hình 10-2 c
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c. Đối với Việt Nam, xuất tăng nhanh hơn nhập nên xuất khẩu 
ròng và tổng cầu tăng, đường tổng cầu ờ đồ thị AD-AS dịch 
sang phải, kết quả là sản lượng và giá đều tăng. Xem Hinh 10- 
2C.

8.
a. Cầu về nhân dân tệ tăng và kết quả là đồng nhãn dân tệ tăng 

giá so vởi VNĐ.
b. Trên thị ừưỏrng ngoại hổi cung về nhân dân tệ tăng, làm đồng 

nhân dân tệ giảm giá so với VNĐ .
c. Nếu lạm phát ờ Trung quốc tăng trong khi ở Việt Nam giá cả 

ổn định, thì giá tính bằng tiền đồng của hàng Trung Quốc sS 
tăng, và chúng sẽ trờ nên đắt hem tại Việt Nam. Điều này sẽ 
làm giảm lượng hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc 
và giảm sổ lượng nhân dân tệ mà các nhà nhập khẩu của Việt 
Nam có nhu cầu.
Đồng thời, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc có mức 
giá tính bằng tiền nhân dân tệ không thay đổi trong khi giá 
hàng Trung Quốc bán ở ưong nước tăng lên do lạm phát. Như 
vậy hàng Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hon so với hàng Trung 
Quốc và người Trung Quốc sẽ sẵn sàng mua nhiều hàng Việt 
Nam hom. Tại mỗi mức tì giá hổi đoái, cung về nhân dân tệ sS 
tăng.
Cả hai kênh đều làm cho đồng Việt Nam lên giá so với đồng 
nhân dân tệ.

9. a. Giá máy tính ở Canađa là 2400 đôla Mỹ (=c$3000 X us$0,80 
ăn một c$). Do đó sẽ có lợi khi mua máy tính ở Mỹ với giả 
2000 đôla Mỹ và bán ờ Canađa với giá 2400 đôla Mỹ.

b. Nhu cầu máy tính bổ sung ờ Mỹ đẩy giá máy tính ờ Mỹ tăng, 
còn cung máy tỉnh bổ sung ở Canađa đẩy giá máy tính ở 
Canađa giảm. Hoạt động đầu cơ này có xu hướng đẩy giá máy 
tính cân bằng nhau ở cả hai nước.

c. Nhu cầu máy tính bổ sung ờ Mỹ sẽ có xu hướng làm tăng cầu 
về đôla Mỹ, làm cho đồng đôla Mỹ lên giá (và đồng đôla 
Canađa giảm giá). Giá trj A cùa tỉ giá hổi đoái đảm bảo sự
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ngang bằng sức mua phải thỏa mãn phương trình: us$  2 0 0 0  = 
c$  3000 X A ăn một c$ và A sẽ là 0,667.

10. a. Chọ vay 100 đôla tại mức lăi suất 9% có nghĩa bạn sẽ nhận 
được 109 đôla vào cuối năm.

b. Tại mức ti giá héi đoái hiện hành (100 yên ăn 1 đôla) bạn sẽ 
nhận được 10000 yên cho ỉ 00 đôla và bạn sẽ cho vay ở Nhật 
với lẵi suất 4%. Điều này có nghĩa vào cuối năm bạn sẽ nhận 
được 10400 yên. Vì bạn dự đoán đồng đôla giảm giá sao cho 
ti giá hối đoái sau 1 năm sẽ là 95 yên ăn I đôla, thì bạn dự 
kiến sẽ nhận được 109,47 đôla với 10400 yên.

c. Lợi tức dự tính ở Nhật cao hơn đôi chút so với ở Canađa.
d. Không cỏ sự ngang bằng lẫi suất

Câu hỏi lựa chọn
le 2 e 3c 4c 5d 6 d 7a 8 a 9c lOb
llc 1 2 d 13b 14c 15a 16d 17a 18d 19c 2 0 d
2 1 d 2 2 c 23d 24c 25a 26c 27b 28b 29b 30a
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