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LỜI nói đẩu 

L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

Khi nghiên cứu bất kỳ môn học nào, bạn đều phải trải qua hai 
công đoạn: thu tươm kiến thức và luyện tập khả năng vận dụng. Là 
sinh viên, bạn thu tươm kiến thức thông qua việc nghe giảng, đọc 
giáo trình và tài liệu liên quan. Để rèn luyện và nâng cao khả 
năng vận dụng những kiến thức đã thu lượm được, bạn tóm tắt và 
ghi nhớ những điều đã học, sau đó suy nghĩ để trả lời các câu hỏi 
và giải bài tập. Khi thực hiện công đoạn hai này, bạn có thể gặp 
một số khó khăn. Có thể bạn không biết bản tóm tắt của mình đã 
bao gồm hết các nội dung chủ yếu chưa. Cũng có thể bạn không 
biết cách trả }ời câu hỏi và giải bài tập. Ngay cả khi làm được 
điều đó, có thể bạn vẫn băn khoăn không biết mình đã đi đến kết 
quả đúng chưa. 

Cuốn Hướng dấn giải bài tập kinh tế vĩ mô này giúp bạn tháo 
gỡ những khó khăn đổ khi học môn kinh tế vĩ mô. Cuốn sách trà lời 
tất cả các cáu hỏi ôn tập và giải tất cả các bài tập vận dụng ghi 
trong phần cuối của mỗi bài giảng trong cuốn Bài giảng kinh tê vĩ 
mô (Nguyễn Văn Ngọc, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dán, 
2007). Vì vậy, nó là trợ thủ đắc lực cho bạn khi học các khóa học 
kinh tế vĩ mô được thiết kế dựa trên cuốn sách này. Nó cũng có tác 
dụng tốt đối với các khóa học kinh tế vĩ mô khác, vì nhìn chung 
các chương trình kỉnh tế vĩ mô có nhiều điểm tương đổng. 

Để tạo thuận lợi cho bạn khi sử dụng cuốn sách này, chúng tôi 
cho ìn lại cả phần tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập và bài tập vận 
dụng trong cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô. Cách làm này nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho bạn khi nghiên cứu cuốn sách: bạn không 
cẩn có cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô bên cạnh khi nghiên cứu nó. 

Hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích và trở thành người bạn gần 
gũi của bạn! 

Tác giả 
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Bài 1. Tống quan về kinh tếvĩm 

B à i 1 

T Ổ N G Q U A N V Ề K I N H T Ế v ĩ M Ô 

I . TÓM TẮT NỘI DUNG 
Kinh tế vĩ mô là bộ môn khoa học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế vói Ì 
cách một tổng thể. Nó nghiên cứu nhiều chủ đề, trong đó có sự tăng trưởng củ 
thu nhập, sự thay đổi của mức giá chung và tỷ lệ thất nghiệp. Nhà kinh tế vĩ m 
vừa tìm cách lý giải các biến cố kinh tế, vừa nêu ra những khuyến nghị chín 
sách nhằm cải thiện kết quả hoạt động của nền kỉnh tế. 

Để hiểu được nền kinh tế cực kỳ đa dạng và phức tạp, các nhà kinh tế s 
dụng nhiều mô hình. Đây là hình thức đơn giản của lý thuyết giúp chúng ta cl 
ra phương thức tác động của các biến ngoại sinh đối với các biến nội sinh. Ngh 
thuật của kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng là đánh giá xem ni 
hình có nắm bắt được đúng các mối quan hệ kinh tế chủ yếu không. Vì khôn 
có mô hình nào lý giải được mọi vấn đê, nên nhà kinh tế vĩ mô sử dụng các m 
hình khác nhau để đạt được những mục tiêu nghiên cứu khác nhau. 

Một ví dụ đơn giản, nhưng rất hữu ích và được sử dụng phổ biến trong kir 
tế học là mô hình về thị trường bánh mỹ. Mô hình này bao gồm ba phưỡn 
trình: phương trình thứ nhất biểu thị hàm cầu, phương trình thứ hai biểu thị hài 
cung, còn phương trình thứ ba biểu thị điều kiện cân bằng. Trong mô hình nà 
giá bánh mỹ, tổng thu nhập và giá bột mỳ là biến ngoại sinh, còn lượng cáu > 
lượng cung là biến nội sinh. 

Sự điều chỉnh của giá cả đóng vai trò quan trọng trong các mô hình kinh tế 
mô. Giả định giá cả linh hoạt hàm ý giá cả có thể điều chỉnh nhanh chóng để đi 
lại những thay đổi diễn ra trên thị trường. Giả định giá cả cứng nhắc hàm ý giá < 
điều chỉnh chậm chạp khi có những thay đổi trong điều kiện cung cầu. Đây là h 
giả định cơ bản thường thấy trong các mô hình kinh tế vĩ mô. Hầu hết các ni 
kinh tế vĩ mô đều tin rằng mô hình cân bằng thị truồng (giả định giá cả linh hoa 
mô tả chính xác nền kinh tế trong dài hạn, nhưng để mô tả đúng sự vận hành ci 
nền kinh tế trong ngắn hạn, chúng ta cần tới mô hình giá cả cứng nhắc. 

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kinh tế 
mô nghiên cứu phương thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh nghiệ 



HƯỞNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

cũng như tác động qua lại giữa các tác nhân kinh tế này trên từng thị trường cụ 
thể. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế vói tư cách một tổng 
thể và các chính sách mà chính phủ thực hiện để tác động tới các tổng lượng 
kinh tế. Vì biến cố kinh tế vĩ mô phát sinh từ nhiều tác động qua lại mang tính 
chất vi mô, nên nhà kinh tế vĩ mô sử dụng nhiều công cụ được phát triển trong 
môn kinh tế vi mô. 

li. CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Hãy giải thích sự khác nhau giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Hai bộ môn 
khoa học này có quan hệ với nhau như thế nào? 

&rú lèn 

Kinh tế vi mô nghiên cứu cách thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh 
nghiệp cá biệt cũng như tác động qua lại giữa họ với nhau. Mô hình kinh tế vi 
mô về hộ gia đình và doanh nghiệp được thiết lập dựa trên nguyên tắc tối ưu 
hoa. Nghĩa là, hộ gia đình và doanh nghiệp được giả định là tìm cách đạt được 
mối lợi tối đa từ khối lượng nguồn lực hiện có. Ví dụ, khi đưa ra quyết định 
mua hàng, hộ gia đình tìm cách tối đa hoa ích lợi, tức thoa mãn tối đa nhu cầu 
của mình, còn các doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất thứ gì, mỗi thứ bao 
nhiêu để tối đa hoa lợi nhuận. Ngược lại, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh 
tế với tư cách một tổng thể. Nó tập trung vào những vấn dề như: các yếu tố 
quyết định tổng sản lượng, việc làm, mức giá chung và tỷ giá hối đoái. Vì các 
biến số kinh tế vĩ mô là kết quả của sự tương tác giữa hàng triệu hộ gia đình và 
doanh nghiệp, nên chúng ta có thể nhận định rằng kinh tế vi mô là cơ sờ cho 
kinh tế vĩ mô. 

2. Tại sao các nhà kình tế lập ra những mô hình? 
<Jrú lài 
Các nhà kinh tế lập ra mô hình vì họ coi chúng là công cụ dể tóm lược mối 
quan hệ giữa các biến số kinh tế. Các mô hình hữu ích vì chúng bỏ qua (hay 
trừu tượng hóa) nhiều chi tiết tồn tại trong nền kinh tế và cho phép chúng ta tập 
trung vào việc nghiên cứu những mối liên hệ kinh tế quan trọng nhất. 

3. Mô hình căn bằng thị trường là gì? 
(Trá tói 
Mô hình cân bằng thị trường là mô hình giả định giá cả điều chinh để cân bằng 
cung cầu. Mô hình cân bằng thị trường hữu ích trong trường hợp giá cà linh 
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Bài 1. Tổng quan về kinh tế vĩ mô 

hoạt. Song trong nhiều trường hợp, giá cả linh hoạt không phải là giả định thực 
tế. Ví dụ, các hợp đồng lao động thường quy định tiền lương cho khoảng thời 
gian dài tới 3 năm, các công ty phát hành tạp chí chỉ thay đổi giá bán từ 3 đến 4 
năm một lần. 

4. Khi nào giả định cán bằng thị trường được coi là thích hợp và khi nào thì 
không? 
£7«ỉ lồi 
Hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô đểu tin rằng tính linh hoạt của giá cả là một giả 
định hợp lý để nghiên cứu cấc vấn đề kinh tế dài hạn. Trong dài hạn, giá cả điều 
chỉnh để đáp lại những thay đổi trong cung, cầu hoặc cả hai, cho dù trong ngắn 
hạn giá cả có thể điều chỉnh chậm chạp hay cứng nhắc. 

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Ì. Theo bạn trong thời gian qua có những vấn đề kinh tế vĩ mô nào? 

j£ồi giói 
Hai vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm là lạm phát và thất nghiệp. Hiện 
nay tỷ lệ thất nghiệp (6%) và lạm phất (trên 6%) đang ở mức cao. Vì vậy, chính 
phủ đang tập trung nhiều nỗ lực vào việc xử lý hai vấn đề này. Những vấn đề 
khác như tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, nợ chính phủ, tỷ giá hối đoái, cán cân 
thanh toán và khả năng cạnh tranh quốc tế cũng được xã hội quan tâm, nhưng 
không nghiêm trọng. 

2. Theo bạn, một bộ môn khoa học phải có những đặc trưng cơ bản nào? Lĩnh 
vực nghiên cứu nền kinh tế có những đặc trưng đó không? Theo bạn có nên gọi 
kinh tế vĩ mô là bộ môn khoa học không? Tại sao nên và tại sao không nên? 

JÊỀti tị l à ì 
Nhiều triết gia tin rằng tất cả các bộ môn khoa học đều có đặc điểm chung là sử 
dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để thiết lập các mối liên hệ ổn định. 
Các nhà khoa học dựa vào số liệu, thường do các cuộc thực nghiệm có kiểm 
soát cung cấp, để ủng hộ hoặc bấc bỏ một giả thuyết. Các nhà kinh tế gặp khó 
khăn nhiều hơn trong việc sử dụng thực nghiệm. Họ không thể tiến hành thực 
nghiệm có kiểm soát đối vối nền kinh tế, mà phải dựa vào quá trình phát ưiển tự 
nhiên của nó để thu thập số liệu. Kinh tế học thực sự là một khoa học trong 
chừng mực mà các nhà kinh tế có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa 
học, hình thành các giả thuyết và kiểm định chúng. 
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3. Hãy sử dụng mô hình cung cầu để lý giải tại sao sự giảm sút cùa giá sữa lại 
tác động tới giá kem và lượng kem bán ra. Hãy xác định các biến ngoại sinh và 
biến nội sinh trong phần giải thích của bạn. 
Mắt ạiái 
Khi giá sữa giảm, chi phí sản xuất kem giảm và vì vậy đường cung về kem dịch 
chuyển xuống phía dưới như trong hình 1.1. Sự dịch chuyển này làm cho giá 
kem giảm, lượng cung và lượng cầu về kem tăng lên. 

Lượng kem 
Hình 1.1. 

Trong phần giải thích trên, giá sữa và giá kem là biến ngoại sinh, được xác định 
từ ngoài mõ hình, còn lượng cung và lượng cầu về kem là biến nội sinh, được 
xác định từ mô hình. 

4. Giá bạn trả khi cắt tóc có thay đổi thưởng xuyên không? Cáu trả lời của bạn 
có hàm ý gì đối với tác dụng cùa mô hình cân bằng thị trường trong quá trình 
phân tích thị trưởng cắt tóc? 
Giá cắt tóc ít thay dổi. Theo kết quả quan sát ngẫu nhiên, người thợ cắt tóc có 
xu hướng giữ nguyên giá cắt tóc trong thời gian từ Ì đến 2 năm mà không quan 
tâm đến cầu về cắt tóc và cung về thợ cắt tóc (trừ những ngày lễ, tết). Vì dựa 
trẽn giả định giá cả linh hoạt, nên mô hình cân bằng thị trường không thích hợp 
đối với quá trình phân tích thị trường cắt tóc trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong 
dài hạn, giá cắt tóc có xu huống điều chỉnh, vì vậy mô hình cân bằng thị trường 
tỏ ra thích hợp đối vói mục đích này. 
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Bài 2. Số liệu kinh tế vĩ mo 

B à i 2 

SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ 

ị. TÓM TẮT NỘI DUNG 

Các nhà kinh tế tìm hiểu hiện tượng kinh tế vĩ mô bằng cách dựa vào cả lý 
thuyết và kết quả quan sát, bao gồm kết quả quan sát ngẫu nhiên và thống kê 
kinh tế. Ba chỉ tiêu thống kê kinh tế được các nhà kinh tế và hoạch định chính 
sách quan tâm nhiều nhất là tổng sản phẩm trong nưỏc (GDP), chỉ số giá tiêu 
dùng (C/7) và tỷ lệ thất nghiệp (lí). 

GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng chi 
tiêu của họ để mua sản lượng hàng hoa và dịch vụ của nền kinh tế. 

GDP danh nghĩa tính toán giá trị của hàng hoa và dịch vụ theo giá hiện 
hành trên thị trường. GDP thực tế tính toán giá trị của hàng hoa và dịch vụ theo 
giá cố định. GDP thực tế chỉ thay đổi khi lượng hàng hoa và dịch vụ thay đổi, 
trong khi GDP danh nghĩa thay đổi khi lượng hàng, giá cả hoặc cả hai thay đổi. 

Chỉ số điều chỉnh GDP là tỷ lệ tính bằng phần trăm giữa GDP danh nghĩa 
và GDP thực tế. Nó là một chỉ số giá và cho chúng ta biết đà gia tăng của giá 
cả. 

GDP là tổng của 4 nhóm chi tiêu: tiêu dùng (C), đầu tư (/), mua hàng của 
chính phủ (G) và xuất khẩu ròng (NX), nghĩa là GDP = c + ì + G + NX. Mỗi 
nhóm chi tiêu này là một thành tố (chi tiêu) của GDP. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPỈ) phản ánh giá của giỏ hàng hoa và dịch vụ mà 
nguôi tiêu dùng điển hình mua. Giống như chỉ số điều chỉnh GDP, CPỈ phản 
ánh mức giá chung và sự thay đổi của nó. 

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm số người muốn làm việc, nhung không 
có việc làm. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp thuồng đi kèm với hiện tượng giảm sút 
GÓP thực tế. 

Quy luật Okun nói rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, tốc độ tăng 
trưởng của GDP thực tế sẽ bằng khoảng 3%/năm và mỗi khi tỷ lệ thất nghiệp 
tâng thêm một phần trăm, tỷ lệ này lại giảm 2 phần trăm. 
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Các số liệu được xác định trong bài này dược các nhà hoạch định chính sách 
công cộng và sư nhân sử dụng để theo dõi những thay đổi diễn ra trong nền kinh 
tế và đề ra các chính sách thích hợp. Chúng cũng được các nhà kinh tế sử dụng 
để xây dựng và kiểm định các lý thuyết kinh tế. 

li. CÂU HỎI ÔN TẬP 
/. Hãy nêu ra hai sản phẩm được tính vào GDP. GDP làm thế nào để phàn ánh 
hai sự việc cùng một lúc? 
(Trá tài 
Hai sản phẩm được tính vào GDP (của năm nay) lả thịt và gạo mà gia đình tỏi 
đã mua vào ngày 30 tháng 9. 

GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng 
chi tiêu để mua hàng hoa và dịch vụ của nền kinh tế. GDP có thể đồng thời 
phản ánh cả hai đại lượng này vì thực ra chúng chỉ là một: đối với nền kinh tế 
với tư cách một tổng thể, thu nhập phải luôn luôn bằng chi tiêu. Để hiểu tại sao 
lại như vậy, chúng ta cần tìm hiểu biểu đồ về luồng chu chuyển của thu nhập. 
Biểu đồ này cho thấy đây là hai phương pháp khác nhau, nhưng tương đương 
nhau để tính toán dòng tiền chu chuyển trong nền kinh tế. 

Một cách khác, đơn giản hơn là chú ý rằng trong nền kinh thị trường, mọi 
giao dịch đều có bên bán và bên mua; từ đó chúng ta suy ra rằng chi tiêu của 
người này phải bằng thu nhập của người kia và vì vậy đương nhiên là tổng của 
chúng phải bằng nhau. 
2. Chỉ số giá tiêu dùng cho chúng ta biết điều gì? 

Í7MÍ lài 

Chỉ số giá hàng tiêu dùng cho biết mức giá chung trong nền kinh tế. Nó cho ta 
thấy giá (tính bằng phẩm trăm) của một giỏ hàng hoa cố định tính theo giá hiện 
hành so với giá của giỏ hàng hoa đó trong năm cơ sở. Dưới dạng công thức 
chúng ta có thể viết: 

CPI = (LpiqJĨ4>^)xl00 

3. Hãy nêu ra ba nhóm người mà Cục Thống kê Lao động Mỹ sử dụng để phân 
loại mọi người trong nền kinh tế. 

<3rả lài 
Ba nhóm người dó là: người có việc làm, nguôi thất nghiệp và người không nằm 
trong lực lượng lao động. Tỳ lệ thất nghiệp là tỳ lệ phần trăm lực lượng lao 
động bị thất nghiệp, nổ được tính như sau: 
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Tỷ lệ thất nghiệp = (Số người thất nghiệplLực lượng lao động) X 100 
Hãy lưu ý rằng lực lượng lao động bằng số nguôi có việc làm cộng với số người 
thất nghiệp. 

4. Hãy giải thích Quy luật Okun 
£7MÍ lồi 

Quy luật Okun ám chỉ mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa thất nghiệp và GDP thực 
tế. Do công nhân có việc làm góp phần sản xuất ra hàng hoa và dịch vụ, trong 
khi công nhãn thất nghiệp thì không, nên sự gia táng tỷ lệ thất nghiệp dẫn tới sự 
giảm sút trong GDP thực tế. Quy luật Okun có thể tóm tắt bằng phương trình 
sau: 

% thay đổi của GDP thực tế = 3% - 2 X (% thay đổi tỷ lệ thất nghiệp) 
Phương trình trên nói rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, thì tỷ lệ tăng 
trưởng của GDP thực tế sẽ là 3%. Đối với mỗi phần trăm thay đổi tỷ lệ thất 
nghiệp, sản lượng sẽ thay đổi 2% theo chiều ngược lại. Ví dụ, khi tỷ lệ thất 
nghiệp giảm 1% (từ 6% xuống 5% = - 1%), GDP thực tế tăng 2% (từ 3% lên 
5%); khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% (từ 6% lên 7% = 1%), GDP thực te giảm 2% 
(từ 3% xuống chỉ còn 1%). 

MI. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
/. Hãy xem lại báo chí trong những ngày qua. Chỉ tiêu thống kê kinh tế mới nào 
được công bố? Bạn giải thích các chỉ tiêu thống kê này như thế nào? 

Mỉt'i giói 
Nhiều chỉ tiêu thống kê kinh tế được chính phủ các nước công bố. Những chỉ 
tiêu được công bố rộng rãi nhất là: 
Tổng sản phẩm trong nước (GDPy. giá trị thị trường của tất cả các hàng hoa và 
dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kỳ nhất định 
(thường là Ì năm). 
Tổng sản phẩm quốc dàn (GNP): tổng thu nhập mà cư dãn trong nước kiếm 
được trong một thòi kỳ (thường là một năm) ở cả nền kinh tế trong nước và ở 
nước ngoài. 
Tỷ lệ thất nghiệp (lí): tỳ lệ phẩn trăm lực lượng lao động không có việc làm. 
Lợi nhuận công ty: thu nhập của các công ty sau khi đã thanh toán các khoản 
chi phí trà cho công nhân và chủ nợ. 
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): mức giá chung của giỏ hàng hoa mà người tiêu 
dùng điển hình mua. Sự thay đổi trong CPI được gọi là tỷ lệ lạm phát. 
Cán cân thương mại: chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. 
Tỷ lệ lạm phát: tỷ lệ phần trăm thay đổi của mức giá chung 71= 

2. Một người nông dân trồng lúa và bán ỉ kg thóc cho người xay xát với giá 3 
nghìn đồng. Người xay xát xay thóc thành gạo và bán gạo cho người làm bánh 
đa với giá 4 nghìn đồng. Người làm bánh đa xay gạo thành bột và tráng bánh 
đa, sau đó bán cho một kỹ sư lấy 6 nghìn đồng. Người kỹ sư đó ăn bánh đa. Mỗi 
người trong chuỗi các giao dịch này tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng? GDP 
trong trường hợp này bằng bao nhiêu? 
Mồi ụìái 
Giá trị gia tăng do mỗi người tạo ra là giá trị hàng hoa được sản xuất ra trừ đi 
giá trị nguyên liệu cần thiết mà mỗi người phải trả để sản xuất ra hàng hoa đó. 
Vì vậy: 
> Giá trị gia tăng của người nông dân bằng: 3 nghìn dồng -0 = 3 nghìn đồng, 
> Giá trị gia tăng của người xay xát bằng: 4 nghìn đồng - 3 nghìn đồng = Ì 

nghìn đồng, 
> Giá trị gia tăng của người làm bánh đa bằng: 6 nghìn đồng - 4 nghìn đồng = 

2 nghìn đồng, và 
> GDP bằng tổng giá trị gia tăng ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất ra 

chiếc bánh đa: 3 nghìn đồng + Ì nghìn đồng + 2 nghìn đồng = 6 nghìn 
đồng. 

Hãy chú ý rằng giá trị của bánh đa (hàng hoa cuối cùng) bằng 6 nghìn đồng, 
đúng bằng tổng giá trị gia tăng. 

3. Giả sử một nữ giám dốc trẻ lấy người phục vụ trong gia đình của mình. Sau 
khi cưới, chồng cô vẫn tiếp tục phục vụ có như trước và cô tiếp tục nuôi anh ta 
với số tiền như trước (nhưng với tư cách là chồng, chứ không phải người làm 
công ăn lương). Theo bạn, cuộc hôn nhân này có tác động tới GDP không? Nếu 
có, nó tác động tới GDP như thế nào? 

£M ạiảl 
Có khi người nữ giám đốc ưẻ lấy người phục vụ trong gia dinh của mình, GDP 
sẽ thay đổi: nó giảm một lượng đúng bằng tiền lương của người phục vụ. Chúng 
ta có thể lý giải điều này như sau: do tiền lương cùa người phục vụ dược tính 
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vào GDP, nên khi anh ta cưới cô chủ và không được trả lương nữa, GDP phải 
giảm một lượng đúng bằng tiền lương truóe đây của anh ta. Hãy chú ý rằng nếu 
GDP tính cả giá trị của các dịch vụ nội trợ, thì đám cuối không ảnh hưởng đến 
nó do người phục vụ vẫn làm công việc như cũ. Tuy nhiên, do GDP không phải 
là chỉ tiêu hoàn hảo vế hoạt động của nền kinh tế và một số hàng hoa và dịch vụ 
bị bỏ qua, nên khi công việc của người phục vụ chuyển thành công việc nội trợ, 
nó bị đưa ra ngoài danh mục hàng hóa và dịch vụ được dùng để tính GDP. Ví 
dụ này minh họa cho thực tế là: GDP không tính đến bất kỳ hàng hoa hoặc dịch 
vụ nào được tạo ra trong hộ gia đình. Ngoài ra, GDP cũng không tính đến một 
số hàng hoa và dịch vụ khác như: tiền thuê quy đổi phải trả khi thuê hàng lâu 
bền (ô tô, tủ lanh) và hoạt động buôn bán bất hợp pháp. 

4. Hãy xếp các giao dịch sau đây vào một trong 4 thành tố của chi tiêu. 
a. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Wave cho một nữ sinh. 
b. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Dream cho một sinh viên ở 

Phỉllipins. 
c. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Dream cho sở Công an Hà Nội. 
d. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc ô tô vivic mới xuất xưởng cho 

Petro Việt Nam. 
e. Doanh nghiệp Honda Việt Nam chuyển chiếc Dream sản xuất chiều ngày 31 

tháng 12 vào hàng tồn kho. 
f . Vào ngày Ì tháng Ì, doanh nghiệp Honda Việt Nam lấy chiếc Dream sản 

xuất năm trước ra bán cho người tiêu dùng. 
£ồi giải 
g. Tiêu dùng, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua hàng hóa. 
h. Xuất khẩu ròng, đây là khoản chi tiêu của người nước ngoài để mua hàng hóa 

sản xuất trong nưốc. 
i . Mua hàng của chính phủ, vì đây là khoản chi tiêu của chính phủ để mua hàng 

hóa. 
j . Đầu tư, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực doanh nghiệp để mua hàng hóa. 
k. Đầu tu, vì hàng tồn kho tăng thêm được coi là khoản chi tiêu của khu vục 

doanh nghiệp để mua hàng hóa của chính mình. 
1. Tiêu dùng, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua hàng hóa. 

Hãy chú ý rằng trong trucmg hợp này, đầu tư phải giảm một lượng tuông ứng 
vì hàng tồn kho của khu vực doanh nghiệp giảm. 
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5. Hãy tìm số liệu vé GDP và các thành tố của nó trong Niên giám Thống ké 
năm 2004, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của các thành tố sau đáy cho các năm 
1998, 2000 và 2003: 
a. Chi cho tiêu dùng cá nhãn. 
b. Tổng đầu tư của tư nhân trong nước. 
c. Mua hàng của chính phủ. 
ả. Xuất khẩu ròng. 
e. Mua hàng phục vụ quốc phòng. 
Ị. Mua hảng của chính quyền địa phương. 
g. Nhập khẩu. 
Bạn có nhận thấy mối quan hệ ổn định nào trong các số này không? Bạn có 
nhận thấy xu thế nào không? 
JHiì t/iáỉ 
Giả sử bạn tìm thấy số liệu về GDP và các thành tố của nó trong Niên giám 
Thống kê năm 2004, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của các thành tố chi tiêu cho 
các nam 1998, 2000 và 2003 và được bang sau đây: 

1950 1970 1990 
Chi cho tiêu dùng cá nhàn 67,1% 64,0% 67,8% 
Tổng đầu tư của tư nhân trong nước 18,9% 14,9% 14,6% 
Mua hàng của chính phủ 13,8% 21,0% 18,9% 
Xuất khẩu ròng 0,2% 0,1% -1,3% 
Mua hàng phục vụ quốc phòng 5,0% 7,6% 5,7% 
Mua hàng của chính quyền địa phương 6,7% 4,0% 5,5% 
Nhập khẩu 11,3% 11,1% 11,2% 

Bạn có thể quan sát bảng trên và căn cứ vào sự thay đổi trong các thành tố cùa 
GDP để nêu ra các nhận xét như sau: 

a. Chi cho tiêu dùng cá nhân duy trì ổn định ở mức khoảng 2/3 GDP. Chùn" 
ta có được nhận định này là vì mặc dù từ năm 1950 đến năm 1970, chi tiêu 
cho tiêu dùng cá nhân giảm 3,1%, nhưng đến năm 1990, nó lại tăng lên 
mức xấp xỉ bằng tỉ tỷ lệ % của năm 1950. 

b. Tổng đầu tư của tư nhân trong nước có xu hướng giảm. Nó giảm tới 49c 
trong thời kỳ 1950-1970, sau đó tiếp tục giảm 0,3% trong thời kỳ 1970-
1990. 
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c. Mua hàng của chính phủ có xu huống tăng. Tuy nhiên, sau khi đã tăng lên 
mức quá cao (21,0%) - tức tăng 7,2% từ năm 1950 đến năm 1970 - nó đã 
giảm đôi chút (xuống còn 18,9%) vào năm 1990. 

d. Trong năm 1950 và 1970, xuất khẩu ròng mang dấu dương. Điều đó nói lên 
rằng đất nước đã có thặng dư cán cân thương mại (xuất khẩu lớn hơn nhập 
khẩu) trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tình hình bị đảo ngược vào năm 1990. 
Trong năm này xuất khẩu ròng mang dấu âm, đất nước rơi vào tình trạng 
thâm hụt cán cân thương mại (xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu). 

e. Chi tiêu cho mua hàng của chính phủ phục vụ quốc phòng tăng 2,6% từ 
năm 1950 đến năm 1970. Nguyên nhân chính ở đây chắc chắn là các cuộc 
chiến tranh mà đất nưốc cần tiến hành hoặc tình hình an ninh trên thế giới 
xấu đi. Có thể do sau đó các cuộc chiến tranh đã kết thúc hoặc tình hình thế 
giới được cải thiện, mà khoản chi tiêu giảm tới 1,9% vào năm 1990 (so với 
năm 1970). 

ĩ. Mua hàng của chính quyền địa phương có xu hướng giảm mạnh từ năm 
1950 đến năm 1970 (tới 3,7%), nhưng sau đó lại có xu hướng tăng, mặc dù 
chậm hơn (1,5%). 

g. Nhập khẩu tăng nhìn chung ổn định (bằng khoảng 11% GDP), tuy có giảm 
nhẹ (0,2%) vào năm 1970, nhưng sau đó lại tăng lên vào năm 1990 (0,1%). 

6. Hãy xem xét một nền kinh tế sản xuất và tiêu dùng bánh mỹ và ô tô. Bảng sau 
đây ghi số liệu cho hai năm khác nhau: 

Đơn vị Năm 2000 Năm 2005 
Giá ó tô Nghìn đồng 50.000 60.000 
Giá bánh Nghìn đồng 10 20 
Lượng ô tô sản xuất ....Chiếc, 100 120 

Lượng bánh sản. 500.000 400.000 

a. Hãy sử dụng năki$ộl$ịỊ^Mfày$ậ&\sDP danh nghĩa, GDP thực tế, chỉ 
số điều chinh GBP (thỉ sergtSrtãSpeỷrếs) vò một chì số giá có quyền số cố 
định nhưCPI (chỉ số giá Paasche). 

b. Giá cả tăng bao nhiêu trong khoảng thời gian giữa năm 2000 và 2005? Hãy 
so sánh những câu trả lời do chỉ sô giá Laspeyres và Paasche đưa ra. Hãy 
giải thích sự khác nhau. 

c. Giả sử bạn là đại biểu Quốc hội và đang viết một bản khuyến nghị về việc 
đưa chỉ số trượt giá vào đế tính mức chi trả tiền hưu trí. Nghĩa là, bạn muôn 
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khuyến nghị một cách để điêu chỉnh khoán trợ cấp này nhằm loại trừ những 
thay đối trong giá sinh hoạt. Bạn sẽ sử dụng chi số điều chỉnh GDP hay CPI? 
Tại sao? 

Mồi ạiảì 
a. Nếu ký hiệu GDP danh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDP và chi số 
giá tiêu dùng lần lượt là GDPN, GDPR, DGDp và CPl, chúng ta có thể tính các đại 
lượng này như sau: 
- GDPMm = (50.000 X 100) + (10 X 500.000) = 10.000.000 (nghìn đồng) 
- GDPNỉm5 = (60.000 X 120) + (20 X 400.000) = 15.200.000 (nghìn đồng) 

- GDPR 2000 = GDPN 2om 
- GDPR2m5 = (50.000 X 120) + (10 X 400.000) = 10.000.000 (nghìn đồng) 
" ^GDP.2(KX) = GDPfị 2000 /GDPN 2000 x 100 

= (I/W£Po<7o) X 100 = (10.000.000/10.000.000) xioo = 100% 
- £>GDp, 2005 = G>1<? i/£p<tfi) X 100 = (15.200.000/10.000.000) X100 = 152% 
- CPl2m = (Ip,V£Po<7(>) X 100 = (16.000.000/10.000.000) xioo = 160% 
(vói Ẹp,<7o = 60.000 X 100 + 20 X 500.000 = 16.000.000) 
b. Kết quả tính toán ở câu a cho thấy rằng nếu dựa vào chỉ số điều chỉnh GDP 
(chỉ số giá Paasche), chúng ta có thể nói rằng tính bình quân, giá cả của hàng 
hoa sản xuất ra năm 2005 đã tăng 52% so với năm 2000. Tuy nhiên, nếu dựa 
vào chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số giá Laspeyres), chúng ta lại đi đến kết luận rằng 
tính bình quân, giá cả của hàng hoa sản xuất ra năm 2005 đã tăng 60% so với 
năm 2000. 

Như vậy, câu trả lời về quy mô gia tăng của mức giá do chỉ số (chỉ số giá 
Paasche và Laspeyres đưa ra không giống nhau. Có 2 nguyên nhân dẫn tới sự 
khác nhau này. Nguyên nhân thứ nhất là giá tương đối của hai hàng hóa đã thay 
đổi. Trong khi giá ô tô chỉ tăng 20% [= (60.000 nghìn đồng - 50.000 nghìn 
đồng)/50.000 nghìn đổng X 100], thì giá bánh tăng tói 100% [= (20 nghìn dồng 
- 10 nghìn đồng)/10 nghìn đồng X 100]. Nguyên nhân thứ hai là cơ cấu hàng 
hóa sản xuất và tiêu dùng đã thay dổi. Lượng ô tô sản xuất ra tăng trong khi 
lượng bánh giảm xuống. Do chỉ số giá Paasche sử dụng quyền số thay đổi (<7,) 
và nó tính tới sự thay đổi này trong lượng hàng trong khi chỉ số giá Laspeyres 
sử dụng quyền số cố định (in) và giữ nguyên cơ cấu hàng hóa cũ, nên kết quả 
tính được phải khác nhau. 
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Cụ thể, chúng ta có thể nhận định như sau. Chỉ số điều chỉnh GDP đánh giá 
đúng tầm quan trọng của các loại giá cả trong chỉ số do sử quyền số thay đổi: 
khi lượng bánh giảm và lượng ô tô tăng, tầm quan ưọng của giá bánh là giá ô tô 
được thay đổi một cách tương ứng. Chỉ số giá tiêu dùng đánh giá tầm quan 
trọng của giá cả không chính xác do sử dụng quyền số cố định: nó đánh giá tầm 
quan trọng của giá bánh mỹ cao hơn so với thực tế và tầm quan trọng của giá ô 
tô thấp hơn so vói thực tế. Vì hai nguyên nhân này, chỉ số giá tiêu dùng cao hơn 
chỉ số điều chỉnh GDP khá nhiều. 
c. Không có câu trả lòi dứt khoát cho vấn đề này. Lý tưởng mà nói, chúng ta 
mong muốn có một mức giá cả chung phản ánh chính xác giá sinh hoạt. Khi 
một mặt hàng trở nên đắt tương đối so vói các mặt hàng khác, thì người ta sẽ 
giảm mức tiêu dùng mặt hàng đó và tăng mức tiêu dùng các mặt hàng khác. 
Trong ví dụ trên, người tiêu dùng đã mua ít bánh hơn và mua nhiều ô tô hơn. 
Nó cũng cho thấy chỉ số có quyền số cố định, chẳng hạn CPI định giá quá cao 
sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt, bởi vì nó không tính được việc người tiêu 
dùng có thể thay thế mua những hàng hoa trở nên đắt hơn bằng việc mua những 
hàng hoa trở nên rẻ hơn. Mật khác, chỉ số có quyền số thay đổi, chẳng hạn như 
chỉ số điều chỉnh GÓP, đánh giá quá thấp sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt 
bởi vì nó không tính thực tế là người tiêu dùng phải thay thế hàng hóa này bằng 
hàng hóa khác. Rõ ràng mức độ thỏa mãn nhu cầu của anh ta bị giảm khi buộc 
phải làm như vậy. 
7. Anh Ba chỉ tiêu dùng cam. Trong năm ỉ, cam chanh giá lo nghìn đồng Ì cân, 
cam sành giá 20 nghìn đồng một cân và anh Ba mua lo cân cam chanh. Vào 
năm 2, cam chanh giá 20 nghìn đồng Ì cân, cam sành giá lo nghìn đồng một 
cân và anh Ba mua lo cân cam sành. 
a. Hãy tính CPI cho mỗi năm. Giả sử năm ỉ là năm cơ sở, tức năm mà giỏ hàng tiêu 

dùng được cố định. Chỉ số của bạn thay đổi như thế nào từ năm Ì sang năm 2. 
b. Hãy tính mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam trong mỗi năm. Nó thay đổi 

như thế nào từ năm Ì sang năm 2? 
c. Hãy sử dụng năm Ì làm năm gốc và tính toán mức chi tiêu thực tế về cam của 

anh Ba trong mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm Ì sang năm 2? 
d. Hãy định nghĩa chi số giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi 

tiêu thực tế và tính chỉ số giá cho mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm ỉ 
sang năm 2? 

e. Giả sử anh Ba cảm thấy thoa mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam 
sành. Giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba tăng bao nhiêu? Hãy so sánh cáu 
trả lời này với câu trả lời của bạn ờ phần (a) và (á). Ví dụ này nói cho bạn 
biết điều gì về chỉ số giá Laspeyres và Paasche? 
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Mồi ụiái 
a. Do năm Ì là năm cơ sở và năm 2 là năm hiện hành nên chúng ta có 
Cf7n ă m Ị = 100% (vì năm Ì là năm cơ sở) 
cw n ă m , = (E/J,?o/ỊPo?o) X 100 = (20.000 xio + 10.000 X 0)/(10.000 X 10 + 

20.000 xơ) xi00 = 200% 
Kết quả tính toán cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tính được đã tăng từ 100% lén 200%. 
b. Mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam (£N) trong mỗi năm: 
- Năm Ì: Em = Zpo?o = 10.000 X lo + 20.000 X 0 = 100.000 (đồng) 
- Năm 2: £ N 2 = I/?,<7, = 20.000 X 0 + 10.000 X 10 = 100.000 (đồng) 
Như vậy, mức chi tiêu danh nghĩa không thay đổi từ năm Ì sang năm 2. 
c. Mức chi tiêu thực tế (£R) ưong mỗi năm 
- Năm 1: ER i = Zp,ứo = 10.000 X 10 + 20.000 X 0 = 100.000 (đổng) 
- Năm 2: £ R 2 = I/?0<7| = 10.000 X 0 + 20.000 X 10 = 200.000 (đổng) 
Kết quả tính toán cho thấy mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100.000 lên 200.000 
đồng. 
d. Nếu định nghĩa chỉ số giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi 
tiêu thực tế (ký hiệu kà £>DGP). chúng ta có thể tính chỉ số giá cho mỗi năm như sau: 
- Năm Ì: DGDp, = 100% (vì năm Ì là năm cơ sờ) 
- Năm 2: D G D P 2 = (£ R 2 /£ R J ) X 100 = (200.000/100.000) X 100 = 200% 
Kết quả tính toán cho thấy chỉ số giá tính bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh 
nghĩa và mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100% lên 200%. 
e. Nếu anh Ba cảm thấy thoa mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam sành 
giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba không thay đổi, vì mức chi tiêu của anh vẫn 
như cũ và anh không cảm nhận thấy giá cả đã tăng lên. Rõ ràng câu trả lời này 
không phù hợp với các chỉ số tính được trong câu a và d: do cả CPỈ và DDCP đều 
tăng 200%, nên giá sinh hoạt phải tăng gấp đôi. Ví dụ này cho chúng ta thấy 
những điểm khác nhau giữa chỉ số Laspeyres và chỉ số Paasche. Do chì so 
Laspeyres sử dụng quyền số cố định (là lượng hàng - q0) và không tính tới khả 
năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa rẻ hơn, nên nó đánh giá sự oịa 
tăng của giá sinh hoạt quá cao. Do chỉ số Paasche sử dụng quyền số thay dồi (là 
lượng hàng - <7,) và tính tói khả năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa 
rè tiền, nên sự gia tăng của giá sinh hoạt quá thấp. Tuy nhiên, trong ví dụ cùa 
chúng ta, nó vẫn bằng 200% và không phản ánh đúng thực tế, vì anh Ba đã từ bó 
hoàn toàn cam chanh, chỉ mua cam sành là thứ có giá đã giảm một nửa và theo 
giả định thì phúc lợi của anh hoàn toàn không bị ảnh hường bời sự thay thê này. 
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8. Hãy xem xét các biến cố sau đáy và đánh giá xem chúng ảnh hưởng tới CDP 
thực tế như thê nào. Theo bạn thì những thay đổi trong GDP thực tế có phản 
ánh những thay đổi tương tự trong phúc lợi kinh tế không? 
a. Một cơn bão đổ bộ vào Huế làm cho các công viên bị đóng cửa trong nhiều 

ngày. 
b. Việc phát hiện ra một gióng lúa mới làm tăng sản lượng thóc của nông dân. 
c. Mâu thuẫn giữa công nhản và một ông chủ nước ngoài căng thẳng đến mức 

công nhân quyết định đình công. 
d. Do nhu cầu về nhiều hàng hoa và dịch vụ đổng loạt giảm, nên nhiều doanh 

nghiệp trong nền kinh tế sa thải bớt công nhân. 
e. Quốc hội thông qua một đạo luật về môi trường yêu cẩu các doanh nghiệp 

không được sử dụng công nghệ gây ó nhiễm quá nhiều. 
f . Có nhiều học sình cấp ba thi trượt đại học nhận làm công việc cắt cỏ. 
g. Nhiêu ông chủ gia đình quyết định chỉ làm việc 4 ngày một tuần để có nhiều 

thời gian chơi với con cái hơn. 
<£ỉfì ụ tú ì 
a. GDP bị giảm do tiền thu từ vé giảm. Phúc lợi kinh tế cũng giảm tương ứng vì 
giá trị của dịch vụ vui chơi giải trí giảm. 
b. GDP thay đổi, có thể tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào chỗ giá thóc giảm bao 
nhiêu. Nếu giá thóc giảm ít hơn mức tăng của lượng thóc, GDP sẽ tăng. Nhưng 
nếu giá thóc giảm nhiều hơn mức tăng của lượng thóc, GDP sẽ giảm. Phúc lợi 
kinh tế chắc chắn sẽ tăng vì nó phụ thuộc vào lượng thóc, chứ không phụ thuộc 
vào giá thóc. 
c. GDP bị giảm do tiền lương của công nhân giảm. Phúc lợi kinh tế cũng giảm 
tương ứng vì giá trị của hàng hóa do công nhân sản xuất ra giảm. 
d. GÓP bị giảm do công nhân thất nghiệp không nhận được tiền lương. Phúc len 
kinh tế cũng giảm tương ứng vì giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế 
sản xuất ra giảm. 
e. GDP tăng do các doanh nghiệp phải sản xuất và sử dụng các máy móc, thiết 
bị tốt hơn. Phúc lợi kinh tế vẫn như cũ vì các hàng hóa này chỉ làm giảm cái hại 
(ô nhiễm môi trường), chứ không làm tăng cái lợi (tiêu dùng thêm hàng hóa và 
dịch vụ). 
f. GDP tăng do giá trị dịch vụ (cắt cỏ) tăng. Phúc lợi kinh tế cũng tăng vì hoạt 
động này làm cho cảnh quan đẹp hơn. 
g. GDP bị giảm do tiền lương giảm. Phúc lợi kinh tế có thể như cũ, thậm chí có 
thể tăng nếu giá trị của thời gian chơi với con cái nhiều hơn bằng hoặc cao hơn 
tiền lương bị giảm. 
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9. Trong bài diễn văn của Thượng nghị sĩ Robert Kenedy khi ra tranh cừ vào 
chức vụ tổng thống năm 1986, ông nói những điều sau đây vềGDP: 

[Nó] không tính đến sức khoe của con cái chúng ta, chất lượng giáo dục cùa chúng, 
hay niềm vui cùa chúng ta khi vui chơi. Nó không bao hàm vẻ đẹp của thơ ca, sự 
bền vững của gia đình, triết lý sâu xa của các cuộc tranh luận công khai và phẩm 
chất trung thực của công chức chính phủ. Nó không phản ánh lòng dũng cảm, sự 
thông thái và lòng tận trung của chúng ta đói với đất nước. Nói tóm lại, nó phản ánh 
mọi thứ, trừ những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và nó nói với 
chúng ta mọi điều về nước Mỹ, trừ niềm tự hào của chúng ta vì được là người Mỹ. 

Robert Kennedy có lý không? Nếu có, tại sao chúng ta lại quan tám đến GDP? 
Mồi ụỉàì 
Đọc bài diễn văn của thượng nghị sĩ Robert Kenedy chúng ta nhận thấy ngay 
rằng ông nghĩ GDP là chỉ tiêu không hoàn hảo về phúc lợi kinh tế và quy mô 
hoạt động của nền kinh tế. Ngoài những thứ ông đã liệt ké, GDP còn bỏ qua tiền 
thuê quy đổi cho những hàng hoa lâu bền như ô tô, tủ lạnh, những sản phẩm tự 
cung tự cấp, công việc nội trợ trong gia đình, giá trị của niềm vui khi giải trí, 
giá trị của các hoạt động kinh tế ngẩm, giá trị của những thiệt hại do tiếng ồn, 
tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi truồng gây ra. Những khiếm khuyết trong 
cách tính GDP không hề làm giảm tác dụng của nó với tư cách chỉ tiêu cho 
phép so sánh quy mô hoạt dộng kinh tế qua các năm. Hơn nữa, GDP lém hơn 
còn cho phép chúng ta có đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn, có điều kiện 
chăm sóc cho thế hệ con cái chúng ta tốt hơn, có sách mói hơn cho chúng học 
và nhiều đồ chơi hơn cho chúng chơi. 
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B à i 3 

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI 

THU NHẬP QUỐC DÂN 

I. TÓM TẮT NỘI DUNG 

Bài này bắt đầu sử dụng số liệu (hay biến số) kinh tế vĩ mô để thiết lập các mỏ 
hình nhằm lý giải phương thức vận hành của nền kinh tế, mối liên hệ giữa 
chúng và tác động của chính sách kinh tế. Bài này tập trung vào bốn nhóm vấn 
đề là các yếu tố quyết định sản lượng, phương thức phân phối thu nhập, quá 
trình phân bổ sản lượng cho mọi người và điều kiện làm cho cung và cầu về 
hàng hóa và dịch vụ cân bằng nhau. 

Khối lượng các nhân tố sản xuất (lao động, tu bản) và công nghệ sản xuất 
quyết định sản lượng hàng hoa và dịch vụ của nền kinh tế. Hàm sản xuất cho 
thấy sự gia tăng khối lượng nhân tố sản xuất và tiến bộ cóng nghệ làm tăng sản 
lượng như thế nào. 

Khi cạnh tranh với nhau và tối đa hoa lợi nhuận, các doanh nghiệp thuê lao 
động cho đến khi sản phẩm cận biên của lao động (MPL) bằng tiền lương thực 
tế. Tương tự, các doanh nghiệp này thuê tư bản cho đến khi sản phẩm cận biên 
của tư bản (MPK) bằng giá thuê thực tế của tư bản. Bởi vậy, mỗi nhân tố sản 
xuất nhận được thù lao bằng sản phẩm cận biên của nó. Nếu hàm sản xuất có lợi 
suất không đổi theo quy mô, toàn bộ sản lượng được dùng trả thù lao cho các 
đầu vào. 

Sản lượng của nền kinh tế được phân bổ cho tiêu dùng, đầu tư và mua hàng 
của chính phủ (giả định nền kinh tế đóng). Tiêu dùng tỷ lệ thuận vói thu nhập 
sử dụng. Đầu tư tỷ lệ nghịch vói lãi suất thực tế. Mua hàng của chính phủ và 
thuế là những biến ngoại sinh phụ thuộc vào chính sách tài chính. 

Lãi suất thực tế điều chỉnh để cân bằng cung cầu về sản lượng của nền kinh 
tế hoặc để cân bằng cung về vốn vay (tiết kiệm) và cầu về vốn vay (đầu tư). Sự 
giảm sút tiết kiệm quốc dân, có thể do có sự gia tăng trong mức mua hàng của 
chính phủ hoặc chính sách cắt giảm thuế, làm cho mức đầu tư cân bằng giảm 
xuống và lãi suất tăng lên. Sự gia tăng nhu cầu đầu tu, có thể do đổi mói kỹ 
thuật, chính sách tăng trợ cấp hoặc giảm thuế đối với đầu tư, cũng làm tăng lãi 
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suất. Chỉ khi lãi suất cao hơn có tác dụng làm tăng tiết kiệm, sự gia tâng nhu 
cầu đầu tư mới làm tăng khối lượng đầu tư. 

Mô hình trình bày trong bài này được gọi là mô hình cân bằng tổng quát. 
Mục đích của nó là chỉ ra phương thức điều chỉnh của giá cả - khái niệm chung 
cho giá hàng hóa và dịch vụ, giá nhân tố và lãi suất - nhằm làm cân bằng cung 
cẩu. Để làm điều này, nó đưa ra nhiều giả định như khối lượng nhân tố sản xuất 
không thay đổi và được sử dụng hết, tiền không đóng vai trò gì, nền kinh tế 
không buôn bán với các nước khác và giá cả không cứng nhắc trong ngắn hạn. 
Những giả định đó sẽ được nới lỏng trong các bài sau. 

li. CÂU HỎI ÔN TẬP 

ỉ. Những yếu tô nào quyết định mức sàn lượng mà một nền kinh tế có thẻ sàn 
xuất ra? 

Các nhân tố sản xuất và công nghệ sản xuất quyết định mức sản lượng mà nền 
kinh tế có thể sản xuất ra. Nhân tố sản xuất là đầu vào được sử dụng để sản xuất 
ra hàng hoa và dịch vụ. Hai nhân tô quan trọng nhất là tư bản và lao động. Công 
nghệ sản xuất quyết định mức sản lượng có thể sản xuất ra từ khối lượng đầu 
vào hiện có (hay cho trước). Khi khối lượng của một nhân tố sản xuất nào đó 
tăng lên hoặc khi công nghệ được cải tiến, sản lượng mà nền kinh tế có thể sản 
xuất ra sẽ tăng lên. 

2. Hãy giải thích cách thức mà thị trưởng quyết định lượng cẩu về mỗi nhãn tố 
sản xuất của doanh nghiệp cạnh tranh, tối đa hoa lợi nhuận. 
&rà lồ i 
Khi đưa ra quyết định thuê bao nhiêu nhân tố sản xuất, doanh nghiệp phải cân 
nhắc tác động của nó tới lợi nhuận. Ví dụ khi thuê thêm một dơn vị lao động, 
sản lượng sẽ tăng và vì thế doanh thu cũng tăng thêm. Doanh nghiệp so sánh 
mức doanh thu tăng thêm này với mức chi phí tăng thêm do phải trả thêm tiền 
lương. Mức doanh thu tăng thêm mà doanh nghiệp nhận được phụ thuộc vào 
sản phẩm biên lao động (MPL) và giá cùa hàng hoa được sản xuất ra (P). Khi 
lao động tăng một đơn vị, sản lượng sẽ tăng thêm một lượng bằng sản phẩm cận 
biên của lao động (MPL). Nếu giá bán hàng hóa bằng p, thì mỗi đơn vị sản 
lượng tăng thêm sẽ làm cho doanh thu tăng thêm một lượng bằng PxMPL. Nếu 
chi phí cho một đơn vị lao động tăng thêm bằng tiền lương (W), thì việc thuê 
thêm một đơn vị lao động tác dộng đến lợi nhuận như sau: 
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A Lợi nhuận = A Doanh thu - A Chi phí 
= (PxMPL) - w 

Phương trình trên cho thấy nếu doanh thu tăng thêm lòn hơn chi phí tăng 
thêm (PxMPL > W), thì việc thuê thêm lao động làm tăng lợi nhuận. Do có 
động cơ tối đa hóa lợi nhuận, nên các doanh nghiệp thuê thêm lao động cho tới 
khi lợi nhuận không thể tâng thêm được nữa. Nói cách khác, khi MPL giảm tới 
điểm mà tại đó mức tăng lợi nhuận bằng 0 hoặc âm, doanh nghiệp sẽ không 
thuê thêm lao động nữa. Phương trình trên cho thấy các doanh nghiệp thuê 
thêm lao động cho tói khi A Lợi nhuận = 0, tức khi PxMPL = w. Chúng ta 
cũng có thể biểu thị điều kiện này bằng phương trình sau: 

MPL = w/p 
Phương trình này nói rằng các doanh nghiệp cạnh tranh tối đa lợi nhuận thuê 
thêm lao động cho đến khi sản phẩm biên của lao động bằng tiền lương thực tế 
(W/P). Lập luận tương tự cũng có thể áp dụng cho quyết định thuê tư bản của 
các doanh nghiệp: họ thuê thêm tư bản cho tới khi sản phẩm biên cùa tư bán 
bằng giá thuê thực tế của tư bản. 

3. Quy luật lợi suất không đổi theo quy mô đóng vai trò gì trong phân phổi thu 
nhập? 

<7rá lò i 
Quy luật lợi suất không đổi theo qui mô hàm ý nếu tất cả các nhân tố sản xuất 
đều tăng với tỷ lệ phẩm trăm như nhau, thì sản lượng cũng tăng vối tỷ lệ phần 
trăm như vậy. Ví dụ, nếu doanh nghiệp tăng mức sử dụng lao động và tư bản 
thêm 50%, sản lượng sẽ tăng lên 50% khi hàm sản xuất có lợi suất không đổi 
theo qui mô. 

Nếu hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo qui mô, thì trong nền kinh tế 
được giả định là chỉ bao gồm các doanh nghiệp cạnh tranh tối đa lợi nhuận, 
phần thu nhập (hay tổng sản lượng) được phân bổ cho lao động bằng MPLTÍL 
và phần thu nhập được phân bổ cho tư bản bằng MPKxK. Điều này cũng hàm ý 
rằng trong các điều kiện đã nêu, lợi nhuận kinh tế phải bằng 0. 

4. Yếu tố nào quyết định tiêu dùng và đầu tư? 

CJrủ lời 
Yếu tố quyết định tiêu dùng là thu nhập. Trên thực tế, tiêu dùng có quan hệ tỷ 
lê thuận với thu nhập sử dụng, tức phần thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế 
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cho chính phủ. Mức thu nhập sứ dụng càng cao, tiêu dùng càng cao và ngược 
lại hơn. 

Đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Nhu cầu đâu tư có mối quan hộ tỷ lệ nghịch 
với lãi suất thực tế. Để đầu tư mang lại lợi nhuận, thì lợi suất mà nó mang lại 
phải lớn hơn mức chi phí cho nó. Do lãi suất thực tế chính là chi phí của đầu tu, 
nên khi lãi suất cao hơn, chi phí đầu tu cũng cao hơn và nhu cầu đầu tư giảm 
xuống. 
5. Hãy giải thích sự khác nhau giữa mua hàng của chính phù và chuyển giao 
thu nhập. Hãy lấy hai ví dụ cho mỗi trường hợp. 
&rú lối 
Mua hàng của chính phủ là số tiền mà chính phủ trực tiếp chi ra để mua hàng 
hoa và dịch vụ. Chúng ta có thể nêu ra một số ví dụ như: tiền mua xe tăng và 
tên lửa, xậy dựng đường sá và cẩu cống, cung cấp các dịch vụ văn hóa, giáo 
dục. Rõ ràng những hàng hóa và dịch vụ này là bộ phận của GDP. 

Khác với mua hàng của chính phủ, chuyển giao thu nhập là khái niệm dùng 
để chỉ các khoản tiền mà chính phủ chuyển cho mọi người mà không đòi hỏi họ 
phải đổi lại bằng hàng hoa hoặc dịch vụ. Chúng ta có thể nói rằng các khoản 
tiền này ngược với thuế: thuế làm giảm thu nhập sử dụng, còn chuyển giao thu 
nhập làm tăng thu nhập sử dụng. Một số ví dụ về chuyển giao thu nhập là: trợ 
cấp an sinh xã hội cho người già, trợ cấp thu nhập cho người nghèo, trợ cấp thất 
nghiệp và trợ cấp thương tật cho thương binh. 
ổ. Yếu lố nào làm cho nhu cầu về sản lượng hàng hoa và dịch vụ của nền kinh 
tế bằng cung? 
<7rá lồi 
Các yếu tố quyết định cầu về sản lượng của nền kinh tế là tiêu dùng, đầu tư và 
mua hàng của chính phủ, còn các yếu tố quyết định cung về sản lượng của nền 
kinh tế là các nhân tố sàn xuất (tư bản và lao động) và hàm sản xuất (cái biểu 
thị công nghệ sản xuất). Lãi suất thực tế diều chỉnh để đảm bảo rằng cầu bằng 
cung. Tại mức lãi suất cân bằng, cầu về hàng hóa dịch vụ đúng bằng cung. 

7. Hãy giải thích điều gì xảy ra với tiêu dùng, đầu tư và lãi suất khi chính phủ 
tăng thuế. 

<3rà lòi 

Khi chính phủ tăng thuế, thu nhập sử dụng giảm, do đó tiêu dùng cũng giám 
theo. Tiêu dùng giảm một lượng bằng mức thuế tăng thêm nhân với khuynh 

26 



Bài 3. Sân xuất và phân phối thu nhập quốc dân 

huống tiêu dùng cận biên (ký hiệu là MPC). MPC càng cao, mức thuế tăng 
thêm càng tấc động tiêu cực tối tiêu dùng. Do sản lượng bị cố định bởi khối 
lượng nhân tố sản xuất và công nghệ hiện có (được giả định là không thay đổi), 
mức mua hàng của chính phủ bị cố định bời chính sách tài chính (cũng được giả 
định là không thay đổi), nên mức giảm trong tiêu dùng phải được bù lại bằng 
mức tăng trong đầu tư. Để đầu tu tăng, lãi suất thực tế phải giảm. Do vậy, chúng 
ta có thể nhận định rằng sự gia tăng của thuế dẫn tới sự giảm sút của tiêu dùng, 
sự gia tăng của đầu tư và sự giảm sút của lãi suất thực tế. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
1. Hãy sử dụng lý thuyết tán cổ điển vê phán phối dể dự báo ảnh hưởng của mỗi 
sự kiện sau đáy đối với tiền lương thực tế và giá thuê thực tế của tư bản: 
a. Làn sóng nhập cư làm tăng lực lượng lao động. 
b. Trận động đất phá huy một số tư bản. 
c. Tiến bộ kỹ thuật cải thiện hàm sản xuất. 
JẼM ụiải 
a. Theo lý thuyết tân cổ điển về phân phối, tiền lương thực tế bằng sản phẩm 
cận biên của lao động (ỊAPL = W/P). Do lợi suất cận biên lao động giảm dần, 
MPL giảm khi lực lượng lao động sử dụng tăng lên và vì vậy tiền lương thực tế 
phải giảm. Nghĩa là, lý thuyết tân cổ điển về phân phối dụ báo rằng trong 
trường hợp này, thu nhập thực tế của mỗi đơn vị lao động giảm. 
b. Theo lý thuyết tân cổ điển về phân phối, giá thuê thực tế của tư bản bằng sản 
phẩm cận biên tư bản (MPK = RIP). Nếu trận động đất phá huy một số tư bản 
(trong khi lực lượng lao động được giả định là không giảm vì không có ai thiệt 
mạng), sản phẩm cận biên của tư bản phải tăng và vì thế giá thuê tư bản phải 
tăng. Nghĩa là, lý thuyết tân cổ điển về phân phối dự báo rằng trong trường hợp 
này, thu nhập thực tế của mỗi đơn vị tư bản tâng. 
c. Nếu tiến bộ kỹ thuật cải thiện hàm sản xuất, thì cả sản phẩm cận biên lao 
động MPL và sản phẩm cận biên tư bản MPK đều tăng. Vì vậy, lý thuyết tán cổ 
điển về phân phối dự báo rằng trong trường hợp này, thu nhập thực tế của mỗi 
đơn vị lao động và mỗi đơn vị tư bản tăng. 

2. Nếu mức tăng 10% của cả tư bản và lao động làm cho sản lượng tăng ít hơn 
10% thì hàm sản xuất bị coi là có lợi suất giám dần theo quy mô. Nếu nó làm 
sản lượng tăng cao hơn 10%, hàm sản xuất được coi là có lợi suất tăng dần 
theo quy mô. Tại sao hàm sản xuất lại có thể có lợi suất giảm dẩn hoặc tăng 
dần theo quy mô? 
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JẼÀÌ ựiái 
Khái niệm hàm sản xuất có lợi suất giảm theo qui mô dược dùng để chi tình 
huống mà trong đó khi tất cả các nhân tố tăng lên theo cùng một tỷ lệ. thì sàn 
lượng tăng lên, nhưng với tỷ lệ thấp hơn. Ví dụ, nếu doanh nghiệp tăng gấp đôi 
đầu vào lao động và tư bản, nhưng sản lượng tăng ít hơn hai lần, thì hàm sản 
xuất được coi là có lợi suất giảm theo qui mô. Điều này có thể xảy ra khi có 
một nhân tố trong hàm sản xuất, chẳng hạn đất đai, bị cố định và nhân tố cố 
định này trở nên khan hiếm hơn khi nền kinh tế tăng trưởng. 

Khái niệm hàm sản xuất có lợi suất tăng theo qui mô được dùng đê chì tình 
huống mà trong đó khi tất cả các nhân tố tăng lên theo cùng một tỷ lệ, thì sản 
lượng tăng lẽn với tỷ lệ cao hơn. Ví dụ, nếu doanh nghiệp tăng gấp đôi đầu vào 
lao động và tư bản, nhưng sản lượng tăng hơn hai lẩn, thì hàm sản xuất được coi 
là có lợi suất tăng theo qui mô. Điều này có thể xảy ra khi lao động được 
chuyên môn hóa cao hơn do dãn số tăng nhanh hem. Ví dụ nếu một cóng nhân 
chê tạo một chiếc ô tô, anh ta sẽ tốn rất nhiều thòi gian để học hỏi và rèn luyện 
nhiều kỹ năng khác nhau, phải thay đổi nhiệm vụ và công cụ thường xuyên. 
Thực tế này làm cho quá trình chế tạo trở nên rất chậm chạp và năng suất lao 
động thấp. Khi có nhiều công nhân cùng sản suất một chiếc ô tó, mỗi người chi 
cần học tập và rèn luyện một kỹ năng, nên thời gian đào tạo và thực tập ngắn 
hơn. Ngoài ra, do không phải thay đổi nhiệm vụ và công cụ khi chuyên môn 
hóa vào một công đoạn (thậm chí một thao tác) nhất định, nên quá trình chế tạo 
ô tô cũng nhanh hơn. 
3. Theo lý thuyết tân cổ điển về. phân phối, tiền lương thực tế mà người lao động 
kiếm được bảng năng suất cận biên của họ. Hãy sử dụng nhận thức này đề phân 
tích thu nhập của hai nhóm người lao động: nông dân và thợ cắt tóc. 
a. Trong thế kỷ qua, năng suất của nông dàn tăng lên đáng kể do tiến bộ kỹ 

thuật. Theo lý thuyết tân cổ điển, điều gì xảy ra đối với mức lương thực tế cùa 
họ? 

b. Tiền lương thực tế như ở phần (a) được tính bằng đơn vị nào? 
c. Trong cùng thời kỳ đó, năng suất cùa thợ cắt tóc không thay đổi. Điều gì đã 

xảy ra đối với mức lương thực tế cùa họ? 
ả. Tiền lương thực tế nêu ở phản (c) được tính bằng đơn vị nào? 
e. Giả sử người lao động có thể tự do làm nghề nông hoặc cắt tóc. Tính cơ động 

này có ý nghĩa gì đối với tiền lương thực tế của nông dán và thợ cắt tóc? 
Ị. Những câu trả lời trên cùa bạn có ý nghĩa gì đối với giá tương đương cứa 

dịch vụ cắt tóc so với thực phẩm? 
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g. Ai được lợi do có tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp - người nóng dân hay 
thợ cắt tóc? 

JẼừi ụ tái 
a. Theo lý thuyết tân cổ điển, tiền lương thực tế phải bằng sản phẩm cận biên 
của lao động. Vì vậy, khi tiến bộ kỹ thuật làm tăng sản phẩm cận biên của 
nông dân, thì tiền luông thực tế của nông dãn phải tăng. 
b. Tiền lương thực tế ở câu a được tính bằng lượng nóng sản (rì). Nếu tiền lương 
danh nghĩa được tính bằng tiền, thì tiền lương thực tế bằng w/p„, trong đó p„ là 
giá bằng tiền của hàng nông sản. 
c. Nếu năng suất cận biên của người thợ cắt tóc không thay đổi, thì tiền lương 
thực tế của anh ta cũng không thay đổi. 
d. Tiền lương thực tế ở câu c được tính bằng số lần cắt tóc (c). Nếu tiền lương 
danh nghĩa được tính bằng tiền thì tiền lương thực tế bằng WIPC, trong đó Pc là 
giá bằng tiền của mỗi lần cắt tóc. 
e. Nếu người lao động được tự do làm nghề nông hoặc thợ cắt tóc, thì họ phải 
được trả mức lương w như nhau trong mỗi lĩnh vực. 
f. Nếu tiền lương danh nghĩa như nhau trong mỗi lĩnh vực, nhưng tiền lương 
thực tế của người nông dân cao hơn tiền lương thực tế của thợ cắt tóc, thì giá 
dịch vụ cắt tóc phải tăng tương đối so với giá hàng nông sản. 
g. Cả hai nhóm nguôi đều được lợi khi có tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. 

4. Chính phủ tăng thuế 100 tỷ đồng. Nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên bằng 
0,6; điều gì sẽ xảy ra đối với 
a. Tiết kiệm công cộng? 
b. Tiết kiệm tư nhân? 
c. Tiết kiệm quốc dân? 
á. Đầu tư? 

j£ò'i ụlàĩ 

Ảnh hường của việc tăng thuế 100 tỷ đồng đến tiết kiêm công cộng, tiết kiệm 
cá nhân, tiết kiệm quốc gia có thể được phân tích qua mối quan hệ sau : 

Tiết kiệm quốc gia = Tiết kiệm cá nhân + Tiết kiệm công cộng 
Nếu chú ý rằng tiết kiệm cá nhân (Sp) bằng thu nhập sử dụng (Y-T) trừ tiêu 
dùng [C(Ỵ-T)] và tiết kiệm công cộng (SG) bằng thuế trừ chi tiêu mua hàng của 
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chính phủ (T-G), chúng ta có thể biểu thị tiết kiệm quốc gia (S) bằng phương 
trình: 

5 = SG + SQ 

= [Y-T-C(Y- T)] + [T-G] 

a. Tiết kiệm công cộng. Vì tiết kiệm công cộng bằng SC=T-G nên khi chính phù 
tăng thuế thêm 100 tỷ đồng, tiết kiệm công cộng sẽ tăng thêm một lượng đúng 
bằng 100 tỷ đồng: 
ASC= Ợ + 100 - G) - (T - G) = 100 
Như vậy, tiết kiệm công cộng tàng thêm 100 tỷ đồng. 
b. Tiết kiêm cá nhân. Do thu nhập sử dụng bằng thu nhập trừ thuế (YD=Y-T), 
nên khi chính phủ tăng thuế 100 tỳ đổng, thu nhập sử dụng phải giảm 100 tỳ. 
Do khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC=0,6, nên tiêu dùng giảm một lượng 
bằng 0,6 X (-100) = -60 tỷ đồng. Vì vậy: 
ASp = [Y - T - C(Ỵ - DI 

= - 100 - (-60) = -40 
Như vậy, tiết kiệm cá nhân giảm 40 tỷ dồng. 
c. Tiết kiệm quốc gia. Vì tiết kiệm quốc gia bằng tổng của tiết kiệm cá nhân và 
tiết kiệm công cộng, nên chúng ta phải có: 

AS= ASP + ASG 

= 100-40 = 60 
Như vậy, chính sách tăng thuế 100 tỷ dồng làm cho tiết kiệm quốc gia tăng 
thêm 60 tỷ đồng. 
d. Đầu tư. Để biết chính sách tăng thuế có ảnh hường như thế nào đến đầu tư 
chúng ta sử dụng đồng nhất thức của tài khoản quốc dân: 

Y = Cự - T) + lự) + G 
Biến đổi đồng nhất thức trên, chúng ta được 
Y - Cự-T) - G = I{r) 
Vế trái của phương trình ưén chính là tiết kiệm quốc dân. Phương trình này nói 
nên rằng tiết kiệm quốc gia bằng đầu tư. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng 
đầu tư tăng thêm 60 tỳ đồng (do tiết kiệm quốc gia tăng thêm 60 tỷ đồng). 

Để biết sự gia tăng đầu tư diễn ra như thế nào, chúng ta hãy nhớ lại rằno đầu 
tư phụ thuộc vào lãi suất thực tế. Để đầu tư tăng, lãi suất thực tế phải giảm. Hình 
3. Ì vẽ đường tiết kiệm và đầu tư với tư cách là hàm cùa lãi suất thực tế. 

30 



Bài 3. Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân 

Dựa vào hình này, chúng ta có thể mô tả quá trình gia tăng đầu tư như sau: 
Khi chính phủ tăng thuế, tiết kiệm quốc gia tăng lén tại mọi mức lãi suất thực tế 
do sự gia tâng tiết kiệm công cộng lớn hơn sự giảm sút của tiết kiệm tư nhân. 
Thực tế này làm cho đường cung về vốn vay dịch chuyển sang phải, lãi suất cân 
bằng giảm xuống và đầu tư tăng lên. 

r, 

0 

Bị s2 s2 s2 s2 

Hình 3.1 1 s 

5. Giò sử việc tăng niềm tin của người tiều dùng lảm tăng kỳ vọng cứa họ về thu 
nhập tương lai và do vậy lượng hàng hoa họ muốn tiêu dùng hiện tại cũng tăng 
lẽn. Điều này có thể lý giải bằng sự dịch chuyển lên phía trẽn của hàm tiêu 
dùng. Sự dịch chuyển này tác động đến đầu tư và lãi suất như thế nào? 

Mồi ụỉâi 
Nếu người tiêu dùng tăng tiêu dùng hiện tại, thì tiết kiệm cá nhân và tiết kiệm 
quốc gia phải giảm xuống. Chúng ta có thể thấy rõ điều này từ phương trình 
phản ánh mối quan hệ giữa tiết kiệm quốc gia, tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm 
công cộng sau đây: 

0" ' * 
Hình 3.2 
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Tiết kiệm quốc gia = Tiết kiệm cá nhân + Tiết kiệm công cộng 
= [Y-T-C(Y-T)] + [T-G] 

Trong phương trình này, C(Y - T) chính là hàm tiêu dùng. Khi tiêu dùng 
tăng, C(Y - T) sẽ tăng và tiết kiệm cá nhân giảm xuống. Sự giảm sút của tiết 
kiệm cá nhân đến lượt nó lại làm giảm tiết kiệm quốc gia. 

Hình 3.2 biểu diễn tiết kiệm và đầu tư với tư cách là hàm cùa lãi suất thực 
tế. Khi tiết kiệm quốc gia giảm xuống, đường cung về vốn vay dịch chuyển 
sang trái, làm cho lãi suất thực tế tăng lên và đầu tư giảm xuống. 

6. Hãy xem xét một nên kinh tế được mô lả bằng các phương trình sau đáy: 
Y = c + 1 + G 
Y = 5.000 
G = 1.000 
T = 1.000 
c = 250 + 0,75(Y - T) 
ì m 1.000 - 50r 

a. Hãy tính mức tiết kiệm cá nhân, tiết kiệm công cộng và tiết kiệm quốc gia cho 
nền kinh tế này. 

b. Hãy xác định mức lãi suất thực tế cân bằng. 
c. Hãy tính mức tiết kiệm cá nhân, tiết kiệm công cộng và tiết kiệm quốc gia nếu 

G iăng lẽn 1.250. 
ả. Hãy xác định mức lãi suất thực tế cân bằng mới. 
MÀI ụiái 
a. Tiết kiệm cá nhân bằng: 
Sr=[Y-T-C{Y-T)] 

= 5.000 - 1.000 - 250 - 0,75(5.000 - 1000) = 750 
- Tiết kiệm công cộng bằng: 
SG = T-G 

= 1.000- 1.000 = 0 
- Tiết kiệm quốc gia bằng: 

s — iSp "ệ" SQ 
= 750 + 0 = 750 

b. Lãi suất cân bằng đạt được khi tiết kiệm bằng đẩu tư. Vì vậy 
5 = 1.000 - 50/-
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Từ đó, chúng ta có: 
750 = 1.000-50r 

/• = (1.000-750)/50 = 5 
Như vậy, lãi suất cân bằng bằng 5%. 
c. Khi G tăng lên 1.250, tiết kiệm cá nhân vẫn như cũ (bằng 750), vì không có 
yếu tố nào làm thay đổi nó. Tuy nhiên, tiết kiệm công cộng và tiết kiệm quốc 
gia sẽ thay đổi. Cụ thể, chúng ta có 
- Tiết kiệm cóng cộng: 

SC = T-G 
= 1.250- 1.000 = -250 = 0 

- Tiết kiệm quốc gia: 
s — iSp ~t~ 

= 750 - 125 = 500 
Nhu vậy, cả tiết kiệm công cộng và tiết kiệm quốc gia đều giảm khi chính phủ 
tăng chi tiêu. 
b. Do tiết kiệm quốc gia thay đổi, nên lãi suất cân bằng cũng phải thay đổi. Vì 

s = 1.000 - 50r 
nên, chúng ta có: 

500= 1.000-50/-
r = (1.000 -500)/50-= lo 

Nhu vậy, lãi suất cân bằng tăng lên 10%. 

7. Giở sử chính phủ tăng thuế và mua hàng ở mức như nhau. Điều gì sẽ xảy ra 
dối với lãi suất và đẩu tư khi có sự thay đổi ngân sách cân bâng này? Cân trả 
lời của bạn có phụ thuộc vào khuynh hướng tiêu dùng cận biên không? 
Ầliíi giúi 
Để xác định tác động của việc tăng thuế và chi tiêu chính phủ cùng một lượng 
như nhau đối với đầu tư, chúng ta hãy nhố lại rằng: 

Tiết kiệm quốc gia = Tiết kiệm cá nhãn + Tiết kiệm công cộng 
= [Y-T -C(Ỵ- T)] + [T - G] 

Do Y cố định bởi các nhân tố sản xuất và mức thay đổi trong tiêu dùng bằng 
khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC) nhân với mức thay đổi của thu nhập 
sử dụng, nên chúng ta có: 

AS= [-ÁT- MPC X (- ÁT)] + IAT-AG] 



HƯỚNG DẤN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

Phân tích trên tạo ra cơ sở để đánh giá tác động của chính sách tăng thuế và 
tăng chi tiêu chính phủ cùng một lượng như nhau đối vói tiết kiệm quốc gia. Do 
đại lượng này phụ thuộc vảo MPC, nên khi MPC càng gần Ì, thì ảnh hưởng cùa 
chính sách trên đối vói tiết kiệm càng nhỏ. Ví dụ, nếu MPC bằng Ì, thì mức 
giảm trong tiêu dùng đúng bằng mức tăng thuế hoặc mức tăng chi tiêu chính 
phủ, do đó tiết kiệm quốc gia không thay đổi [bằng (MPC-l)AT= 0 hoặc bằng 
(MPC-l)AG=Oị Khi MPC càng gần 0 (khuynh hướng tiết kiệm cận biên MPS 
càng gần 1), ảnh hường của chính sách trên đối với tiết kiệm càng lớn. Do 
MPC được giả định là nhỏ hơn Ì, nên chúng ta nhận định rằng tiết kiệm quốc 
gia giảm khi chính phủ tăng thuế và chi tiêu cùng một lượng như nhau. Sự giảm 
sút của tiết kiệm quốc gia làm cho đường cung về vốn vay dịch chuyển sang 
trái. Hậu quả của sự dịch chuyển này được minh họa bằng hình 3.3: lãi suất 
thực tế tăng và đầu tư giảm. 

8. Chính phủ có thể trợ cấp cho đáu tư, chẳng hạn dưới hình thức miên thuế 
đầu tư - một hình thức thường chi áp dụng cho một số loại hình dự án đáu tư. 
Câu hỏi này yêu cầu bạn xem xét ảnh hưởng của một sự thay đổi như vậy. Giả 
sử có hai loại hình đẩu tư trong nền kinh tế là đẩu tư vào kinh doanh và đáu tư 
vào nhà ở. Bây giờ chúng ta giả sử răng chính phù chỉ thực hiện miễn thuế đầu 
tư cho đầu tư vào kinh doanh. 

ĩ s2 s, 

0 
Hình 3.3 
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a. Chinh sách này tác động tới đường cẩu vê đầu tư vào kinh doanh như thế 
nào? Tới đường cầu vé đầu tư vào nhà ở như thế nào? 

b. Hãy vẽ đường cung và đường cầu về vốn vay của nền kinh tế. Sự thay đổi 
chính sách này tác động tới cung và cầu vé vốn vay như thế nào? Điêu gì xảy 
ra với lãi suất cân bẵng? 

c. Hãy so sánh trạng thái cân bằng cũ và mới. Chính sách này tác động tới tổng 
khối lượng đầu tư như thế nào? Tới lượng đầu tư vào kinh doanh như thế 
nào? Tới lượng đầu tư vào nhà ở như thế nào? 

a. Do chính phủ trợ cấp cho đầu tư vào kinh doanh, nên nhu cầu về đầu tư vào 
kinh doanh tăng lên tại mọi mức lãi suất. Điều này hàm ý đường cầu về đầu tư 
vào kinh doanh dịch chuyển lên phía trên. Chính sách này không tác động tới 
nhu cầu đầu tư vào nhà ở, nên đường cầu về đầu tu vào nhà ở không dịch 
chuyển. 
b. Hình 3.4 vẽ đường cung và cầu về vốn vay. Khi chính phủ trợ cấp cho đầu tư, 
đường cầu về vốn vay sẽ dịch chuyển lèn phía trên, chẳng hạn từ s,(r) tới s2(r). 
Do cung về vốn vay không thay đổi, nên lãi suất phải tăng để cân bằng cung và 
cầu về vốn vay. Như vậy, lãi suất cân bằng tăng lên. 
c. Trạng thái cân bằng mới có lãi suất cao hơn trạng thái cân bằng cũ, nhưng 
khối lượng vốn vay không thay đổi. Như vậy, chính sách này không tác động tới 
tổng đầu tư. Tuy nhiên, nó làm cho khối lượng đầu tư vào kinh doanh tăng và 
làm giảm khối lượng đầu tư vào nhà ở. 

Ầíìii giúi 

r 

\ 

s 

0 
Hình 3.4 l,s 
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9. Nếu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, thì điều này ảnh hưởng như thê nao đoi 
với những kết luận trong bài này về tác động của chính sách tài chính? 

MÀI nùi ì 
Trong bài giảng này, chúng ta đã kết luận rằng sự gia tăng chi tiêu cùa chính 
phủ làm giảm tiết kiệm quốc gia và qua đó làm tăng lãi suất. Bởi vậy, nó lân át 
đầu tư một lượng bằng mức tăng chi tiêu chính phủ. Chính sách giảm thuế làm 
tâng thu nhập sử dụng và qua đó làm tăng tiêu dùng. Sự gia tăng tiêu dùng làm 
giảm tiết kiệm quốc gia và trong trường hợp này dầu tư cũng bị lấn át. 

Hình 3.5 

Nếu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, kết luận trên về tác dộng chính sách 
có sự thay đổi. Khi tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, thì tiết kiệm cũng phụ 
thuộc vào lãi suất. Lãi suất cao hơn sẽ dẫn tới tiết kiệm nhiều hơn và tiêu dùng 
ít hơn. Hình 3.5 vẽ đường tiết kiệm với tư cách một hàm tăng của lãi suất. 

Hình 3.6 

36 



Bài 3. Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân 

Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi chính phủ tăng chi tiêu. Tại mọi 
mức lãi suất cho trước, tiết kiệm quốc gia đều giảm khi có sự gia tăng trong chi 
tiêu của chính phủ như được chỉ ra trong hình 3.6. Hình này cho thấy rằng nếu 
đường tiết kiệm dốc lên, thì đầu tư giảm ít hơn mức tăng chi tiêu của chính phủ. 
Lý do ở đây là tiêu dùng giảm và tiết kiệm tăng để đáp lại sự gia tăng của lãi 
suất. Bởi vậy, tiêu dùng càng nhạy cảm với lãi suất, chi tiêu của chính phủ lấn 
át đầu tư càng ít. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG Bổ SUNG 
Ì. Nếu một nền kinh tế tuân theo hàm sản xuất Cobb-Douglas với tham soa = 
0,3, thì 
a. Tư bản nhận được bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập? Lao động nhận 

được bao nhiêu phần trăm? 
b. Giả sử một làn sóng nhập cư làm cho lực lượng lao động tăng thêm 10%. sản 

lượng sẽ thay đổi bao nhiêu (tính bằng phần trăm)? Giá thuê tư bản sẽ thay 
đổi bao nhiêu? Tiền lương thực tế sẽ thay đổi bao nhiêu? 

c. Giả sử tiến bộ công nghệ làm-cho giá trị của tham sốA tăng 10%. sản lượng 
sẽ thay đổi bao nhiêu (tính bằng phần trăm)? Giá thuê tư bản sẽ thay đổi bao 
nhiêu? Tiền lương thực tế sẽ thay đổi bao nhiêu? 

Mỉ) ì ựỉá ì 
a. Hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng Y = AKaL1"a. Trong phần phụ lục, chúng 
ta đã chỉ ra rằng các sản phẩm cận biên của hàm sản xuất Cobb-Douglas là: 

MPL = (ỉ-a)Y/L 
MPK = aY/K 

Các doanh nghiệp cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận thuê lao động cho tới khi sản 
phẩm cận biên của nó bằng tiền lương thực tế và thu tư bản cho tói khi sản 
phẩm cận biên của nó bằng lãi suất thực tế. sử dụng thực tế này và các sản 
phẩm cận biên ở trên cho hàm sản xuất Cobb-Douglas, chúng ta tìm được: 

W/P = MPL = (l - a)Y/L 
RIP = MPK = aYIK 

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với L và phương trình thứ hai với K, 
chúng ta được: 

{WIP)L = MPL X L = (Ì - a)Y 
(R/P)K = MPK xK= aY 
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Hãy chú ý rằng các biểu thức (W/P)L và (R/P)K lần lượt là tống thu nhập 
của lao động và tổng thu nhập của tư bản. Nếu giá trị của a = 0,3 thì các còng 
thức trên chỉ ra rằng lao động nhận được 70% tổng sản lượng [= (l-a )Y = 0JY] 
và tư bản nhận được 30% tổng sản lượng (= áy = 0,3Y). 
b. Để biết điều gi xảy ra khi lực lượng lao động tăng thêm 10%, chúng ta hãy 
nhớ lại công thức của hàm sản xuất Cobb-Douglas: 

Y = AKaL[a 

Bây giờ chúng ta hãy đặt K, là giá trị sản lượng ban đầu và y2 là sản lượng cuối 
cùng. Do a = 0,3 và lực lượng lao động tăng thêm 10 phần trăm, nên chúng ta có: 

Y2 = AK°-Ĩ (1,1 Lý-7 

Trong công thức thứ hai, chúng ta nhân L với 1,1 vì lực lượng lao động tăng từ 
100 len 110%. 

Để tính toán tỷ lệ phần ưãm thay đổi của sản lượng, chúng ta chia Y2 cho y, 
và được: 

Y2/Y = (AtfKĨ (1,1 Lf J)l{ AKĨ^Ữ-1) 
= (1,1)°'7= 1,069 

Nghĩa là, sản lượng tăng thêm 6,9%. 
Để biết sự gia tăng lực lượng lao động ảnh hưởng tới giá thuê tư bản nhu thế 

nào, chúng ta hãy nhớ lại công thức tính toán giá thuê tư bản RIP: 
RIP = MPK= aAfCALua 

Nếu gọi giá thuê tư bản thực tế ban đầu là (R/P)Ị và giá thuê tư bản thực tế sau 
khi lực lượng lao động tăng thêm 10% là (R/P)2, chúng ta có thể tính toán 
(R/P)\ và (RIP)i như sau: 

{RIP\ = 0,3AẴ:-"'7L0-7 

(RIP)2 = ữMKJJ1(\,\Lf1 

Chia (R/P)2 cho (R/P)t chúng ta được: 
(RIP)2I{RIP\ = (0,3AK01 (hì Lf )/(0,3AK-"JL0J) 

= (1,1)°'7= 1,069 
Nghĩa là giá thuê tư bản thực tế tăng 6,9%. 

Để xác định tác động của sự gia tăng lực lượng lao động đối với tiền lươn" 
thực tế, chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta biết rằng công thức tính tiền 
lương thực tế w/p là: 

W/P = MPL = (\-a)AKuLu 
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Nếu gọi tiền lương thực tế ban đầu là (W/P)t và tiền lương thực tế sau khi lực 
lượng lao động tăng thêm 10% là (WỈP)2, chúng ta có thể tính toán (WIP)l và 
(W/P)2 như sau: 

(W/P), = ( l - 0,3)AK<UZ/'U 

(W/P)2 = (Ì - 0,3) AA^U.IL)- 0" 1 

Chia (W7P)2 cho (VV/P), chúng ta được: 
(W7P)2 /(W7/>), = ((Ì - 0,3) AK"-3(Ì,lL)-"3y( (Ì - (UVUS^L*-1 ) 

= (1,1)- ( U= 0,972 
Nghĩa là tiền lương thực tế giảm 2,8%. 

2. //ây .xem xé/ một hăm sản xuất Cobb - Douglas với ba đầu vào. K là tư bản 
(số máy móc). L là lao động (số người lao động) và H là vốn nhãn lực (tính 
bằng số bẵng tối nghiệp đại học của người lao động). Hàm sản xuất có dạng: 

Y = zAKmLmHm 

a. Hãy rút ra công thức tính sản phẩm cận biên của lao động. Sự gia tăng của 
vốn nhân lực tác động tới sấn phẩm cận biên của lao động như thế nào? 

b. Hãy rút ra công thức tinh sàn phẩm cận biên của vốn nhăn lực. Sự gia tăng 
của vốn nhân lực tác động tới sản phẩm cận biên của vốn nhân lực như thế 
nào? 

c. Tỷ trọng thu nhập trả cho lao động là bao nhiêu? Tỷ trọng thu nhập trả cho 
vốn nhân lực là bao nhiêu? Trong hệ thống tài khoản quốc gia của nên kinh 
tế này thì theo bạn, người lao động dường như nhận được tỷ trọng nào trong 
tổng thu nhập? (Gợi ý: hãy tìm hiểu xem lợi nhuận thu được từ vốn nhân lực 
biểu thị ở đâu.) 

d. Một công nhãn không lành nghề kiếm được sản phẩm cận biên của lao động, 
trong khi một công nhân lành nghề kiếm được sản phẩm cận biên của lao 
động cộng với sản phẩm cận biên của vốn nhân lực. Hãy sử dụng cáu trả lởi 
của bạn ở câu a và b để xác định tỷ lệ liền lương lành nghề so với tiền lương 
không lành nghề. Sự gia tăng quy mô của vốn nhàn lực tác động tới tỷ lệ này 
như thế nào. Hãy giải thích cáu trả lởi của bạn. 

e. Một số người cho rằng việc chính phủ cấp tiền cho sinh viên đại học là cách 
để tạo ra một xã hội công bằng hơn. Một số người khác lại cho rằng học 
bổng của chính phủ chỉ giúp cho những người có khả năng học đại học. Câu 
trả lời cùa bạn cho các cáu hòi trẽn có làm sáng tỏ điều gì trong cuộc tranh 
luận này không? 
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£ồì ạiảỉ 
a. Để có công thức tính sản phẩm cận biên của lao dộng, chúng ta tiến hành như 
sau: 

Lấy vi phân của hàm sản xuất đã cho theo L chúng ta được 
ÕỈIỖL = {m)zAKmÚmyxHm 

= (1/3 )zAKì nLvìHvì/L 
Do Y = zAKwLmHm \\õỉíâL = MPL, nên chúng ta có 

MPL = (l/3)Y/L 
Từ cách rút ra công thức tính sản phẩm cận biên của lao động, chúng ta thấy 

sự gia tăng của vốn nhân lực gián tiếp làm tăng sản phẩm cận biên của lao động 
thông qua việc làm tăng sản lượng của nền kinh tế <X). 

b. Để có công thức tính sản phẩm cận biên của vốn nhân lực, chúng ta tiến hành 
tương tự như câu a: 

Lấy vi phân của hàm sản xuất đã cho theo H chúng ta được 
dricK = W)zAKmLmỈỶm)-] 

= (H3)zAKmLmHmIH 
Do Y = iAKmLmHm y&dỉlđì = MPH, nên chúng ta có 

MPH = (l/3)YIH 
Công thức tính sản phẩm cận biên của vốn nhân lực cho thấy sự gia tăng của 

vốn nhân lực trực tiếp làm giảm sản phẩm cận biên của vốn nhân lực. 
c. Từ công thức tính sản phẩm cận biên của lao động và vốn nhân lực, chúng ta 
có thể tính được tỷ trọng thu nhập (Y) trả cho hai nhân tố sản xuất này như sau: 

MPLxL = (l/3)Y 
MPH X H = (l/3)Y 

Như vậy, cả tỷ trọng thu nhập trả cho lao động và tỷ trọng thu nhập trả cho 
vốn nhân lực đều bằng 1/3 thu nhập. Trong hệ thống tài khoản quốc gia của nền 
kinh tế này, người lao động dường như nhận được tỷ trọng bằng 2/3 tổng thu 
nhập, vì lợi nhuận thu dược từ vốn nhân lực thường được trả cùng với tiền lương. 
d. Nếu công nhân không lành nghề kiếm được tiền lương bằng sản phẩm cận 
biên của lao động, trong khi một công nhân lảnh nghề kiếm dược tiền lươn0 

bằng sản phẩm cận biên của lao động cộng với sản phẩm cận biên của vốn nhãn 
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lực, thì rõ ràng tỷ lệ tiền lương lành nghề so vối tiền lương không lành nghề 
phải bằng 2 vì 

[(i/3)y + (i/3)y]/(i/3)y = 2 
Tính toán trên cũng cho thấy rằng do sự gia tăng quy mô của vốn nhân lực 
không làm thay đổi tỷ lệ này. Lý do ở đây là sự gia tăng của vốn nhân lực có 
tính hai mặt. Một mặt, nó làm giảm tỷ trọng thu nhập của vốn nhãn lực do làm 
giảm sản phẩm cận biên của vốn nhân lực và làm tăng sản phẩm cận biên của 
lao động. Mặt khác nó làm tăng tỷ trọng thu nhập của vốn nhân lực thông qua 
việc làm tăng quy mô của vốn nhân lực. 
e. Những kết luận trên đây cho thấy mỗi quan điểm chỉ tập trung vào một 
phương diện trong tác động của sự gia tăng vốn nhân lực do chính phủ tạo ra. 
Một mặt, nó làm cho xã hội công bằng hơn thông qua việc làm tiền lương của 
công nhân có bằng cấp và làm tăng tiền lương của công nhân không có bằng 
cấp. Mặt khác, nó cũng giúp cho những nguôi có khả năng học đại học có được 
mức thu nhập cao hơn. Nhu vậy, phần trình bày trên đưa chúng ta đến nhận định 
rằng chính sách trợ cấp cho sinh viên vừa làm cho xã hội công bằng hơn, vừa 
giúp cho những người có khả năng học đại học. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng 
mối lợi về tiền lương thu được từ khoản trợ cấp của chính phủ thuộc về cá nhân 
người sinh viên, còn mối lợi thu được từ sự gia tăng thu nhập và sản phẩm cận 
biên của lao động được phân phối cho toàn bộ lực lượng lao động. 
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Bài 4 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Trong hơn một thế kỷ qua, hầu hết các nước đều đạt được sự tăng trường mạnh mẽ 
về kinh tế. Tuy nhiên, các nước khác nhau có sự khác biệt lốn về thu nhập và múc 
sống. Mục đích của bài này là lý giải nhũng nguyên nhân gây ra tình ưạng đó. 

Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta nghiên cứu mô hình Solow. Mô hình 
này chỉ ra rằng trong dài hạn, tỷ lệ tiết kiệm của nền kinh tế là yếu tố quyết định 
khối lượng tư bản và quy mô của sản lượng. Tỷ lệ tiết kiệm càng cao, khối 
lượng tư bản càng lớn và sản lượng càng cao. 

Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm dẫn thòi kỳ tăng trưởng cao cho đến khi nền kinh 
tế đạt được trạng thái dừng mối. Tại trạng thái dừng, đầu tư bằng khấu hao và vì 
vậy khối lượng tư bản không tăng mà cũng không giảm. 

Trong dài hạn, tỷ lệ tiết kiệm không tác động tới tốc độ tăng trưởng. Sự tăng 
trường vững chắc của sản lượng trên mỗi công nhân chỉ phụ thuộc vào tiến bộ 
công nghệ. 

Khối lượng tư bản tối đa hoa mức tiêu dùng được gọi là khối lượng tư bản ỏ 
trạng thái vàng (tức khối lượng tư bản được xác định theo quy tắc vàng). Tại 
trạng thái này, sản phẩm cận biên ròng của tu bản bằng tỷ lệ tăng trường cùa 
sản lượng. Con số ước lượng cho các nền kinh tế, chẳng hạn Mỹ, cho thấy khối 
lượng tư bản còn ở dưới mức trạng thái vàng. Để đạt được trạng thái vàng, các 
nước phải tăng đầu tư và vì vậy phải cắt giảm mức tiêu dùng của thế hệ hiện tại. 

Các nhà hoạch định chính sách thường quả quyết rằng chúng la cần phải 
tăng tỷ lệ tích lũy tư bản. Biện pháp tăng tiết kiệm công cộng và khuyến khích 
tiết kiệm tu nhân là hai cách để thúc đẩy quá trình tích lũy tư bản. 

Mô hình Solow cũng chỉ ra rằng sự gia tăng dân số của nền kinh tế là yếu tố 
dài hạn khác quyết định mức sống. Tỷ lệ tăng dân số càng cao, sản lượng mỗi 
công nhân càng thấp. 

Bước vào những năm đầu thập kỷ 1970, tốc độ tăng trưởng giảm dần ờ phần 
lớn các nước công nghiệp. Hiện nay các nhà kinh tế vẫn chưa hiểu rõ nguyên 
nhân nào dẫn tới sự suy giảm này. 

42 



Bài 4. Tăng trưởng kinh tế 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
/. Tỷ lệ tiết kiệm tác động tới trạng thái dừng của thu nhập như thế nào trong 
mô hình Soỉow? Nó ảnh hưởng đến trạng thái dừng như thế nào? 

&râ lởi 
Trong mô hình tăng trưởng Sollow, tỷ lệ tiết kiệm cao sẽ tạo ra khối lượng tư 
bản lớn và mức sản lượng cao tại trạng thái dừng. Một tỷ lệ tiết kiệm thấp sẽ tạo 
ra khối lượng tư bản nhỏ và mức sản lượng thấp tại trạng thái dừng. Tỷ lệ tiết 
kiệm cao hơn dẫn tới tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, nhưng điều này chỉ đúng 
trong ngắn hạn. Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm sẽ thúc đẩy tăng trường cho đến khi 
nền kinh tế đạt được trạng thái dừng mới. Nghĩa là, nếu nền kinh tế duy trì được 
tỷ lệ tiết kiệm cao, thì nó cũng duy trì được khối lượng tư bản lớn và mức sản 
lượng cao, nhưng nó không thể duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao mãi mãi. 
2. Tại sao các nhà hoạch định chính sách có thể chọn khối lượng tư bàn ở trạng 
thái vàng? 
&rú lò i 
Mục tiêu của nhà hoạch định chính sách kinh tế thường được giả định một cách 
hợp lý là tối đa hoa phúc lợi kinh tế của tất cả các thành viên trong xã hội. Vì 
phúc lợi kinh tế có cơ sở ở mức tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, nên nhà hoạch 
định chính sách có thể chọn trạng thái dừng với mức tiêu dùng cao nhất. Khối 
lượng tư bản được chọn theo quy tắc vàng là khối lượng tư bản tại trạng thái 
dừng cho phép tối đa hoa tiêu dùng. 

Để hiểu nhận định này, chúng ta hãy lấy một ví dụ trong tình huống không 
có sự gia tăng dân số hay thay đổi về công nghệ. Khi khối lượng tư bản tăng 
thêm một đơn vị, sản lượng sẽ tăng thêm một lượng bằng sản phẩm cận biên của 
tư bản (ỊAPK). Tuy nhiên, khấu hao cũng tâng thêm một lượng bằng ổ và mức 
sản lượng tăng thêm được dành cho tiêu dùng chỉ còn bằng MPK-5. Do vậy, 
khối lượng tư bản ở trạng thái vàng là mức mà tại đó MPK=Ô, tức khi sản phẩm 
cận biên của tư bản bằng tỷ lệ khấu hao. 

3. Các nhà hoạch định chính sách có thế chọn khôi lượng tư bản cao hơn trạng 
thái vàng không? Họ có thế chọn khối lượng tư bản thấp hơn trạng thái vàng 
không? 

£7«í lòi 
Khi nền kinh tế xuất phát với khối lượng tư bản cao hơn trạng thái vàng, thì việc 
đát dươc khôi lượng tư bản ờ trạng thái vàng cuối cùng sẽ dẫn tới mức tiêu dùng 

43 



HƯỞNG DẪN GIẢI BẢI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

cao hơn ở mọi thời điểm. Do vây, nhà hoạch định chính sách luôn luôn muốn 
chọn trạng thái vàng, bởi vì tiêu dùng tâng tại mọi thời điểm. Mặt khác, khi nền 
kinh tế xuất phất vói mức tư bản thấp hơn trạng thái vàng, thì việc đạt được khối 
lượng tư bản ờ trạng thái vàng hàm ý phải cắt giảm tiêu dùng hiện tại để tăng 
tiêu dùng trong tương lai. Trong trường hợp này, quyết định của nhà hoạch định 
chính sách không rõ ràng như vậy. Nếu quan tâm nhiều tới thế hệ hiện tại hơn là 
thế hệ tương lai, nhà hoạch định chính sách có thể quyết định không theo đuổi 
các chính sách dẫn tới trạng thái vàng. Nếu quan tâm như nhau đến tất cả các 
thế hệ, thì nhà hoạch định chính sách sẽ lựa chọn chính sách dẫn tới trạng thái 
vàng. Mặc dù trong trường hợp này, thế hệ hiện tại phải tiêu dùng ít hơn, nhung 
số lượng vô hạn các thế hệ mai sau sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng tiêu dùng 
nhờ việc đạt được trạng thái vàng. 
4. Tỷ lệ tăng dân số ảnh hưởng tới trạng thái dừng của thu nhập như thê nào 
trong mô hình Solow? 

<Jrâ lài 
Tỷ lệ tăng dân số càng cao, thì khối lượng tư bản mỗi công nhân ở trạng thái 
dừng càng giảm vả do vậy mức thu nhập ờ ưạng thái dùng càng thấp. Ví dụ, 
hình 4. Ì chỉ ra trạng thái dừng cho hai tỷ lệ tăng dân số, trong đó tỷ lệ tăng thấp 
là n, còn tỷ lệ tăng cao hơn là n2. Tỷ lệ tăng dân số cao hơn («2) có đường biểu 
thị mức tăng dãn số và khấu hao cao hơn nằm ờ vị trí cao hơn. Đường này cắt 
đường đầu tư (sf(k) ở điểm có khối lượng tư bản mỗi công nhân thấp hơn. 

kị k, k 
Hình 4.1 

Tốc độ tăng trường của tổng thu nhập ờ trạng thái dừng bàng n+g. Điêu này 
hàm ý tỷ lệ tăng dân số n càng cao, tỷ lệ tăng trưởng của tổng thu nhập càng 
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cao. Tuy nhiên, do mức thu nhập trên mỗi công nhân chỉ tăng trường với tốc độ 
g ờ trạng thái dừng, nên nó không bị tác động bởi sự gia tăng dân số. 

5. Yếu tố nào quyết định sự tâng trưởng của thu nhập trên mỗi công nhãn ở 
trạng thái dừng? 
&rú lồi 
Trong mô hình Solovv, tiến bộ công nghệ có thể tác động tới tỷ lệ tăng trưởng 
của sản lượng trên mỗi công nhân. Sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng tư 
bản (nhờ tỷ lệ tiết kiệm cao) không tác động tới tốc độ tăng trưởng của sản 
lượng mỗi công nhân ở trạng thái dừng. Chúng ta cũng có thể nêu ra nhận định 
tương tự khi có sự gia tăng dân số. Nhưng tiến bộ công nghệ có thể làm tăng thu 
nhập trên mỗi công nhân ở trạng thái dừng và dẫn tới sự gia tăng không ngừng 
của mức sống. Vì vậy, chúng ta có thể nói tiến bộ công nghệ là yếu tố quyết 
định sự tăng trưởng của thu nhập trên mỗi cõng nhân ở trạng thái dừng. 

ố. Chính sách kinh tế làm thế nào để tác động tới tỷ lệ tiết kiệm? 
<3rú lò i 
Chính sách kinh tế có thể tấc động tới tỷ lệ tiết kiệm theo hai cách là trực tiếp 
làm tăng tiết kiệm công cộng hoặc gián tiếp làm tăng tiết kiệm tư nhàn thông 
qua các biện pháp khuyến khích. Tiết kiệm công cộng là hiệu giữa thu nhập (từ 
thuế) và chi tiêu chính phủ. Nếu chi nhiều hơn thu, chính phủ sẽ bị thâm hụt 
ngân sách và có mức tiết kiệm âm. Các chính sách làm giảm thâm hụt (như cắt 
giảm mức mua hàng của chính phủ hoặc tăng thuế) làm tăng tiết kiệm công 
cộng, trong khi các chính sách làm tăng thâm hụt sẽ làm giảm tiết kiệm công 
cộng. Tiết kiệm tu nhân bị tác động bởi một loạt chính sách của chính phủ. 
Quyết định tiết kiệm của hộ gia đình có thể phụ thuộc vào lợi tức thu được từ 
tiết kiệm. Lợi tức của tiết kiệm càng cao, tiết kiệm càng trở nên hấp dẫn. Do 
vậy, các biện pháp về thuế như miên thuế đánh vào tài khoản hưu trí và miễn 
thuế đầu tư cho các công ty làm tăng lợi tức và khuyến khích tiết kiệm tư nhân. 

7. Điều gì đã xảy ra đối với tỷ lệ tăng trưởng trong hơn 20 năm qua? Bạn có lý 
giải được hiện tượng này không? 
<Jrả lồi 
Trong gần 20 năm qua, nền kinh tế nước ta đã tăng trưởng rất ngoạn mục. Sau 
thời gian có tốc độ tăng trưởng tương đối thấp vào giữa những năm 1980, nền 
kinh tế nước ta bưốc vào thòi kỳ tăng trưởng cao (từ đầu những năm 1990). Mặc 
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dù có những năm tốc độ tăng trưởng thấp do chịu ảnh hường của cuộc khùng 
hoảng tài chính ở châu Á, tốc độ tăng trường ờ nưóe ta vẫn đạt khoảng 7 phẩn 
trăm/năm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tốc độ tăng trường cao này là nhờ 
đường lối đổi mới của Đảng, tỷ lệ tiết kiệm (kể cả từ nén kinh tế trong nước và 
từ nước ngoài) ngày càng tăng và hiện nay đã đạt tới gần 40 phần trâm GDP. 
Các nguyên nhân khác là tốc độ tăng dân số cao và tiến bộ công nghệ. Mặc dù 
đã giảm nhiều so với trước đày, nhưng hiện nay tốc độ tăng dân số vẫn còn ờ 
mức khoảng 1,5%/năm và điêu này rõ ràng tác dộng mạnh tới sự gia tăng cùa 
tổng sản lượng. Ngoài ra, chúng ta còn đạt được tốc độ đổi mới công nghệ cao 
và với máy móc, thiết bị tốt hơn, hiệu quả của lao động đã tăng lên nhanh 
chóng. 

Cũng trong thời kỳ này, tốc độ tăng trưởng ở nhiều nước phát triển giảm. 
Chẳng hạn tại Mỹ, tỷ lệ tăng trường sản lượng đầu người giảm từ 2,2% mỗi năm 
trong giai đoạn 1948-1972 xuống chỉ còn 1,7% mỗi năm trong giai đoạn 1972-
1991. Trong 20 năm trờ lại đây, Mỹ vẫn tiếp tục đi theo xu thế này. Các nước 
phát triển khác cũng vấp phải tình trạng tốc độ tăng trưởng giảm dần. Đôi khi 
xu thế này còn tỏ ra nghiêm trọng hơn cả Mỹ. Sự suy giảm tỷ lệ tăng trường ờ 
các nước phát triển dường như có nguyên nhàn ở sự giảm sút theo thời gian của 
tốc độ cải thiện hàm sản xuất. Có rất nhiều cách giải thích cho sự giảm sút này. 
Tuy nhiên, các nhà kinh tế chưa tin vào chúng và vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm 
ra cách lý giải hợp lý hơn. Vì vậy, chúng ta có thể nói nguyên nhân dẫn tới tóc 
độ tăng trưởng chậm dần ờ các nước phát triển vẫn còn là một điều bí ẩn. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
ì. Cả hai nước A và B đều có hàm sản xuất 

í Y = F(K, L) = KmLm 

ứ. Hàm sản xuất này cố lợi suất không đổi theo quy mô không? Tại sao? 
b. Hàm sản xuất tính cho mồi công nhãn Y =f(k) có dạng như thế nào? 

c. Giả sử hai nước đều không có sự gia tăng dán số và tiến bộ công nghệ tỳ lệ 
khấu hao của tư bản là 5%/năm. Già sử tiếp lả nước A tiết kiệm 109c sàn 
lượng hàng năm và nước B tiết kiệm 20% sân lượng hàng năm. Hãy sù dụng 
câu trả lời của bạn à phẩn (b) và điển kiện cho trạng thái dừng là đàu tư 
bằng khấu hao để tìm mức dừng của khối lượng tư bản trên mỗi công nhân 
cho từng nước. Sau đó hãy tìm mức dìoig của thu nhập và tiêu dùng trên mỗi 
công nhân. 

d. Già sử cả hai nước đêu xuất phát với khối lượng tư bản trên mồi công nhãn 
là 2. Mức thu nhập và tiêu dùng mói công nhân sẽ bằng bao nhiêu? Hãy nhớ 
rằng mức thay đổi cùa khối lượng tư bàn bằng đâu tư trừ khấu hao vò sử 
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dụng một máy tính để chì ra sự tiến triển theo thời gian của khối lượng tư bản 
trên mỗi công nhân ở hai nước. Sau bao nhiêu năm mức tiêu dùng ở nước B 
sẽ cao hơn nước A? 

Ẩtìiì <fiáì 
Hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo quy mô nếu tất cả các nhân tố sản xuất 
tăng lên với tỷ lệ như nhau, thì sản lượng cũng tăng theo tỷ lệ đó. về mặt toán 
học, chúng ta có thể nói hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo quy mô khi: 

zY = F(zK, zL) 
với z là một số dương bất kỳ. Nói một cách đơn giản, tính chất này hàm ý nếu 
chúng ta nhân cả khối lượng tư bản và lao động với một số 2 nào đó, thì sản 
lượng sẽ tăng z lần. Ví dụ như khi chúng ta tăng gấp đôi khối lượng tư bản và 
lao động (z = 2), thì sản lượng sẽ tăng gấp đôi. 
a. Vì vậy, muốn biết hàm sản xuất Y = F(K, L) = KmL}a có lợi suất không đổi 
theo quy mô hay không, chúng ta nhân K và L với z và được: 

F(zK, zL) = (zKÝa(zLýa = zK mLm = zY 
Do sản lượng Y cũng được nhân với z, nên chúng ta kết luận rằng hàm sản xuất 
Y = KmLm có lợi suất không đổi theo quy mô. 
b. Để có hàm sản xuất cho mỗi công nhân, chúng ta hãy chia hàm sản xuất Y = 
KmLm cho L: 

YIL = (K inLin)/L 
= K Ỉữ/Lm = (K/L)112 

Thay y = YIL và k = Y/L, chúng ta được: 
y = km 

Đây chính là hàm sản xuất cho mỗi công nhân. 
c. Chúng ta có thể tóm tắt các số liệu đã cho về nước A và B như sau: 
ổ = tỷ lệ khấu hao = 0,05 
SA = tỷ lệ tiết kiệm của nước A = 0,1 
SB = tỷ lệ tiết kiệm của nước B = 0,2 
y = kxn là hàm sản xuất cho mỗi công nhân có được từ phần (b) cho nước A và B 

Mức gia tăng khối lượng tư bản Ak tương ứng vói khối lượng đầu tư sf(k) trừ 
đi lương khấu hao õk. Nghĩa là, Ak = sf(k)-ổk. Tại trạng thái dừng, khối lượng tư 
bản không tăng, vì vậy chúng ta có thể viết sf(k)=ãc. 
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Để tìm mức dừng của khối lượng tư bản trẽn mỗi cõng nhân, chúng ta thay 
hàm sản xuất cho mỗi công nhân vào trạng thái dừng dể tìm khối lượng tu bán ờ 
trạng thái dừng (le*): 

skw = át 
Suy ra: 

km = sis 
k* = (s/ổ)2 

Để tìm mức dừng của khối lượng tư bản trên mỗi công nhân k* cho mỗi nước, 
chúng ta thay tỷ lệ tiết kiệm của mỗi nước vào biểu thức trên và được: 

Nước A: k'A= (sA/â)2 = (0, l/0,05)2 = 4 
Nước B: k"0 = (íg/ổ)2 = (0,2/0,05)2 = 16 

Sau khi tìm được k* cho mỗi nước, chúng ta có thể tính mức dừng cùa thu nhập 
mỗi cổng nhân của nước A và B vì y = km: 

y\ = (4)l/2 = 2 
y'„ =(16),/2 = 4 

Chúng ta cũng biết rằng với mỗi đồng thu nhập nhận được, người công nhân sẽ 
tiết kiệm một phần bằng s và tiêu dùng phần còn lại bằng Ì-í. Nghĩa là, hàm 
tiêu dùng là c=(ỉ-s)y. Do đã biết mức dừng của thu nhập trên mỗi công nhân ờ 
cả hai nước, nên chúng ta tính được mức tiêu dùng ờ mỗi nước: 

NướcA: =(l-íA)y; =(1-0,1)2= 1,8 
Nước B: c'„ = (l-sB)y'„ = (1-0,2)4 = 3,2 

d. Chúng ta có thể tóm tắt số liệu (đã cho và tính được) và phương trình trong 
các câu trên như sau: 

JA=0,1 
SB = 0,2 
ô =0,05 
k„ = 2 đối với cả hai quốc gia 
y =kia 

c =(\-s)y 
Dựa vào các số liệu và phương ưình này, chúng ta tính được thu nhập mỗi công 
nhân y, tiêu dùng mỗi cõng nhân c và tư bản môi công nhân k như trong bảng sau: 
Nước A 
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Năm k c =(1-JA)> í = say Sk Ak = i-õk 
1 2 1,414 1,273 0,141 0,100 0,041 
2 2,041 1,429 1,286 0,143 0,102 0,041 
3 2082 1,443 1,299 0,144 0,104 0,040 
4 2,122 1,437 1,311 0,146 0,106 0,040 
5 2,102 1,470 1,323 0,147 0,108 0,039 

Nước B 
Năm r = * , / 2 i = s,.y ổk Ak = i-ổk 
1 2 1,414 1,131 0,283 0,100 0,183 
2 2,183 1,477 1,182 0,295 0 109 0,186 
3 2,369 1,539 1,231 0,308 OI 18 0,190 
4 2,559 1,600 1,280 0,320 0,128 0,192 
5 2,571 1,659 1,327 0,320 0,138 0,194 

Số liệu tính được cho thấy phải mất 5 năm để tiêu dùng ở nước B lớn hơn tiêu 
dùng ở nước A. 

2. Trong phần trình bày vê quá trình tăng trưởng sau chiến tranh của Đức và 
Nhật, chúng ta đã mô tả tình hình xảy ra sau khỉ một phần tư bản bị phá huy 
trong chiến tranh. Ngược lại, giả sử chiến tranh không trực tiếp ảnh hưởng tới 
khối lượng tư bản, mà chỉ làm giảm lực lượng lao động. 
a. Ảnh hưởng ngay lập tức tới tổng sản lượng trẽn mỗi công nhăn là gì? 
b. Giả sử tỷ lệ tiết kiệm không thay đổi và trước chiến tranh nền kinh tế ỏ trạng 

thái dừng, điều gì xảy ra sau đó đối với sản lượng trẽn mỗi công nhân của 
nền kinh tế trong thời kỳ hậu chiến? Tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng trẽn mỗi 
công nhản sau chiến tranh thấp hơn hay cao hem mức bình thường? 

Mỉa! tịt ú ì 
a. Hàm sản xuất trong mô hình tăng trường Sollow là Y = F(K, L) hoặc y = f(k) 
khi biểu thị sản lượng trên mỗi công nhân. Nếu chiến tranh làm giảm lực lượng 
lao động do thương vong, thì L sẽ giảm, nhưng k =K/L sẽ tăng. Hàm sản xuất 
cho chúng ta biết tổng sản lượng phải giảm do có ít công nhân hơn. Tuy nhiên, 
sản lượng mõi công nhân phải tăng do mỗi công nhân có nhiều tư bản hơn. 
b. Sự sút giảm lực lượng lao động hàm ý khối lượng tư bản mỗi công nhân cao 
hơn sau chiến tranh. Do đó, nếu nén kinh tế nằm trong trạng thái dừng vào thời 
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kỳ trước chiến tranh, thì sau chiến tranh nền kinh tế phải có khối lượng tư bản 
cao hơn trạng thái dừng. Chúng ta có thể minh họa cho nhận định này bàng hình 
4.2. Trong hình này, khối lượng tư bản mỗi công nhân tăng từ k* lẽn kị do L 
giảm. Khi nền kinh tế trờ về trạng thái dừng, khối lượng tư bản mỗi cõng nhân 
giảm từ kx xuống k*, do đó sản lượng mỗi công nhân cũng giảm. 

•5 
Ế 

Khói lượng tư bản trên mỗi công nhân 
Hình 4.1 

Từ những nhận định trên, chúng ta suy ra rằng trong quá trình chuyển sang 
trạng thái dừng mói, tốc độ tăng trường của sản lượng phải giảm dần. Trong 
trạng thái dừng, chúng ta biết rằng tiến bộ công nghệ quyết định tỳ lệ tăng 
trường sản lượng mỗi công nhân. Một khi nền kinh tế đã trở về trạng thái dừng, 
sản lượng mỗi công nhân bằng tốc độ tiến bộ cõng nghệ - giống như trước chiến 
tranh. 

3. Báo cáo kinh tế của tống thống Mỹ năm 1983 có đoạn viết: "Việc sử dụng 
phán thu nhập lớn hon cho đấu tư sẽ góp phần duy trì tốc độ tăng năng suất cao 
và mức sống ngày càng tăng". Bạn có nhất trí với nhận định này không? Hãy 
giải thích. 

£ỉti ạj'ải 
Giả sử nền kinh tế Mỹ xuất phát với khối lượng tư bản ở trạng thái dừng ban 
đầu thấp hơn trạng thái vàng, thì ảnh hưởng ngay lập tức của việc dành một 
phần lớn hơn sản lượng quốc dân cho đầu tư có nghĩa là nền kinh tế dành một 
phần nhỏ hơn cho tiêu dùng. Do vậy, "mức sống" tính bằng tiêu dùng phái 
giảm. Tỷ lệ đầu tư cao hơn hàm ý khối lượng tư bàn tăng lên nhanh hơn. do đó 
tỷ lệ tăng trưởng tổng sản lượng và sản lượng mỗi công nhân phải tăng. Năng 
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suất của công nhân là sản lượng bình quân do mỗi công nhân tạo ra - tức sản 
lượng trên mỗi công nhân. Do vậy, tốc độ tăng năng suất cũng tăng. Từ đó 
chúng ta có thể kết luận rằng mức sống giảm, nhưng tốc độ tăng năng suất tăng. 

Tại trạng thái dừng mới, tổng sản lượng tăng ở vói tốc độ bằng n+g, trong 
khi sản lượng mỗi công nhân tăng vối tốc độ g. Điều này hàm ý tại trạng thái 
dừng, tốc độ tăng năng suất không phụ thuộc vào tỷ lệ đầu tư. Do nền kinh tế 
Mỹ xuất phát với một khối lượng tu bản ở trạng thái dừng ban đầu nhò hơn 
trạng thái vàng, nên tỷ lệ đầu tư cao hơn hàm ý trạng thái dừng mối có mức tiêu 
dùng cao hơn, tức mức sống cao hơn. 

Do đó, sự gia tăng tỷ lệ đầu tư làm tăng tốc độ tăng năng suất trong ngắn 
hạn, nhưng không gây ra ảnh hưởng gì trong dài hạn. Mặt khác, mức sống ngay 
lập tức giảm xuống và chỉ tăng lên theo thời gian. Từ đó chúng ta kết luận rằng 
bản Báo cáo chỉ nhấn mạnh tăng truảng, mà không nói tới sự hy sinh cần có để 
đạt được sự tăng trưởng đó. 

4. Giá sử hàm sàn xuất có dạng: 

y=4ĩc 

a. Hãy tìm trạng thái dừng của Y với tư cách một hàm của s, n, g và ổ . 
b. Một nước phát triển có tỷ ụ tiết kiệm là 28% và tỷ lệ tăng dân số 1%/nám. 

Một nước đang phát triển có tỷ lệ tiết kiệm là 10%. Tỷ lệ tăng dân số là 
4%/năm ở cả hai nước. Ớ cả hai nước này, g và ổ đêu bằng nhau và lần lượt 
bằng 0,02 và 0,04. Hãy tìm trạng thái dừng của Y cho mỗi nước. 

c. Nước đang phát triển có thể theo đuổi những chính sách nào để tăng mức 
thu nhập của mình? 

Mài ợ ì ti ỉ 
a. Để xác định trạng thái dùng của y với tư cách một hàm của s, ti, g và ổ, 
chúng ta bắt đầu với phương ưình về sự thay đổi khối lượng tư bản trong trạng 
thái dừng: 

M = sfí,k)-(ổ+N + g)k = 0 
Bây giờ chúng ta viết hàm sản xuất y =4k đuôi dạng Ỷ - ẮT và thay nó vào 
phương trình thay đổi khối lượng tư bản. Kết quả, chúng ta dược: 

sy - (ổ + n + g)ỷ = 0 
Giải phương trình này, chúng ta tìm được trạng thái dừng của y: 

y* = sl(ô+n + g) 
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b: Chúng ta có thể tóm tắt thông tin về mỗi nước như sau: 
Nước phát triền: s = 0,28 Nước đang phát triển: s = 0,10 

« = 0,01 n = 0,04 
g = 0,02 g = 0,02 
5= 0,04 5 = 0 04 

Sử dụng phương trình cho ý* rút ra từ câu a, chúng ta tính dược trạng thái dùng 
của y cho mỗi nước 

Nước phát triển: y* = 0,28/(0,04 + 0,01 + 0,02) = 4 
Nước đang phát triển: y* = 0,10/(0,04 + 0,04 + 0,02) = Ì 

c. Phương trình cho y* rút ra từ câu a cho thấy nước đang phát triển có thê" tăng 
thu nhập của mình bằng cách giảm tỷ lệ tăng dân số n, hoặc tăng tỷ lệ tiết kiệm 
s. Chính sách cắt giảm tỷ lệ tăng dân số bao gồm các biện pháp như: kiểm soát 
sinh đẻ và cản trở mọi người có nhiều con. Chính sách làm tăng tỷ lệ tiết kiệm 
bao gồm các biện pháp như: tăng tiết kiệm công cộng thông qua biện pháp cắt 
giảm thâm hụt ngân sách, giảm thuế đánh vào tiết kiệm nhằm khuyến khích tiết 
kiệm tư nhân. 
5. Ớ Mỹ, lổng thu nhập của tư bản bằng khoảng 30% GDP; tỷ lệ tăng trường 
bình quân của sản lượng bằng khoảng 3%/năm; tỷ lệ khấu hao bằng khoáng 
4%/nãm; tỷ lệ tư bảnlsản lượng bằng 2,5. Giả sử hàm sản xuất của nó là hàm 
Cobb-Douglas, cho nên tỷ trọng thu nhập của tư bản trong sản lượng không 
thay đổi và giả sử nước Mỹ đã đạt được trạng dừng. (Để hiểu thèm vé hàm sàn 
xuất Cobb-Douglas, hãy xem phần phụ lục bài 3). 
a. Tỷ lệ tiết kiệm trong trạng thái dừng ban đầu phải bằng bao nhiêu? [Gợi ý: 

hãy sử dụng mối quan hệ dừng sy = (ổ +n + g)k]. 
b. Sản phẩm cận biên của tư bản trong trạng thái dừng ban đẩu bàng bao 

nhiêu? 
c. Giả sử chính sách của chính phủ làm cho tỷ lệ tiết kiệm tăng lên đến mức 

nền kinh rê'đạt được khối lượng tư bản ở trạng thái vàng. Sản phẩm cận biên 
của tư bản trong trạng thái vàng là bao nhiêu? Hãy so sánh sản phẩm cận 
biên tại trạng thái vàng và sân phẩm cận biên ở trạng thái ban đầu. Hãy giải 
thích. 

ả. Tỷ lệ tư bànlsản lượng tại trạng thái vàng bâng bao nhiêu? [Gợi ý: đối với 
hàm sản xuất Cobb - Douglas, tỷ lệ tư bảnlsán lượng chỉ gắn với sàn phẩm 
cận biên của tư bản]. 

e. Tỷ lệ tiết kiệm phải bằng bao nhiêu để đạt tới trạng thái vàng? 
Mài t/iái 
Để dễ dàng giải bài này, trước hết chúng ta hãy tóm tắt số liệu đã cho như sau: 
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> Hàm sản suất đã cho là y = /t0 , 3 vì nó là hàm sản xuất Cobb-Douglas (có 
dạng y = k", trong đó a là tỷ trọng thu nhập thuộc về tư bản và bằng 0,3). 

ý Tỷ lệ tăng trưởng bằng n + g = 0,03 vì tại trạng thái dừng, tỷ lệ tăng trưởng 
sản lượng đã cho bằng 3%. 

> Tỷ lệ khấu hao bằng õ = 0,04. 
> kly = 2,5 vì k/y = [K/(L X E)]I[YI(L X £)] = K/Y mà theo bài ra thì tỷ lệ tư 

bản/sản lượng bằng 2,5 (điều này hàm ý tỷ lệ tư bản/sản lượng là như nhau 
cho dù nó được tính cho đơn vị hiệu quả của lao động hay cho tổng khối 
lượng tư bản và tổng sản lượng). 

a. Chúng ta hãy bắt đầu với trạng thái dừng sy = (ỗ¥n+g)k. Biến đổi phương 
trình này, chúng ta có công thức tính tiết kiệm tại trạng thái dừng s*\ 

s* = (ổ+n+g)Wy) 
Thay số liệu vào chúng ta được: 

í* = (0,04 +0,03) (2,5) = 0,175 
Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm ban đầu bằng 17,5%. 
b.Từ bài 3, chúng ta biết rằng hàm sản xuất Cobb-Douglas có tỷ trọng thu nhập 
thuộc về tư bản là a = MPK(KIY). Do vậy: 

MPK = a/(K/Y) 
Thay số liệu vào, chúng ta tính được: 

MPK = 0,3/2,5 = 0,12 
Như vậy, sản phẩm cận biên của tư bản bằng 12%. 
c. Chúng ta biết rằng ở trạng thái dừng: 

MPK ={n + g+ S) 
Thay số liệu vào, chúng ta tính được: 

MPK = (0,03 + 0.04) = 0,07 
Như vậy tại trạng thái vàng, sản phẩm cận biên của tư bản bằng 7%, trong khi ờ 
trạng thái dừng ban đầu đại lượng này bằng 12%. Do vậy, nếu muốn đạt được 
trạng thái vàng từ trạng thái dừng ban đầu, chúng ta cần tăng k. 
ở. Từ bài 3, chúng ta biết rằng đối với hàm sản xuất Cobb-Douglas, thì: 

MPK= aựlK) 
Giải phương trình trên, chúng ta tìm được tỷ lệ tư bản/sản lượng: 

KIY = aMPK 
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Sử dụng phương trình này, chúng ta có thể tìm ra tỳ lệ tu bản/sản lượng tại trạng 
thái vàng. Nếu thay sản phẩm cận biên của tư bản tại trạng thái vảng bằng 0.07 
và a bằng 0,3 vào phương trình trên, chúng ta được: 

KIY= 0,3/0,07 = 4,29 
Như vậy tại trạng thái vàng, tỷ lệ tư bản/sản lượng bằng 4,29, lớn hơn so với tỷ 
lệ tư bản/sản lượng hiện tại là 2,5. 
e. Từ câu a, chúng ta biết tại trạng thái dừng: 

s = (ổ+n + g)(k/y) 
Trong đó k/y là tỷ lệ tư bản/sản lượng tại trạng thái dừng. Phần đầu của bài giải 
chúng ta đã chỉ ra rằng k/y=K/Y và ờ câu d chúng ta đã tìm ra K/Y tại trạng thái 
vàng bằng 4,29. Thay số liệu đã biết vào công thức trên, chúng ta được: 

í = (0,04 + 0,03)(4,29) = 0,30 
Như vậy để đạt được trạng thái vàng, tỷ lệ tiết kiệm phải tàng từ 17,5% lẽn 
30%. 

6. Một quan điểm vé hàm tiêu dùng đôi khi được các nhà kinh tế mác xít ủng hộ 
là công nhân có khuynh hướng tiêu dùng cao và tư bàn có khuynh hướng tiêu 
dùng thấp. Để nghiên cứu ý nghĩa cùa quan điểm này, chúng ta hãy già định 
nên kinh tế tiêu dùng toàn bộ thu nhập vé tiền lương và tiết kiệm toàn bộ thu 
nhập của tư bản. Hãy chì ra rằng nếu các nhân tố sàn xuất thu được sản phẩm 
cận biên của minh, thì nền kinh tế này sẽ đạt tới mức tích lũy tư bản tại trạng 
thái vàng. [Gợi ý: Hãy bắt đầu bằng đổng nhất thức về tiết kiệm và đầu tư. Sau 
dó sử dụng điều kiện à trạng thái dừng là đàu tư vừa đù để đáp ứng yêu cáu 
khấu hao, tỷ lệ gia tăng dán số và tiến bộ công nghệ, cùng với điều kiện tiết 
kiệm bằng thu nhập của tư bàn trong nền kinh tế này.] 

j£ồ 'i ạiái 
Cũng giống như trong bài giảng, chúng ta hãy gọi ẮT = K(LxE) là khối lượng tư 
bản trẽn mỗi đơn vị hiệu quả của lao động. Khi đó phương trình mô tả quá trình 
thay đổi của tư bản là: 

Ak = Tiết kiệm - (ỗ+ n + g)k 
Nếu toàn bộ thu nhập của tư bản được tiết kiệm và nếu tư bản thu được sản 
phẩm cận biên của mình, thì tiết kiệm phải bằng MPKxk. Thay kết quả nảy vào 
phương trình trên, chúng ta có: 

ák = MPKxk-(ỗ+n + g)k 
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Tại trạng thái dùng, khối lượng tư bản ưên mỗi đơn vị hiệu quả của lao 
động không thay đổi, do đó Ak = 0. Từ đó suy ra: 

Phương trình cuối cùng hàm ý ưong trạng thái dừng, sản phẩm cận biên ròng 
của tư bản MPK-8 bàng tỷ lệ tăng trưởng sản lượng n+g. Nhưng đây chính là 
trạng thái dừng được xác định theo quy tắc vàng. Do đó, chúng ta kết luận rằng 
nền kinh tế đạt tới mức tích lũy tư bản tại trạng thái vàng. 

7. Nhiều nhà nhãn khẩu học dự báo rằng nước Mỹ sẽ có tỷ lệ tăng dãn số bằng 
0 vào giữa thế kỳ 21, khác với tỷ lệ tăng dân số bình quân 1%/năm trong thế kỷ 
20. Hãy sử dụng mô hình Solow để dự báo ảnh hưởng của sự suy giảm tỳ lệ tăng 
dán số này đối với tỷ lệ tăng trưởng cùa sản lượng và sản lượng đẩu người. Hãy 
xem xét ảnh hưởng cả ở trạng thái dừng và quá trình chuyển đổi giữa các trạng 
thái dừng. 

Trước hết, chúng ta hãy xem các trạng thái dừng. Hình 4.3 cho thấy tốc độ gia 
tăng dân số chậm dần sẽ đẩy đường biểu thị sự gia tăng dân số và khấu hao 
xuống phía dưới. Trạng thái dừng mới có khối lượng tư bản mỗi công nhân cao 
hơn (k'2 ), do vậy mức sản lượng mỗi công nhân cũng cao hơn. 

MPKxk = (ổ+n + g)k 
hay 

MPK=(ô+n + g) 
MPK-ỏ = n+g 

Mò i ự J lí ì 

(â+ n,)k 

sf(k) 

k, —• k2 

Tư bản trên môi công nhãn 
Hình 4 3 

k 
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Thế còn tốc độ tăng trưởng tại trạng thái dừng thì sao? Chúng ta biết rằng 
tại trạng thái dừng, tổng sản lượng tăng với tốc độ n+g, trong khi sản lượng mỗi 
công nhân tăng theo tốc độ g. Do đó, sự gia tâng dân số thấp hơn sẽ làm giảm 
tốc độ tăng trưởng của tổng sản lượng, nhưng tốc độ tăng trưởng của sàn lượng 
mỗi còng nhân không thay đổi. 

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét quá trình chuyển đổi. Chúng ta biết rằng với 
tốc độ tăng dân số thấp hơn, sản lượng trẽn mỗi công nhân sẽ cao hơn. Do đó, 
trong suốt quá trình chuyển đổi sang trạng thái dừng mới, sản lượng mỗi công 
nhân phải tăng vói tốc độ lớn hơn g trong một thời gian nhất định. Trong một 
vài thập kỷ sau khi có sự giảm sút trong tốc độ tăng dân số, tỷ lệ gia tăng tổng 
sản lượng sẽ giảm trong khi tốc độ tăng trưởng sản lượng mỗi công nhân tăng. 

8. Hãy chứng minh các nhận định sau đáy về trạng thái dừng với sự gia lăng 
kinh tế và tiến bộ công nghệ. 
a. Tỷ lệ tư bỏm'sản lượng không đổi. 
b. Tỷ trọng thu nhập của tư bản và lao động không đổi. [Gợi ý: Hãy nhớ lại 

định nghĩa MPK =f(k+1 )- f(k)J. 
c. Cả tống thu nhập của tư bản và lao động đêu gia tăng ở mức bằng tỷ lệ tăng 

dán số cộng với tốc độ tiến bộ công nghệ (n+g). 
d. Giá thuê thực tế của lư bản không dổi và tiền lương thực tế tăng bằng tốc độ 

tiến bộ công nghệ. (Gợi ý: giá thuê thực tế của tư bản bằng thu nhập của tư 
bản chia khối lượng tư bản và tiền lương thực tế bằng tổng thu nhập của lao 
động chia cho lượng lao động). 

£ồi ạiái 
a. Tại trạng thái dừng, chúng ta biết rằng: 

sy = (õ+ lĩ + g)k 

Từ đó suy ra: 
k/y = s/(ổ+n + g) 

Do ỉ, £, Tỉ và g không đổi, nên kly cũng không thay đổi. 
Vì kly = K/(LxE)/Y(L\E)=KỈY, nên chúng ta có thể kết luận rằng tại trạng thái 
dừng, tỷ lệ tư bản/sản lượng không đổi. 
b. Chúng ta đã biết tỷ trọng thu nhập của tư bản a = MPKxịKIY). Chúng ta đã 
biết trong câu a là tại trạng thái dừng tỷ lệ KIY không đổi. Chúng ta cũng biết 
rằng MPK là một hàm của kvkk không đổi tại trạng thái dừng. Từ đó chúng ta 
có thể suy ra rằng tỷ trọng thu nhập của tư bản cũng không thay dổi. Do tỷ 
trọng thu nhập của lao động bằng \-a, nên nó cũng không thay đổi. 
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c. Tại trạng thái dừng, tổng thu nhập tăng với tốc độ n+g - tức bàng tốc độ tăng 
dân số cộng vói tốc độ đổi mối công nghệ. Trong câu b, chúng ta đã chỉ ra ràng 
tỷ trọng thu nhập của tư bản và lao động không thay đổi. Cho nên, nếu các tỷ lệ 
này không thay dổi, thì khi tổng thu nhập tâng trưởng với tốc độ n+g, thu nhập 
của lao động và thu nhập của tư bản cũng phải tăng trưởng với tốc độ n+g. 
d. Chúng ta đã biết giá thuê thực tế của tư bản R được tính như sau: 

R = Tổng thu nhập tư bản/Tư bản 
= (MPK X K)IK 

Từ đó suy ra: 
R = MPK 

Vì tại trạng thái dừng, MPK không đổi do tư bản trên một đơn vị hiệu quả k 
không đổi, nên chúng ta có thể kết luận rằng giá thuê thực tế của tư bản cũng 
không thay đổi tại trạng thái dừng. 

Để chứng minh rằng tiền lương thực tế w tăng với tốc độ của đổi mới cõng 
nghệ g, trước hết chúng ta hãy ký hiệu tổng thu nhập của lao động là TU và lực 
lượng lao động là L. 

Sử dụng lòi gợi ý là tiền lương thực tế bằng tổng thu nhập của lao động chia 
cho lực lượng lao động, chúng ta có thể viết 

W = TUIL 

hay 

WL = TU 

Khi ba dại lượng này thay đổi theo thời gian, chúng ta có thể viết phương trình 
trên dưới dạng phần trăm thay đổi như sau: 

AW/W + ALIL = ÁT LI/ĩLI 

Phương trình trên hàm ý tốc độ tăng của tiền lương thực tế cộng với tốc độ tăng 
của lực lượng lao động phải bằng với tốc độ tăng tổng thu nhập của lao động. 
Chúng ta đã biết lực lượng lao động gia tăng với tốc độ n và từ càu c chúng ta 
biết rằng tổng thu nhập của lao động gia tăng vói tốc độ ri = g. Vì vậy, chúng ta 
có thể kết luận rằng tiền lương thực tế tăng với tốc độ g. 

9. Trình độ giáo dục mà một cá nhân điển hình nhận được biên thiên đáng kế 
giữa các nước. Giả sử bạn phải so sánh một nước có lực lượng lao dộng ờ trình 
độ giáo dục cao với một nước có lực lượng lao động ở trình độ giáo dục thấp. 
Và giả sử rằng các nước có cùng tỷ lệ tỳ lệ táng dân số và tiến bộ còng nghệ. 
Hãy sử dụng mô hình Soìow đê dự báo các biến số sau đây: 
a. Tỷ lệ tăng của tổng thu nhập. 
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b. Mức thu nhập trên mỗi công nhãn. 
c. Giá thuê thực tế của tư bản. 
ả. Tiền lương thực tế. 

£ìti giải 
Những khác biệt về giáo dục giữa các nước ảnh hưởng tới mô hình Solow nhu 
thế nào? Giáo dục là yếu tố ảnh hưỏng tói hiệu quả của lao động - cái mà chúng 
ta đã viết tắt là E. Các yếu tố khác ảnh hưởng tới hiệu quả của lao động bao 
gồm sức khoe, trình độ lành nghề và kinh nghiệm. Vì nước Ì có lực lượng lao 
động được giáo dục cao hơn so với nước 2, nên công nhân ở nước Ì làm việc 
hiệu quả hơn so vói công nhân ở nước 2, tức EỊ > E2. Chúng ta hãy giả định hiện 
tại cả hai nước đều đang nằm trong trạng thái dừng. 
a. Trong mô hình tăng trưởng Solow, tổng thu nhập gia tăng với tốc độ n+g và 
độc lập với trình độ giáo dục của lực lượng lao động. Hai nước sẽ có cùng tốc 
độ tăng trưởng của tổng thu nhập vì cả hai nước có cùng tốc độ gia tăng dân số 
và tốc độ đổi mới công nghê. 
b. Vì cả hai nước có tỷ lệ tiết kiệm, tỷ lộ tăng dân số và tốc độ đổi mới công 
nghệ như nhau, nên cả hai nền kinh tế của họ sẽ hội tụ về trạng thái dừng với 
khối lượng tư bản trên mỗi đơn vị hiệu quả của lao động như nhau là k*. Hình 
4.4 minh họa cho nhận định này. 

Tư bản trên mỗi mỏi đơn VỊ hiệu quả 
Hình 4.4. 

Do dó, sản lượng trên mỗi đơn vị lao động hiệu quả ờ trạng thái dừng ỳ* = 
f(k*) là như nhau ở cả hai nước. Nhung vì y* = YI(LxE) hay YIL = y*E, nên khi 
y* như nhau ở cả hai nước và £|>£2, thì y*Et phải lớn hơn y*E2. Điều này hàm 
ý rằng (17JL)I > (YIL)2. Như vậy, quốc gia có lục lượng lao động với ưình độ 
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giáo dục cao hơn phải có mức thu nhập trên mỗi công nhân cao hơn. 
c. Chúng ta biết rằng giá thuê thực tế của tư bản R bằng sản phẩm cận biên của 
tu bản MPK. MPK đến lượt nó lại phụ thuộc vào khối lượng tư bản trên mỗi đơn 
vị hiệu quả của lao động. Chúng ta cũng biết rằng tại trạng thái dừng, cả hai 
nước đều có ki = k'2 = k* do họ có cùng tỷ lệ tiết kiệm, cùng tốc độ gia tăng 
dân số và đổi mới công nghệ. Vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng RỊ=R2 

=MPK. Nghĩa là, giá thuê thực tế của tư bản phải như nhau ở cả hai nước. 
d. Sản lượng được phân chia thành thu nhập của tư bản và thu nhập của lao 
động. Bởi vậy tiền lương trên mỏi đơn vị hiệu quả có thể được viết như sau: 

w=f(k)-MPKxk 
Từ câu b và c chúng ta biết rằng hai nước có cùng khối lượng tư bản ờ trạng thái 
dừng Ả: và MPK. Vì vậy, chúng ta kết luận rằng tiền lương trên mỗi đơn vị hiệu 
quả của lao động vv phải bằng nhau. 

Tuy nhiên, công nhân chỉ quan tâm tới tiền lương trên mỗi đơn vị lao động, 
chứ không quan tâm tới tiến lương ưên mỗi đơn vị hiệu quả. Vì vậy, chúng ta 
chỉ quan sát thấy tiền lương trên mỗi đơn vị lao động, chứ không quan sát thấy 
tiền lương trên mỗi đem vị hiệu quả. Hai đại lượng này gắn với nhau thông qua 
phương trình: 

Tiền lương trẽn mồi đơn vị lao động = wE 
Do tiền lương trả cho mỗi đơn vị lao động ờ nước có lực lượng lao động với 
trình độ giáo dục cao hơn phải cao hơn (do E cao hơn). 

lo. Trong mô hình Solow, sự gia tăng dân số dẩn tới sự tăng ương của sản 
lượng nhưng không làm tăng sản lượng trên moi công nhân. Bạn có nghĩ rằng 
điều này vẫn đúng khi hàm sản xuất có lợi suất giảm theo quy mô không? Hãy 
giải thích. (Hãy xem bài 3, phần "Bài tập và vận dụng" số 2, để tìm hiểu định 
nghĩa về lợi suất tăng và giảm theo quy mô.) 
ẤLiii ựiàì 
Nếu có lợi suất giảm dần theo qui mô của lao dộng và tu bản, thì khi khối lượng 
tư bản và lao động cùng tăng theo một tỷ lệ nhất định, sản lượng phải tăng theo 
tỷ lệ thấp hơn. Ví dụ, nếu chúng ta tâng gấp đôi khối lượng tu bản và lao động, 
sản lượng tăng ít hơn gấp đôi. Điều này có thể xảy ra nếu một yếu tố cố định 
nào đó (chẳng hạn đất đai) trong hàm sản xuất ngày càng trở nên khan hiếm khi 
nền kinh tế đạt được trình độ phát triển Gao hơn. Khi đó, sự gia tăng dân số sẽ 
làm tăng tổng sản lượng, nhưng sản lượng mỗi công nhân lại giảm xuống vì mỗi 
công nhân càng có ít yếu tố cố định hơn để sản xuất. 
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Nếu hàm sản xuất có lợi suất tăng theo qui mô thì việc tăng gấp dõi dầu vào 
của tư bản và lao động sẽ làm cho sản lượng gia tăng hơn gấp đôi. Điều này 
xảy ra khi sự chuyên môn hoa của lao động trờ nên mạnh mẽ cùng vói sự gia 
tăng của dân số. Khi đó sự gia tăng dân số làm tăng tổng sản lượng và cũng làm 
tăng sản lượng mỗi cõng nhân vì nền kinh tế có khả năng tận dụng được những 
lợi thế của kinh tế quy mô một cách nhanh chóng hơn. 

li. Giả sử hờm sán xuất không có sản phẩm cận biền giảm dần của tư bàn, mà 
thay vào đó nó có dạng 

y = Ak 
trong đó A là một số dương không đổi. 
a. Hãy chỉ rằng hàm sản xuất này hàm ý sản phẩm cận biên của tư bàn không 

thay đối. 
b. Hãy chi ra rằng trong trưởng hợp này, tỳ lệ tiết kiệm cao hơn dẫn tới tỷ lệ 

tăng trưởng thường xuyên cao hơn. (Hãy nhớ rằng sự gia tăng cùa biến X 
được định nghĩa là AX/X). 

c. Tại sao nhận định này khác kết luận của mó hình Solow? 
ả. Bạn có Ún rằng hàm sản xuất này hợp lý không? Hãy giải thích. 
Ẩlìiì t/iáì 
a. Đối với bất kỳ hàm sản xuất nào, sản phẩm cận biên của tư bản MPK cũng là 
số lượng sản phẩm được sản xuất ra trên mỗi công nhân khi ta tăng thêm một 
đơn vị tư bản. Nghĩa là: 

MPK=f(k+l)-m 

Với hàm sản xuất: 
y = Ak 

chúng ta có: 
MPK = A(k+\)-Ak 

= Ak + A- Ak 
= A 

Do đó, sản phẩm cận biên của tu bản là một hằng số và bằng A. 
b. Để chỉ ra rằng tỷ lệ tiết kiệm cao hơn dần tói tốc độ tăng trưởng cao hơn cùa 
sản lượng trên mỗi công nhân, trước hết chúng ta tìm hiểu xem tỷ lệ tiết kiệm 
tác dộng tới tốc độ tăng trường của sản lượng trên mỗi công nhân như thế nào. 
Sau đó, chúng ta tìm hiểu xem tốc độ tăng của tư bản ảnh hưởng ra sao tới tốc 
độ tăng trưởng của sản lượng trên mỗi công nhân. 
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Sự thay đổi trong khối lượng tư bản trên mỗi công nhân bằng: 
Ak = sy - (ổ+ n)k 

Thay y bằng Ak vào phương trình trên, chúng ta được: 
Ak = sAk - (õ+ n)k 

Chia cả hai vế cho k để xác định tốc độ tăng của khối lượng tư bản trên mỗi 
công nhân, chúng ta được: 

Aklk = SA - 5 - ti 
Tiếp theo, chúng ta muốn xét xem sự gia tăng này ảnh hưởng như thế nào 

tói sự tăng trường của sản lượng. Ta có thể biểu diễn hàm sản xuất y = Ak dưới 
dạng phần trăm thay đổi như sau: 

Ayly = AA/A + Aklk 
Vì A là hằng số, nên AA/A = 0. Do đó, tốc độ tăng trường của sản lượng trên 
mỗi công nhân bằng tốc độ tăng của khối lượng tư bản trên mỗi cõng nhân: 

Ayly = Ak/k = SA - ổ- ri 
Công thức trên cho thấy nếu tỷ lệ tiết kiệm s tăng, thì tốc độ tăng trưởng cùa 

sản lượng Ay/y sẽ vĩnh viễn cao hơn. 
c. Trong mô hình Solovv, sự gia tăng của tỷ lệ tiết kiệm không gây ra ảnh hường 
gì tới tốc độ tăng trưởng của sản lượng trong dài hạn. Kết quả này có nguồn gốc 
ở giả định hàm sản xuất có MPK giảm dần. Nghĩa là, mặc dù cả tư bản và lao 
động đều có lợi suất không đổi theo qui mô, nhưng sự bổ sung ngày càng nhiều 
tư bản cho lực lượng lao động cố định vẫn tạo ra ảnh hưởng ngày càng nhỏ đối 
với sản lượng. Do vậy, đường biểu diên hàm sản xuất f°h™(k) trong hình 4.5 
ngày càng ít dốc hơn. Hàm sản xuất trong bài tập này không có MPK giảm dán. 
Trong hình 4.5, nó chính là đường thẳng Ak. 

Trong mô hình Solow, lợi suất giảm dần theo qui mô của tư bản dẫn tới 
trạng thái dừng. Tại trạng thái đó, k và Y không tăng thêm nữa. Chúng ta có thế 
nhận thấy điều này từ phương trình về sự thay đổi của khối lượng tư bản mỗi 
công nhân: 

Ak = sjik) - Sk 
Khi k ngày càng lớn, sẽ có hai ảnh hưởng tới sự gia tăng của k. Thứ nhất, do sản 
lượng y = f(k) tăng, nên đầu tư ì = sfljc) cũng tăng. Thứ hai, khấu hao tăng vì có 
nhiều tư bản hơn. Nếu hàm sản xuất có lợi suất giảm dần theo quy mô của tư 
bản thì khi k tăng, ảnh hường thứ nhất ngày càng giảm trong khi ảnh hường thứ 
hai vẫn như cũ. Kết quả là chúng ta đạt tới điểm mà tại đó tổng mức đầu tư sf{k) 
chỉ vừa đủ để bù đắp mức khấu hao của tư bản ỗk. Nói cách khác, khối lượng tư 
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bản không tăng thêm nữa. Điều này được chỉ ra trong hình 4.6: sau giao điểm 
của đường sf(k) và đường ỗk, khối lượng tư bản không tăng, thậm chí giảm. Do 
tại trạng thái dừng khối lượng tư bản mỗi công nhân không tăng thêm nữa, nên 
sản lượng mỗi công nhân cũng không tăng. Vì vậy, sự tàng trường nhờ mức tiết 
kiệm cao hơn giảm dần và cuối cùng thì dừng lại. 

Khối lượng tư bản trên mỗi cóng nhân 
Hình 4.5 

Trong bài tập này, do quy luật lợi suất giảm dần theo qui mỏ của tư bản 
khổng tổn tại, nên không có gì buộc tốc độ tăng của khối lượng tư bản mỗi cóng 
nhân phải giảm xuống 0. Sản lượng tăng thêm do tăng một đơn vị tư bản duy trì 
ờ mức ổn định mà không phụ thuộc vào việc nền kinh tế đã có bao nhiêu tư bàn. 
Vì vậy tiết kiệm cao hơn sẽ dẫn tới việc tăng trưởng mãi mãi. 

(í* 
Khối lượng tư bàn trẽn môi đan VỊ hiệu quả 

Hình 4.6 
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ả. Có một lý do khiến hàm sản xuất này dường như không hợp lý. Tại một thời 
điếm nhất định, thì lao động là một yếu tố cố định của sản xuất. Đối với một số 
lượng công nhân nhất định, chúng ta có thể thấy ngay rằng những đơn vị tư bản 
đầu tiên rất có hiệu quà. Nhưng vì mỗi công nhân chỉ có thể làm việc vói một số 
lượng máy móc nhất định trong cùng một thời gian, nên những đơn vị tư bản 
tăng thêm ngày càng có hiệu quả giảm đi. Ví dụ, mục đích của chúng ta là làm 
ra những cái giá sách bằng cách bắt vít và nối các mảnh gỗ lại với nhau. Khi 
chúng ta đưa cho một công nhân Ì chiếc tô vít, thì công cụ này giúp anh ta làm 
việc có hiệu quả rất nhiêu hơn. Khi chúng ta đưa cho anh ta chiếc tô vít thứ hai, 
thì công cụ này chỉ đem lại một chút ít thay đổi. Do vậy, chiếc tô vít thứ nhất có 
sản phẩm cận biên cao hơn trong khi chiếc tô vít thứ hai có sản phẩm cận biên 
thấp hơn. Các lý thuyết truyền thống vê tăng trưởng kinh tế (chẳng hạn mô hình 
Solow) giả định MPK giảm dần. 

Một vài nghiên cứu lý thuyết mới đây về sự tăng trưởng (gọi là thuyết tăng 
truồng nội sinh) đã đưa ra một số lý do để giải thích tại sao lợi suất theo qui mô 
tư bản lại có thể không giảm - nghĩa là tại sao công nghệ sản xuất có thể tạo ra 
kết quả gần giống hàm sản xuất Y = AK. 

Một luận điểm khác cho rằng trong khi ở cấp công ty lợi suất có thể giám 
dần theo qui mô tư bản, thì ở cấp toàn xã hội, lợi suất lại không đổi theo qui mô 
tư bản. Điều này có thể xảy ra nếu tồn tại ảnh hưởng ngoại hiện của quá trình 
tích lũy tư bản. Chẳng hạn, khi một công ty lắp đặt tư bản mới, điều này có thể 
tạo ra những ý tưởng mói về phương pháp sản xuất hàng hoa. Các công ty khác 
có thể nắm bắt chúng bằng cách tìm xem bạn lắp đặt máy móc như thế nào. Do 
vậy, quá trình tích lũy tư bản có lợi cho toàn xã hội, chứ không phải chỉ có lợi 
công ty đầu tư tích lũy tư bản. 

Chuyên môn hoa sản xuất là một luận điểm khác dẫn tới nhận định cho rằng 
quy luật lợi suất giảm dẩn theo qui mô tư bản không tồn tại. Quá trình tích lũy 
tư bản tạo điều kiện cho công nhân chuyên môn hoa vào những công việc cụ 
thể. Chẳng hạn ưong việc sản xuất giá sách, một công nhân chỉ cưa gỗ, trong 
khi một nguôi khác bắt vít nối những mảnh gỗ lại với nhau và một người khác 
sơn sản phẩm. Ở đây, chúng ta không thấy rõ là có lợi suất giảm dần theo qui 
mô tư bản không - chiếc cưa, chiếc tô vít, chiếc chổi quét Sem, mỗi thứ đều có 
sản phẩm cận biên cao (vì chúng là chiếc đẩu tiên). 

Một luận điểm nữa cũng dần tối hàm sản xuất Y = AK là: nếu định nghĩa tư 
bản của chúng ta chỉ bao gồm tư bản hiện vật (máy móc, xe, tô vít, cưa), thì như 
khái nhiệm tư bản được hiểu quá hẹp. Trong mõ hình Solovv, tích lũy tư bản diễn 
ra khi mọi người tiết kiệm, chứ không tiêu dùng thu nhập hiện tại. Song cũng có 
những loại "đầu tư" khác mà mọi người thực hiện liên quan tói sự đánh đổi giữa 
tiêu dùng hiện tại và tiềm năng sản xuất trong tương mai. Ví dụ, bằng cách bỏ 63 
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thời gian ra học tập môn kinh tế vĩ mô, bạn mong chờ nhận dược cơ hội việc làm 
và kiếm tiền tốt hơn. Kết quả của việc này là bạn đã tích lũy vốn nhân lực để trớ 
thành người lao động làm việc có hiệu quả hơn sau khi ra trường. Trong bài giảng 
này, chúng ta đã coi giáo dục là một biến ngoại sinh làm tăng hiệu quả của lao 
động. Nhưng nếu nhìn nhận một cách tổng quát, chúng ta nên coi giáo dục là 
một loại tư bản và do vậy nó cũng là một yếu tố có thể tích lũy được. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG Bổ SUNG 

/. Trong nến kinh tế Solovia, người sở hữu tư bàn nhận được 2/3 thu nhập quốc 
dân và cóng nhân nhận được 113. 
a. Dàn ỏng của Solovia ỏ nhà làm việc vặt trong gia đình, còn đàn bà làm việc 

trong nhà máy. Nếu một sô đàn ông quyết định đi làm và lực lượng lao động 
tăng 5%, thì điều gì sẽ xảy ra đối với sán lượng tính được của nến kinh tế? 
Năng suất lao động - được định nghĩa là sản lượng trên mỗi công nhân -
tăng, giảm hay vẫn như cũ? Tổng năng suất nhân tố tăng, giảm hay vẩn nhu 
cũ? 

b. Trong năm thứ nhất, khối lượng tư bản bằng 6, đầu vào lao động bàng 3 và 
sản lượng bằng 12. Trong năm thứ 2, khối lượng tư bản bằng 7, đầu vào lao 
động bằng 4 và sản lượng bắng 14. Điều gì xảy ra với tổng năng suất nhãn tó 
giữa hai năm? 

Mồi í/lúi 
a. Tốc độ tăng trưởng của tổng sản lượng (Y) phụ thuộc vào tốc độ tăng của lao 
động (L), khối lượng tu bản (K) và tổng năng suất nhân tố (A). Mối quan hệ 
giữa các đại lượng này được mô tả bằng phương trình: 

AYIY = aAK/K + (Ì- a)ALIL + AAIA 
Trong đó a là tỷ trọng sản lượng của tư bản. 

Chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của tỷ lệ tăng 5% trong lượng lao động tới 
sản lượng bằng cách đặt AK/K = MÍA = 0. Vì a = 2/3, nên chúng ta có: 

Ay/y = (l/3)(5%)= 1,67% 
Như vậy, khi lực lượng lao động tâng 5%, sản lượng tăng trưởng với tốc độ bằng 
1,67%. 

Do năng suất lao động bằng Y/L, nên chúng ta có thể biểu thị tốc độ tăng 
năng suất lao động bằng phương trình: 

ãỴIL)l(YIL) = AY/Y - AUL 

64 



Bài 4. Tăng trưởng kinh tê 

Thay tốc độ tăng của sản lượng và lực lượng lao động vào phương trình này, 
chúng ta có: 

AKỴIDKYIL) = 1.67% - 5% = - 3,34% 
Như vậy, năng suất lao động giảm 3,34%. 

Để tìm ra sự thay đổi trong tổng năng suất nhân tố, ta sử dụng phương trình: 
AA/A = AY/Y - oAK/K - (Ì- á) AL/L 

Thay số liệu vào phương trình này, chúng ta có: 
AAIA = 1,67% - 0 - (l/3)(5%) 

= 0 
Chúng ta đã biết tổng năng suất nhân tố là phần tâng sản lượng còn lại sau khi 
chúng ta đã trừ phần đóng góp của các yếu tố quyết định tăng trưởng có thể tính 
được. Trong trường hợp này, do không có sự thay đổi về công nghệ, nên toàn bộ 
sản lượng tăng thêm được qui cho sự gia tăng của đầu vào có thể tính được. Vì 
vậy, sự tăng trưởng của tổng năng suất nhân tố bằng 0, như chúng ta đã dự 
đoán. 
b. Giữa các năm Ì và 2, khối lượng tư bản tăng 1/6 [(7-6)/6], đầu vào lao động 
tăng 1/3 [(4-3)/3] và sản lượng tăng trường 1/6[(14-12)/12]. Chúng ta đã biết 
rằng tốc độ tăng trưởng của tổng năng suất nhân tố được tính bằng công thức: 

AAIA = AY/Y - aAK/K - (Ì- à) AL/L 
Thay các số liệu trẽn vào phương trình này và đặt a = 2/3, chúng ta có: 

AAIA = (1/6) - (2/3)(1/6) - (1/3X1/3) = -0,56 
Nghĩa là, tổng năng suất nhân tố giảm 1/18 hay xấp xỉ 5,6%. 
2. Năng suất lao động được định nghĩa là Y/L, tức sàn lượng chia đều cho đầu 
vào lao động. Hãy xuất phát từ phương trình tính loàn tăng trưởng để chỉ ra 
rằng sự gia tăng năng suất lao động phụ thuộc vào sự gia tăng của tổng năng 
suất nhân tô và tỷ lệ iưbảnlìao động. Cụ thể, hãy chỉ ra rằng: 

A(Y/L) _ AA A(K/L) 
—ì—— = —- + a —í-——-

YIL A KIL 
[Gợi ý: Bạn sẽ thấy rằng thủ thuật toán học sau đây rất hữu ích. Nếu 2 = Wx, 
thì tỷ lệ lâng của 2 gần bằng tỳ lệ tăng cùa w cộng tỷ lệ tăng của X, nghĩa là 
Az/z= AW/W+Ax/xỊ 

65 



HƯỞNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

£èti ạiâi 
Để giải bài này trước hết chúng ta định nghĩa sản lượng Y bằng năng suất lao' 
động Y/L nhân vói lực lượng lao động L: 

Sử dụng thủ thuật toán học đã gợi ý, chúng ta có thể viết phương trình trên như 
sau: 

Biến đổi công thức này bằng cách chuyển ãỵiL)l{YIL) sang vế phải, /ìy/Ksang 
vế trái và đổi dấu, chúng ta được 

3. Già sử nền kinh tế được mô tả bằng mô hình Solow đang ở trạng thái dừng 
với tỷ lệ tăng dân số N = 1% và tiến bộ công nghệ g = 2%/năm. Tổng sán lượng 
và thu nhập tư bản tăng 3%lnăm. Tiếp tục, chúng ta hãy giả định rằng tỷ trọng 
sản lượng của tư bẩn là 0J. Theo bạn, nếu sử dụng phương trình tính toán tăng 
trưởng để phân tích tỳ lệ tăng trưởng thành ba nguồn - tư bản, lao động và tổng 
năng suất nhân tố - thì mỗi nguồn đóng góp bao nhiêu? Hãy so sánh kết quả 
của bạn với những con số tính toán cho nước Mỹ trong bàng 4.1A. 
£ifì ạìáì 
Theo bài ra, chúng ta có: 

Y = {YIL)\L 

AY/Y = /KY/L)/(YỈL) + AUL 

( do KIL = KL\ nên âHKIL)l{KIL) = AK/K-AUL) 
Từ đó chúng, ta suy ra rằng: 

AÍỴIDIYIL = MÍA + aA(K/L)/(K/L) 

AYIY 
AKỈK 

AL/L 

• n + g=l% + 2% = 3% 
3% = n + g 
/1=1% 
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Tỷ trọng sản lượng (và thu nhập) của tư bản: a = 0,3 
Tỷ trọng sản lượng (và thu nháp) của lao động: Ì - a = 0,7 
Sử dụng các số liệu trên, chúng ta dễ dàng xác định được phần đóng góp của 
mỏi nhân tố và sự gia tăng của tổng năng suất nhân tố bằng phương trình: 

Tăng trưởng = Phần đóng góp + Phần đóng góp + Tổng năng suất 
sản lượng của tư bản của lao động nhân tố 
AYIY = aAK/K +(l-a)AL/L + AA/A 
3% = (0,3X0,3%) +(0,7)(1%) + AAIA 

Suy ra AAIA = 1,4%. 
Nhu vậy chúng ta có thế kết luận rằng phần đóng góp của tư bản là 0,9% mỗi 
năm, cua lao động là 0,7% và của tốc độ tăng tổng năng suất nhân tố là 1,4%. 
Những con số này hoàn toàn tương tự vói các con số tính cho nước Mỹ ghi 
trong bảng 4. la của bài giảng này. 
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Bài 5 

THẤT NGHIỆP 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Bài này nghiên cứu thất nghiệp - biến số vĩ mô tác động trực tiếp và nghiêm 
trọng nhất tới con người. Khi bị thất nghiệp, mọi người phải chịu đựng sự giảm 
sút mức sống và sức ép tâm lý. Vì vậy, các nhà kinh tế tập trung nghiên cứu ván 
đề thất nghiệp để giúp chính phủ cải thiện chất lượng của các chính sách được 
hoạch định để chống lại tình trạng thất nghiệp tràn lan và tránh những tác động 
phụ khống mong muôn của nó. 

Tất cả các nền kinh tế thị trường đều phải chịu một mức thất nghiệp nào đó. 
Thất nghiệp tự nhiên là khái niệm dùng để chỉ tỷ lệ thất nghiệp ở trạng thái 
dừng. Nó phụ thuộc vào tý lệ mất việc và tỷ lệ tìm được việc làm. 

Vì người lao động cần có thời gian để tìm việc làm phù hợp nhất đối với 
chuyên môn và sở thích của mình, nên một tý lệ thất nghiệp tạm thời nào đó là 
không thể tránh khỏi. Những chính sách khác nhau của chính phù. chẳng hạn 
bảo hiểm thất nghiệp, làm thay đổi quy mô của thất nghiệp tạm thời. 

Thất nghiệp cơ cấu phát sinh khi tiến lương thực tế cao hem mức làm cân 
bằng cung cầu về lao động. Luật tiền lương tôi thiểu là một nguyên nhãn gãy ra 
sự cứng nhắc của tiền lương. Nguyên nhân khác là công đoàn và sự đe doa 
thành lập công đoàn. Cuối cùng, các lý thuyết tiền lương hiệu quả cho rằng vì 
nhiều lý do khác nhau, doanh nghiệp cảm thấy có lợi khi giữ cho tiền lương ờ 
mức cao hơn mức làm cân bằng thị trường lao động ngay cả khi có tình trạng dư 
cung về lao động. 

Việc chúng ta kết luận thất nghiệp có tính chất ngắn hạn hay dài hạn phụ 
thuộc vào cách phân tích số liệu. Phần lớn số lượt thất nghiệp có tính chất ngắn 
hạn. Song phần lớn số tuần thất nghiệp lại phụ thuộc vào một số ít người thất 
nghiệp dài hạn. 

Tỷ lệ thất nghiệp giữa các nhóm dãn cư khác nhau đáng kẽ. Đặc biệt. tỳ lệ 
thất nghiệp của lao động thanh niên cao hơn nhiều so với người lao độna trung 
niên. Sự khác biệt này chù yếu phát sinh từ sự khác nhau trong tỷ lệ mất việc, 
chứ không phải trong tỷ lệ tìm được việc làm. 
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ơ Mỹ, tỷ thất nghiệp có xu thế ngày càng tăng trong 40 năm qua. Những 
cách lý giải khác nhau đã được các nhà kinh tế Mỹ đưa ra, trong đó có sự thay 
đổi cơ cấu nhân khẩu học của lực lượng lao động, sự gia tăng số hộ gia đình có 
hai người kiếm tiền và sự dịch chuyển khu vực ngày càng tăng. 

Số người vừa gia nhập lực lượng lao động, bao gồm số người gia nhập lần 
đầu và số người gia nhập trở lại, chiếm khoảng một phẩn ba số người thất 
nghiệp. Sự gia nhập và rời bỏ lực lượng lao động làm cho người ta khó lý giải 
con số thống kê vé thất nghiệp hơn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ỉ. Yếu tố nào quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên? 

&rÁ tót 
Tỷ lệ mất việc ự) và tỷ lệ tìm được việc làm ự) quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên. Tỷ lệ mất việc là tỷ lệ phần trăm của số người đang có việc, nhưng bị mất 
việc mỗi tháng. Tỷ lệ mất việc càng cao, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên càng cao và 
ngược lại. Tỷ lệ tìm được việc làm là tỷ lệ phân trăm của số người đang thất 
nghiệp, nhưng tìm được việc làm mỗi tháng. Tỷ lệ tìm được việc làm càng cao, 
tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên càng thấp và ngược lại. 

2. Hãy trình bày sự khác nhau giữa thái nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu. 

&rá tài 
Hai dạng thất nghiệp này khác nhau ở nguyên nhân gây ra thất nghiệp. Thất 
nghiệp tạm thời là do thời gian tìm việc gây ra, còn thất nghiệp cơ cấu (còn gọi 
là thất nghiệp chờ việc) là do tính cứng nhắc của tiền lương gây ra. 

Vì thất nghiệp tạm thòi là dạng thất nghiệp xảy ra khi số người muốn làm 
việc bằng số việc hiện có (cung bằng cầu), nén nguyên nhân gây ra nó là thời 
gian để tìm liếm việc làm. Nhìn chung, để tìm kiếm công việc thích hợp, công 
nhân cần phải có thòi gian. Vì nền kinh tế hiện đại có rất nhiều nghề nghiệp 
khác nhau với yêu cầu về kỹ năng và tiền lương khác nhau, nên công nhân thất 
nghiệp thường không tìm ngay được việc làm sau khi thất nghiệp và trong nhiều 
trường hợp, họ cũng không chấp nhận công việc đầu tiên mà họ tìm được do nó 
không hoàn toàn thích hợp vói kỹ năng và sờ thích của họ. 

Vì thất nghiệp cơ cấu là dạng thất nghiệp xảy ra khi số người muốn có việc 
làm lỏn hơn số việc làm hiện có, nên đương nhiên một số người bị dôi ra và 
phải chờ việc (vì vậy có người gọi nó là dạng thất nghiệp chờ việc). Nguyên 

69 



HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

nhân dẫn tới sự chờ việc này là tính cứng nhắc của tiền lương thực tế vì tại mức 
lương hiện hành, tiền lương thực tế không diều chỉnh để cân bằng cung và lượng 
cầu về lao động, có thể do luật về tiền lương tối thiểu, công đoàn hoặc lý thuyết 
tiền lương hiệu quả). Rõ ràng, nếu các doanh nghiệp không thể cắt giảm tiền 
lương khi có tình trạng dư cung về lao dộng và qua đó làm tăng nhu cầu vé lao 
dộng của mình, thì thất nghiệp cơ cấu sẽ tồn tại cho đến khi nhu cầu phục hồi 
và giá cả tăng (để làm giảm tiền lương thực tế trong khi tiền luông danh nghĩa 
cứng nhắc) hoặc tiền lương danh nghĩa giảm (trong dài hạn, khi các hợp đồng 
hết hạn và tiền lương danh nghĩa được thương lượng lại). 

3. Hãy nêu ra ba cách lý giòi tại sao tiền lương thực tế cao hơn mức làm cân 
bằng cung cầu về lao động. 
<7rá IM 
Tiền lương thực tế có thể cao hơn mức lương làm cân bằng cung và cầu về lao 
động do 3 nguyên nhân: luật tiền lương tối thiểu, sức mạnh dộc quyền của công 
đoàn và lý thuyết tiền lương hiệu quả. 

Luật về tiền lương tối thiểu làm cho tiền lương cứng nhắc, vì nó dẫn tới việc 
tiền lương danh nghĩa bị mắc ở mức cao và vì vậy không thể giảm xuống tới 
mức làm cân bằng cung và cầu về lao động. Mặc dù hầu hết công nhân đều 
được trả mức lương cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng đối vối một số công 
nhân, đặc biệt công nhân không lành nghề và không có kinh nghiêm, thì tiền 
lương tối thiểu thường làm cho mức lương của họ tăng lên trên mức lương cân 
bằng. Điều này gây ra hậu quả là lượng cầu về lao động loại này của các doanh 
nghiệp giảm xuống dưới mức cung về lao động và gây ra tình trạng thất nghiệp. 

Sức mạnh dộc quyền của công đoàn gây ra tính cứng nhắc bởi vì tiền lương 
mà công nhân trong công đoàn được hưởng không phải là kết quả của sự tương 
tác giữa cung và cầu, mà là kết quả của quá trình thương lượng tập thể giũa 
những người lãnh đạo công đoàn và hội đồng quản trị doanh nghiệp. Tiền lương 
thoa thuận theo cách này thường cao hơn mức lương cân bằng, vì công đoàn có 
sức mạnh độc quyền (là người bán duy nhất trên thị trường lao động). Khi buộc 
phải chấp nhận mức lương cao hơn, doanh nghiệp chỉ có thể phản ứng lại bằng 
cách quyết định thuê ít công nhân hơn. Nếu số người muốn làm việc vẫn như 
cũ, thì chắc chắn sẽ có một số người bị thất nghiệp cơ cấu (hay chò việc). 

Lý thuyết tiền lương hiệu quả là lý thuyết cho rằng các doanh nghiệp quyết 
định trả tiền lương cao hơn mức cân bằng của thị trường vì tiền lương cao hơn 
làm cho công nhân có năng suất cao hơn. Do có quan điểm như vậy, nên nhiều 
doanh nghiệp không cắt giảm tiền lương khi xuất hiện tình trạng dư cung về lao 
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động. Mặc dù biết rằng việc cắt giảm tiền lương làm giảm chi phí về tiền lương 
của mình, nhưng họ lại sợ rằng năng suất có thể giảm và do vậy, lợi nhuận của 
họ cũng giảm. 

4. Phần lớn thất nghiệp có tính chất ngắn hạn hay dài hạn? 

<J,Ú lài 
Tùy theo cách thức chúng ta xem xét số liệu mà hầu hết số người thất nghiệp có 
thể tỏ ra là ngắn hạn hoặc dài hạn. Hầu hết các phiên (hay lượt) thất nghiệp có 
tính ngắn hạn; nghĩa là, phần lỏn số người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc 
làm. Chỉ có số ít các thất nghiệp có tính chất dài hạn, nghĩa là họ hiện lên trên 
danh sách thất nghiệp trong nhiều tuần, nhiều tháng. Tuy nhiên, cần chú ý rằng 
hầu hết số tuần thất nghiệp là do một số ít người thất nghiệp dài hạn gây ra. 

5. Các nhà kinh tế lý giải sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong 40 năm qua như thế 
nào? 

<3rá tồi 
Các nhà kinh tế đã nêu ra ba giả thuyết để lý giải xu thế gia tăng của tỷ lệ thất 
nghiệp trong 40 năm qua ở Mỹ. Mặc dù các giả thuyết này đều dễ hiểu, nhưng 
nếu nhìn nhận một cách riêng rẽ, không có giả thuyết nào tỏ ra vững chắc trong 
việc lý giải được xu thế gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp. 

Giả thuyết thứ nhất nhấn mạnh sự thay đổi ưong cơ cấu lực lượng lao động 
của Mỹ. Nó cho rằng sau chiến tranh thế giói thứ hai, thế hộ sinh ra ưong thời 
kỳ nhiều con đã gia nhập vào lực lượng lao động vào khoảng những năm 1970. 
Vì số công nhân trẻ hơn có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, nên tỷ lệ thất nghiệp bình 
quân tăng khi thế hệ này gia nhập lực lượng lao động. Hơn nữa, tỷ lệ tham gia 
của phụ nữ vào lực lượng lao động cũng tăng đáng kể thời kỳ này. Vì trong lịch 
sử, phụ nữ có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nam giới, nên tỷ lệ tham gia ngày cảng 
tăng của phụ nữ vào lực lượng lao dộng cũng làm tăng tỷ lệ thất nghiệp bình 
quân. 

Giả thuyết thứ hai nhấn mạnh một tác động khác của việc phụ nữ tham gia 
ngày càng nhiều vào lực lượng lao động. Do số hộ gia đình có hai người kiếm 
thu nhập (cả vợ và chồng) tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp của nam giới cũng tăng lên. 
Người đàn ông thất nghiệp có vợ đi làm lưỡng lự trong việc chấp nhận làm 
những công việc kém hấp dẫn hơn so vói nguôi đàn ông là người duy nhất kiếm 
tiền nuôi gia đình. Sự giảm sút trong tỷ lệ tìm được việc làm này là nguyên nhân 
gây ra sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp cùa nam giói. 
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Giả thuyết thứ ba cho rằng sự dịch chuyển khu vực (tức sự thay đổi nhu cầu 
về sản phẩm của các ngành) ngày càng trỏ nên phổ biến. Quy mô tái phân bổ 
lao động giữa các ngành càng lớn, tỷ lệ mất việc ngày càng cao và số người bị 
thất nghiệp tạm thời ngày càng nhiều. Sự biến động mạnh của giá dầu từ năm 
1970 có lẽ là nguyên nhân gáy ra sự chuyển dịch khu vực ngày càng mạnh mẽ. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 

/. Hãy trả lởi các câu hỏi sau đây về kinh nghiệm của bản thán bạn trong lục 
lượng lao động: 
a. Khi bạn hoặc bạn của bạn tìm kiếm việc làm thêm, nhìn chung bạn cắn bao 

nhiêu tuần để tìm được việc làm? Sau khi tìm được việc làm, thông thưởng 
bạn làm việc bao nhiêu tuần? 

b. Theo con số ước tính của bạn, hãy tính toán tỷ lệ tìm được việc làm cùa bạn 
( f ) và tỷ lệ mất việc của bạn (s) (theo tuần). (Gợi ý: nếu Ị là tỷ lệ tìm được 
việc làm, thì số lượt thất nghiệp bình quân là ]/f). 

c. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của dân số mà bạn đại diện là bao nhiêu? 

£òi ự ì tí ì 
a. Trong ví dụ sau, chúng ta hãy giả sử là bạn đang đi học và tìm việc làm thêm 
và trung bình bạn mất hai tuần để tìm một việc làm và giả sử rằng bạn làm việc 
đó trong một kỳ học hay 12 tuần. Nếu mất 2 tuần để tìm Ì việc làm, thì tỷ lệ tìm 
việc trong mỗi tuần là: 

/ = Ì việc làm/2 tuần = 0,5 công việc/1 tuần 
b. Nếu sau 12 tuấn bạn kết thúc công việc đó, tỷ lệ mất việc trong tuần là: 

í = Ì công việc/12 tuần = 0,083 công việc/1 tuần 
c. Từ bài giảng, chúng ta biết công thức tính tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là: 

u* = U/L = s/(s+f) 
Trong đó u là số người thất nghiệp, L là số người ừong lực lượng lao động và 
li* là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
Thay số liệu vào, chúng ta tính được 
li* = 0,083/(0,083 + 0,5) = 0,14 
Vì vậy, tính bình quân nếu bạn mất 2 tuần dể tìm một việc làm kéo dài trong 12 
tuần, thì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của những công dân là sinh viên đại học tìm 
việc làm thèm là 14%. 
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2. Trong bài này, chúng ta đã thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp của trạng thái dừng là 
U/L=s/(s+f). Giả sử tỷ lệ thất nghiệp không bắt đầu ở mức này. Hãy chỉ ra rằng 
tỷ lệ thất nghiệp sẽ thay đổi theo thời gian và đạt tới trạng thái dừng. (Gợi ý: 
hãy biểu thị sự thay đổi của số người thất nghiệp dưới dạng hàm sổ của s,f và 
u. Sau đó chỉ ra rằng khi thất nghiệp cao hơn mức tự nhiên, nó sẽ giảm và khi 
thất nghiệp thấp hơn mức tự nhiên, nó sẽ tăng). 
£ềl ợ ì tí ì 
Để chỉ ra rằng theo thời gian, tỷ lệ thất nghiệp tiến dần đến trạng thái dừng, 
chúng ta hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu xem số người thất nghiệp thay đổi như thế 
nào theo thời gian. Sự thay đổi trong số người thất nghiệp bằng số người mất 
việc (sE) trừ đi số người tìm được việc làm ỰU). Đuối dạng phương trình, chúng 
ta có thể viết: 

Ul+l-Ul=UM = sEl-fUl 

Hãy nhớ lại rằng trong bài giản chúng ta đã nói L = £( + ơ, hay £, = L - í/,, 
trong đó L là tổng số lực lượng lao động (và chúng ta giả định L không đổi). 
Thay £ t vào phương trình trên ta có: 
zlơl+1 = í(L-ơ,)-/l/, 
Chia cả hai vế cho L, chúng ta có thể biểu thị sự thay đổi trong tỷ lệ thất nghiệp 
từ năm í đến năm /+1 nhu sau: 

AUtJL = (Ơ1+1/L) - (IJJD = /KU/L)UỈ = í(l - UJL) -fUJL 
Biến đổi biểu thức ở vế phải, chúng ta được: 

A(U/L\+l = í - (í +f)UJL 
= (5 +f)[sl(s +f) - UJD) 

Điểm đầu tiên chúng ta chú ý đến khi nhìn vào phương trình này là tại trạng 
thái dừng, khi tỷ lệ thất nghiệp bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, vế trái của 
phương trình bằng 0. Điều này hàm ý tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (U/L)* bằng 
s(s+f) Thay(ơ/L)* cho s(s+f); ta có thể chuyển phương trình thành dạng dề giải 
thích ý nghĩa hơn: 

/i(ơ/L) l + 1 = (í +f)[(U/D* - UJL)] 
Phương trình trên nói rằng: 

> Nếu U/L> ( U/L)*, nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp lớn hơn tỷ lệ thất nghiệp 
tự nhiên, thì AiUJL\+l mang dấu âm, nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp phải giảm. 
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> Nếu UJL < (ơ/z.)*, nghĩa là khi tỳ lệ thất nghiệp nhỏ hơn tỷ lệ thất nghiệp 
tự nhiên, thì zl(ơ,/L)1+l mang dấu dương, nghĩa là tỳ lệ thất nghiệp phải tảng. 

Quá trình tiếp tục tiếp diên cho tói khi tỷ lệ thất nghiệp U/L tiến tới ưạng thái 
dừng(ơ/L)*. 

3. Những nhà kinh tế nghiên cứu sự khác biệt giữa các nước về thị trường lao 
động cho rằng mối liên hệ giữa thất nghiệp và tỷ lệ tham gia còng đoàn có dạng 
chữ "U " ngược. Nghĩa là, họ phát hiện rằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thấp khi 
tỷ lệ tham gia công đoàn rất thấp hoặc rất cao và tỷ lệ tham gia còng đoàn vừa 
phải dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp thất. nghiệp cao nhất. Tại sao điều này lại có thề 
đúng? 

Mài ợitíì 
Hình 5.1 biểu diễn mối quan hệ giữa thất nghiệp và tỳ lệ tham gia công đoàn. 
dạng chữ u ngược. Đồ thị này phù hợp với kết quả quan sát ở một số nước. 

•Q>. 

Tỷ lệ tham gia công đoàn 
Hình 5.1. Tỷ lệ tham gia công đoàn được tính bằng cách lấy số 

công nhân tham gia công đoàn chia cho lực lượng lao động. 

Hình 5.1 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thấp khi tỷ lệ tham gia công 
đoàn rất thấp hoặc rất cao. Nó cũng chỉ ra rằng tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên cao 
khi tỷ lệ tham gia công đoàn ở các mức trung gian. Khi có ít tổ chức công 
đoàn, thì công đoàn chỉ có ảnh hưởng nhỏ tới quá trình thương lượng tiền 
lương. Khi đó tiền luông thực tế có thể tự do điều chinh để cân băng cùng và 
cầu trên thị trường lao động. Do thị trường lao động cân bằng, nên tỳ lệ thất 
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nghiệp rất thấp. Mỹ là một ví dụ về nước có tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia 
công đoàn thấp. 

Tuy nhiên, tại các mức trang gian của tỷ lệ tham gia công đoàn, xung đột 
nảy sinh giữa hai nhóm công nhân - nhóm trong cuộc (có việc làm, tham gia 
công đoàn) và nhóm ngoài cuộc (bị thất nghiệp, không tham gia công đoàn). 
Nhóm người tham gia công đoàn có sức mạnh thương lượng đáng kể và họ 
muốn đạt được mức tiền lương thực tế cao hơn mức cân bằng. Điều này làm tổn 
thương nhóm người ngoài cuộc vì một số trong nhóm này bị thất nghiệp. Anh 
vả Pháp là những ví dụ vế nước có tỷ lệ nghiệp đoàn ở mức trung gian và tỷ lệ 
thất nghiệp tự nhiên cao. 

Khi tỷ lệ tham gia nghiệp đoàn rất cao, quá trình thương lương tập thể có 
thể được tập trung hóa và chính phủ đóng vai trò chủ động trong tiến trình 
thương lượng. Và điều này đến lượt nó có thể giữ cho tiền lương ở mức gần với 
tiền lương cân bằng. Thụy Điển là một ví dụ về nước có tỷ lệ nghiệp đoàn rất 
cao và tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. 

4. Giả sử một nước đang nằm trong giai đoạn suy giảm năng suất - nghĩa là 
đang phải chịu cú sốc bất lợi đối với hàm sàn xuất. 

a. Điều gì xảy ra đối với đường cầu về lao động? 
b. Sự thay đổi này tác động như thế nào tới thị trường lao động - nghĩa là tới 

việc làm, thất nghiệp và tiền lương thực tế- nếu thị trường lao động luôn luôn 
cân bằng? 

c. Sự thay đối này tác động như thế nào tới thị trường lao động, nếu công đoàn 
quyết định không cho tiền lương thực tế thay đổi? 

<£ìfì ựĩái 

a. Đường cầu về lao động của một doanh nghiệp chính là đường sản phẩm cận 
biên của lao động (MPL). Nếu một nước đang nằm trong giai đoạn suy giảm 
năng suất, thì sản phẩm cận biên của lao động sẽ giảm và đường cầu về lao 
động dịch chuyển xuống phía dưới như được minh họa trong hình 5.2. Khi năng 
suất lao động giảm (ví dụ làm cho đưòng cầu về lao động dịch chuyển tù LDỊ 
xuống LD2), các doanh nghiệp sẽ thuê ít công nhân hơn tại mọi mức tiền lương 
thực tế (ví dụ tại mức tiền lương thực tế như cũ là W|, bây giờ các doanh nghiệp 
thuê N2 người, thấp hơn mức trưóc đây là N, người). 
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Hình 5.2 

b. Nếu thị trường lao động luồn luôn cân bằng và mức cung về lao động cố định 
(bằng số người muốn có việc làm AO, thì khi xuất hiện một cú sốc bất lợi đối với 
năng suất, tiền lương thực tế sẽ giảm xuống (Wj tới w2) để cân bằng với mức 
cung cố định và không gây ra ảnh hường gì dối vói việc làm hay thất nghiệp 
như được mô tả trong hình 5.3. 

Hình 5.3 

c. Nếu công đoàn quyết định không cho tiền lương thực tế thay đổi, thì như 
chúng ta thấy ưong hình 5.4, số người có việc làm giảm xuống N| và số người 
thất nghiệp sẽ bằng N-Nị. 
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77iấf nghiệp 
Hình 5.4 
Ví dụ này cho thấy rằng ảnh hưởng của cú sốc năng suất đến nền kinh tế phụ 
thuộc vào vai trò của công đoàn và phản ứng của quá trình thương lượng tập thể 
đối vói sự thay đổi như thế. 

5. ơ một thành phố nào đó, lúc nào cũng có một số văn phòng chưa có ai thuê. 
Số văn phòng này là tư bản không được sử dụng. Bạn giải thích hiện tượng này 
như thế nào? Đó có phải là một vấn đề xã hội không? 

Mồi 
Vấn đề văn phòng cho thuê còn trống tương tự nhu vấn đề thất nghiệp, chúng ta 
có thể áp dụng các khái niệm đã dùng trong phân tích thị trường lao động đê phân 
tích vì sao lại tồn tại một số văn phòng chua có nguôi thuê. Có một tỷ lệ rời bỏ 
văn phòng cho thuê nhất định (giống tỷ lệ mất việc): các doanh nghiệp đang thuê 
một vãn phòng nào dó có thể không thuê nữa vì muốn chuyển tới văn phòng khác 
hoặc bị phá sản. Chúng ta cũng có một tỷ lệ tìm được vãn phòng cho thuê nhất 
định (giống tỷ lệ tìm được việc làm): các doanh nghiệp cần văn phòng cho thuê 
(có thể do mới khởi nghiệp hoặc mở rông kinh doanh) tìm được văn phòng cho 
thuê còn trống. Nhìn chung, các doanh nghiệp muốn thuê vãn phòng và chủ sờ 
hữu các vãn phòng cho thuê cần có thời gian để gặp nhau và đáp ứng yêu cầu của 
nhau. Lý do ở đây là có nhiều loại hình văn phòng và doanh nghiệp khác nhau với 
các thuộc tính và yêu cầu khác nhau (ví dụ vị trí, diện tích, nội thất). Khi nhu cầu 
về hàng hoa biến động, sẽ có những thay đổi mang tính chất "dịch chuyển khu 
vực" trong cơ cấu nhu cầu về văn phòng cùa các ngành và vùng. Chính những 
thay đổi này tác động tói nhu cầu về vãn phòng cho thuê của các doanh nghiệp và 
lơi nhuân cùa chủ sở hữu các văn phòng. 
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Bài 6 

TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Tiền là khái niệm dùng để chỉ tất cả các tài sản được dùng để làm phương tiên 
giao dịch. Khi được dùng làm tiền, các tài sản có thể được sử dụng vào mục 
đích cất giữ giá trị, đơn vị tính toán và phương tiện trao dổi. Các nhà kinh tế coi 
đây là ba chức năng cơ bản của tiền. 

Nhiều loại tài sản khác nhau đã từng được dùng làm tiền. Chế độ tiền hàng 
hoa sử dụng các tài sản có giá trị cố hữu làm tiền, trái lại chế độ tiền pháp định 
sử dụng các tài sản mà chức năng duy nhất của nó là dùng làm tiền. Trong các 
nền kinh tế hiện đại, ngân hàng trung ương, chẳng hạn Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và ngân hàng trung ương Mỹ, được giao trách nhiệm kiểm soát cung 
ứng tiền tệ. 

Lý thuyết số lượng tiền tệ chỉ ra rằng GDP danh nghĩa tỷ lệ thuận với khói 
lượng tiền tệ. Vì các nhân tố sản xuất và hàm sản suất quyết định GDP thực té, 
lý thuyết số lượng tiền tệ hàm ý rằng mức giá tỷ lệ thuận với khối lượng tiền tệ. 
Bởi vậy, tốc độ tăng tiền quyết định tỷ lệ lạm phát. 

Thuế đúc tiền là nguồn thu mà chính phủ tạo ra bằng cách in tiền. Nó là loại 
thuế đánh vào số tiền mà mọi người đang nắm giữ. Mặc dù thuế đúc tiền ờ hầu 
hết các nước đều ờ mức không đáng kể, nhưng nó thường là nguồn thu chù yếu 
của chính phủ ờ những nước đang trải qua thcri kỳ siêu lạm phát. 

Lãi suất danh nghĩa là tổng của lãi suất thực tế và tỷ lệ lạm phát. Hiệu ứng 
Fisher nói rằng lãi suất danh nghĩa biến động theo tỷ lệ một - một với lạm phát 
dự kiến. 

Lãi suất danh nghĩa là chi phí của việc giữ tiền. Do đó, người ta có thể nhận 
định rằng nhu cầu về tiền phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa. Nếu đúng như vậy, 
thì kiềm chế lạm phát là một nhiệm vụ phức tạp, vì số dư tiến tệ thực tế tăng khi 
lạm phát chấm dứt. 

Những tổn thất do lạm phát dự kiến gây ra bao gồm chi phí mòn giày chi 
phí thực đơn, sự biến dạng của giá tương đối, sự biến dạng của thuế, sự nhầm 
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lẫn và bất tiện phát sinh khi mọi người phải điều chỉnh các biến số kinh tế để 
loại trừ ảnh hưởng của lạm phát. Tổn thất do lạm phát không dự kiến gây ra là 
sự phân phối lại của cải một cách độc đoán giữa chủ nợ và con nợ. 

Theo lý thuyết cổ điển, tiền có tính tập trung, nghĩa là sự thay đổi mức cung 
tiền chỉ ảnh hưỏng tới các biến danh nghĩa, chứ không ảnh hưởng đến các biến 
thực tế. Vì vậy, lý thuyết cổ điển cho phép chúng ta nghiên cứu xem các biến 
thực tế được xác định ra sao mà không cần chú ý tới sự thay đổi ưong cung ứng 
tiền tệ. Khi đó, trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ quyết định mức giá và 
tất cả các biến danh nghĩa khác. Sự tách rời giữa biến thực tế và danh nghĩa 
được gọi là sự phân đôi cổ điển. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hãy liệt kê các chức năng của tiền! 

Grálèi 

Tiền có ba chức năng là phương tiện cất giữ giá trị, đem vị hạch toán và phương 
tiện trao đổi. Với tư cách một phương tiện cất giữ giá trị, tiền là công cụ để 
chuyển sức mua từ hiện tại tới tương lai. Là đơn vị tính toán, tiền tạo ra một 
công cụ để yết giá và ghi chép các khoản nợ. Với tu cách phương tiện trao đổi, 
tiền là công cụ mà chúng ta dùng để mua hàng hoa và dịch vụ. 

2. Tiền pháp định là gì? Tiền hàng hoa là gì? 

<Urù tên 

Tiền pháp định là tiền được tạo ra nhờ một đạo luật của chính phủ và không có 
giá trị cố hữu. Hai ví dụ về tiền pháp định là: tò 10.000 đồng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt nam phát hành, tờ 100 đô la Mỹ do Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ 
(thường gọi tắt la Fed) phát hành. Tiền hàng hoa là hàng hoa được dùng làm 
tiền và có một giá trị cố hữu nào đó. Vàng và bạc là hai ví dụ điển hình về tiền 
hàng hoa. 

3. Ai kiểm soát cung tiền và bằng cách nào? 

lui lồi 
Ở nhiều nước, ngân hàng trung ương kiểm soát cung ứng tiền tệ. Chảng hạn ờ 
Mỹ Quỹ Dự trữ Liên bang (Ngân hàng trung ương của Mỹ) là cơ quan có trách 
nhiêm kiểm soát cung ứng tiền tệ. Khái niệm chính sách tiền tệ được dùng để 
chỉ các hoạt động cùa ngân hàng trung ương nhằm kiểm soát mức cung tiền. 
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Công cụ chủ yếu được ngân hàng trung ương ờ nhiều nước sử dụng đế kiểm 
soát cung ứng tiền tệ là: nghiệp vụ thị trường mờ - tức các hoạt động mua và 
bán trái phiếu chính phủ của ngân hàng trung ương. Khi muốn làm tâng mức 
cung tiền, ngân hàng trung ương dùng những dồng tiền do nó in ra để mua trái 
phiếu chính phủ từ các ngân hàng thương mại và công chúng, qua đó đưa thêm 
tiền mặt (còn gọi là tiền mạnh, cơ sờ tiền tệ) vào lưu thông. Khi muốn cắt giảm 
mức cung tiền, ngân hàng trung ương bán một phần trái phiếu chính phù mà nó 
nắm giữ và bằng cách này, nó lấy đi một phần tiền mặt nằm trong tay các ngân 
hàng thương mại và công chúng. 

4. Hãy viết và giải thích ý nghĩa của phương trình số lượng! 
ơrá lài 
Phương trình số lượng thực chất là một đồng nhất thức biểu thị mối liên hệ giũa 
sô lượng giao dịch được thực hiện và số tiền nắm giữ. Nó có dạng như sau: 

Khối lượng tiền tệ X Tốc độ lưu thông = Giá cả X số lượng giao dịch 
M X V = p X T 

Vế phải của phương trình này cho chúng ta biết tổng số giao dịch diễn ra trong 
một thời kỳ nhất định, chẳng hạn một năm. T biểu thị tổng số lần một cá nhàn 
bất kỳ trao đổi hàng hoa và dịch vụ lấy tiền hoặc ngược lại (gọi tắt là giao dịch). 
p là giá của một giao dịch điên hình. Như vậy, tích PxT biểu thị số tiền, chẳng 
hạn đồng Việt Nam, được trao đổi trong một năm. 

Vế trái của phương trình số lượng cho chúng ta biết khối lượng tiền được 
dùng để tiến hành các giao dịch này. M biểu thị khối lượng tiền tệ hiện có trong 
nền kinh tế. V được gọi là tốc độ giao dịch của tiền - còn gọi là tốc độ lưu thông 
tiền tệ trong nền kinh tế. 

Vì khó tính toán số lượng giao dịch, nên các nhà kinh tế thường sử dụng 
một dạng hơi khác của phương trình số lượng, trong đố tổng sản lượng Y cùa 
nền kinh tế được dùng thay cho số lượng giao dịch T. Khi làm như vậy, họ viết 
lại phương trình trên như sau: 

Khối lượng tiến tệ X Tốc độ lưu thông = Mức giá X Sản lượng 
M X V = p X Y 

Do p ở đây biểu thị mức giá, tức giá (tính bằng phần trăm) của một đơn vị sản 
lượng, cho nên tích PxY là giá trị sản lượng tính bằng tiền - tức GDP danh 
nghĩa. Trong phương trình này, V được gọi là tốc độ lưu thông thu nhập cùa tiên 
(thường nói đơn giản là tốc độ lưu thông tiền tệ) - tức số lần một tờ tiền được 
chuyển thành thu nhập của một người nào đó. 
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5. Giả định tốc độ lưu thông không đổi có hàm ý gì? 

&rá lởi 
Nếu chúng ta giả định tốc độ lưu thông tiền tệ không thay đổi, thì phương trình 
số lượng có thể được coi là một lý thuyết về GDP danh nghĩa. Phương trinh số 
lượng với tốc độ lưu thông cố định nói rằng: 

MxV =PxY 
Nếu tốc độ lưu thông tiền tệ không đổi (V), thì sự thay đổi trong khối lượng tiền 
tệ (M) phải gây ra sự thay đổi tương ứng trong GDP danh nghĩa (PY). Nếu giả 
định thêm rằng sản lượng bị cố định bởi các nhân tố và công nghệ sản xuất, 
chúng ta có thể rút ra kết luận rằng khối lượng tiền tệ quyết định mức giá. Quan 
điểm này được gọi là lý thuyết số lượng tiền tệ. 

6. Ai nộp thuế lạm phát? 
&râ lồi 
Người giữ tiền phải nộp thuế lạm phát. Khi giá cả tăng, giá trị thực tế của số 
tiền mà người nào đó đang nắm giữ sẽ giảm xuống. Nghĩa là, một số tiền như 
trước giờ đây mua được ít hàng hoa và dịch vụ hơn do giá cả cao hơn. 

7. Nếu lạm phát tăng từ 6% lên 8%, thì điểu gì sẽ xảy ra với lãi suất thực tế và 
lãi suất danh nghĩa nếu căn cứ vào hiệu ứng FISher? 
&rà lồi 
Phương trình Fisher biểu thị mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất 
thực tế. Nó chỉ ra rằng lãi suất danh nghĩa í bằng lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ 
lạm phát: 

ì = r + ÍT 
Phương trình này cho thấy lãi suất danh nghĩa có thể thay đổi do lãi suất thực tế 
thay đổi hoặc do tỷ lệ lạm phát thay dổi. Lãi suất thực tế được giả định không bị 
ảnh hường bởi lạm phát. Như chúng ta đã biết từ bài 3, lãi suất thực tế điều 
chỉnh để cân bằng tiết kiệm và đầu tư. Như vậy, phải có mối quan hệ một - một 
giữa tỷ lệ lạm phát và lãi suất danh nghĩa: khi lạm phát tăng thêm 1%, lãi suất 
danh nghĩa cũng tăng thêm 1%. Mối quan hệ một - một này được gọi là hiệu 
ưng Fisher. 

Từ phần trinh bày trên, chúng ta có thể kết luận rằng theo hiệu ứng Fisher 
thì khi lạm phát tăng từ 6% lẽn 8%, lãi suất danh nghĩa sẽ tăng thêm 2%, trong 
khi lãi suất thực tế vân như cũ. 
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8. Hãy giải thích điều gì xảy ra đối với số dư tiến tệ thực tế khi siêu lạm phát két 
thúc! 

Điều gì sẽ xảy ra với sô dư tiền thực tế vào cuối thòi kỳ siêu lạm phát còn tùy 
thuộc vào chỗ cầu tiền có phải là một hàm của lãi suất danh nghĩa hay không. 
Nếu lãi suất danh nghĩa không ảnh hưởng tới mức cầu tiền, thì để chặn đứng 
siêu lạm phát, ngân hàng trung ương chỉ cần ngừng in thêm tiền, hay nói chính 
xác hơn là ngừng phát hành tiền. Khi khối lượng tiền ổn định, mức giá cũng ổn 
định và số dư tiền tệ thực tế không thay đổi. 

Tuy nhiên, nếu cầu tiền phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa thì việc chấm dứt 
siêu lạm phát sẽ phức tạp hơn vì số dư tiền tệ thực tế phải tăng lên. Điều này 
xảy ra vì chính sách cắt giảm lạm phát sẽ làm giảm lãi suất danh nghĩa và vì thế 
làm giảm chi phí giữ tiền. Điều này đến lượt nó lại làm tăng nhu cầu về số du 
tiền tệ thực tế. Nếu ngân hàng trung ương đột ngột ngừng in tiền (nghĩa là giữ 
cho M không đổi) nhằm chấm dứt siêu lạm phát, thì sự gia tăng sô dư tiền thục 
tế (MIP) mà công chúng muốn nắm giữ nhất định sẽ làm giảm mức giá. Tất 
nhiên, người ta cũng có thể làm tăng số dư tiền tệ thực tế bằng cách làm cho 
mức cung tiền tăng vọt. Tuy nhiên, sau lần tăng vọt này, mức cung tiền phải 
được giữ cho ổn định để đảm bảo sự ổn định của giá cả. 
9. Hãy liệt kê tất cả các loại tổn thất của lạm phát mà bạn biết và dựa vào quan 
điểm của bạn để sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng của mỗi loại tổn thất. 
(7rá lồi 
Lạm phát dự kiến gây ra những tổn thất sau dây: 
Ì. Chi phí mòn giày. Tỷ lệ lạm phát cao hơn hàm ý lãi suất danh nghĩa cao hơn. 
Thực tế này làm mọi người muốn nắm giữ số dư tiền tệ thực tế ít hơn. Khi nắm 
giữ số dư tiền tệ ít hơn, họ phải đến ngân hàng để rút tiền thường xuyên hơn. 
Kết quả là giày của họ bị mòn nhanh hơn. Hiểu theo nghĩa rộng, loại tổn thất 
này bao gồm các khoản chi phí tăng thêm do phải di lại nhiều hơn (tổn thất vé 
thời gian, tiền vé, tiền xăng, hao mòn xe cộ). 
2. Chi phí thực đơn. Tỳ lệ lạm phát cao hơn buộc các doanh nghiệp phải thay 
đổi giá thường xuyên hơn. Các tổn thất cụ thể ở đây là chi phí tính giá, in giá và 
dán vào hàng hóa, in lại bảng báo giá và các quyển catalô. 
3. Sự biến động mạnh hơn của giá tương đối. Nếu các doanh nghiệp không 
thường xuyên thay đổi giá bán của họ, thì lạm phát sẽ làm cho giá tương đối 
biến động mạnh hơn. Vì nền kinh tế thị trường tự do dựa vào giá tương đối để 
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phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, cho nên khi làm thay dổi giá tương đối, 
lạm phát sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ, nếu nhìn nhận vấn để từ giác độ kinh tế 
vi mô. 
4. Làm thay đổi nghĩa vụ nộp thuế. Nhiều quy định của luật thuế không tính đến 
ảnh hưởng của lạm phát. Vì vậy, lạm phát có thể làm thay đổi nghĩa vụ nộp thuế 
của cả cá nhân và doanh nghiệp một cách tùy tiện, thường không được các nhà 
làm luật dự kiến trước. 
5. Sự nhầm lẫn và bất tiện. Mọi người đều cảm thấy bất tiện và dễ nhầm lẫn khi 
phải sống trong một thế giới mà giá cả liên tục thay đổi. Chúng ta dùng tiền làm 
thước đo để phản ánh quy mô của các giao dịch kinh tế. Khi có lạm phát, tiền là 
cái thước đo co giãn, có ít tác dụng do giá trị của nó (bằng số nghịch đào của 
giá cả) thường xuyên thay đổi. 
Lạm phát không dự kiến hay bất ngó gây ra tổn thất sau: 
6. Tái phản phối của cải và thu nhập một cách độc đoán. Lạm phát bất ngờ 
thường tái phân phối của cải giữa các cá nhân một cách độc đoán. Khi lạm phát 
cao hơn mức dự kiến, người đi vay được lợi và người cho vay bị thiệt. Ngược lại, 
khi lạm phát thấp hơn mức dự kiến, người đi vay bị thiệt và người cho vay được. 
Công nhân và những có thu nhập bằng tiền cố định, kể cả nguôi về hưu, cũng bị 
thiệt hại vì lạm phát làm cho thu nhập bằng tiền cố định của họ mua được ít 
hàng hoa hơn (tức tiền lương thực tế bị giảm). 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

/. Ba chức năng của tiền? Những tài sản dưới đáy đáp ứng và không đáp ứng 
chức năng nào? 
a. Thẻ tín dụng. 
b. Bức tranh Rembradt. 
c. Vé tàu điện ngầm. 
£ìfi tịiái 
Ba chức năng của tiền là: phương tiện cất giữ giá trị, đơn vị tính toán và phương 
tiện trao đổi. 
a. Thẻ tín dụng có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi vì nó được 
chấp nhận trong quá trình trao đổi hàng hoa và dịch vụ. Người ta cho rằng thẻ 
tín dụng là một phương tiện cất giũ giá trị (mang dấu âm) vì nó làm cho món nợ 
của bạn tích lũy lại và tăng thêm mỗi ngày. Thẻ tín dụng không phải là đơn vị 
tính toán. Ví dụ, người ta không thể ghi giá của một chiếc xe máy là 5 chiếc thẻ 
tín dụng của Ngân hàng Công thương. 
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b. Bức tranh Rembrandt chỉ làm được chức năng là phương tiện cất giữ giá trị. 
Không ai dùng bức tranh này làm đơn vị để yết giá hoặc phương tiện để ưao đổi 
với các hàng hóa khác. 
c. Trong hệ thống tàu điện ngầm thì vé tàu điện ngầm thoa mãn 3 chức năng cùa 
tiền. Tuy nhiên, ra ngoài hệ thống tàu điện ngầm, nó không còn được sứ dụng 
rộng rãi như một đơn vị tính toán hay phương tiện trao đổi, do đó không phải là 
hình thức của tiền. 

2. Giả sửbạn đang cố vấn cho một nước nhỏ (ví dụ Lào) về việc nên in đồng tiền 
riêng của mình hay sử dụng đồng tiền của nước láng giềng lớn hơn (chẳng hạn 
Việt Nam). Hãy cho biết những mặt lợi và hại của đồng tiền quốc gia! Sự ổn định 
tương đối về chính trị giữa hai nước có vai trò gì trong quyết định này không? 
Mồi ụìàì 
Cái lợi chủ yếu của một nước trong việc nắm giữ chủ quyền về đồng tiền quốc 
gia là thuế đúc tiền - tức khả năng làm tăng nguồn thu của chính phủ bằng cách 
in tiền. Cái hại chủ yếu là nguy cơ gây ra lạm phát, thậm chí siêu lạm phát, nếu 
chính phủ quá phụ thuộc vào thuế đúc tiền. Cái lợi và cái hại của việc sử dụng 
đồng tiền của nước ngoài thì ngược lại: cái lợi của việc sử dụng đồng tiền nước 
ngoài là lạm phát không bị ảnh hường bởi tình hình chính trị trong nưóc nữa, 
còn cái hại là chính phủ mất khả năng làm tăng nguồn thu từ thuế đúc tiền. (Tắt 
nhiên, ở đây chúng ta chi xem xét cái lợi và cái hại về kinh tế. Những cái lợi và 
hại khác cũng có thể tồn tại, chẳng hạn hàng ngày bạn phải nhìn chân dung của 
các lãnh tụ nước ngoài khi sử dụng đồng tiền của nước ngoài.) 

Sự ổn định chính trị ờ nước ngoài là yếu tố then chốt cho quyết định cùa 
bạn. Lý do chủ yếu dẫn tới việc một số nước sử dụng đồng tiền nước ngoài là họ 
muốn đạt được sự ổn định. Nếu tình hình ờ nước ngoài không ổn định, thì chắc 
chắn các nước nên sử dụng đồng tiền của chính mình. Quyết định này vừa làm 
cho nền kinh tế nước họ ổn định, vừa thu được thuế đúc tiền. 

3. Trong chiến tranh thứ hai, cả Đức và Anh đều đã có kế hoạch sử dụng vũ khí 
tiền tệ: mỗi nước dã in tiền của nước kia với ý định dùng máy bay thà một lượng 
lớn xuống lãnh thổ của kê thù. Tại sao đây có thể là một loại vũ khí lợi hại? 

Mài giải 
Tiền giấy là vũ khí lợi hại chủ yếu là vì siêu lạm phát rất nguy hiểm. Nó làm 
tăng chi phí mòn giày và chi phí thực đơn, làm cho giá tương dối biến động 
mạnh, làm thay đổi nghĩa vụ nộp thuế một cách tuy tiện, làm cho đơn vị tính 
toán trờ nên kém tác dụng và cuối cùng là, nó làm tăng tính bất trắc và aây ra 
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-tình trạng tái phân phối thu nhập và của cải một cách độc đoán. Nếu siêu lạm 
phát lên đến đỉnh điểm, nó có thể làm suy giảm lòng tin của công chúng vào 
nền kinh tế và chính sách kinh tế của chính phủ. 

Hãy chú ý rằng nếu máy bay của nước ngoài thả tiền xuống lãnh thổ của 
một nước, thì chính phủ trong nước không thu được thuế đúc tiền từ tình trạng 
lạm phát do hoạt động thả tiền gây ra. Như vậy, cái lợi thường đi kèm với lạm 
phát cũng bị mất. 

4. Calvin Coolidge một lẩn đã nói "tạm phát là sự ăn quỵt". Ông muôn nói tới 
điều gì? Bạn có đồng ý không? Tại sao có và tại sao không? Ở đày khái niệm 
lạm phát dự kiến và không dự kiến có cho chúng ta biết điều gì không? 

•Mít! ụ ì t i ì 
Một cách để hiểu được câu nói của Coolidge là: coi chính phủ là người đi vay 
ròng đối với khu vực tư nhân với điều kiện thanh toán là trả bằng các đồng tiền 
hiện hành. Chúng ta hãy gọi B là số nợ tồn của chính phủ tính bằng tiền (mức 
nợ danh nghĩa). Khi đó, mức nợ thực tế sẽ lả BỊP, trong đó p là mức giá. Thông 
qua việc làm tăng lạm phát, chính phủ cũng làm tăng mức giá và làm giảm giá 
trị thực tế của các khoản nợ. Khi hiểu theo nghĩa này, chúng ta có thể nói chính 
phủ tìm cách ăn quỵt một phẩn số nợ tồn đọng. Tuy nhiên, điều này chỉ có ý 
nghĩa khi lạm phát không dự kiến được. Nếu lạm phát được dự kiến trước, thì 
mọi người sẽ đòi mức lãi suất danh nghĩa cao hơn. Khi đó hành động ăn quỵt 
vẫn xảy ra (tức là giá trị thực tế của các khoản nợ giảm khi mức giá tăng), 
nhưng người cho vay không phải chịu tổn thất đó, vì họ được bù đắp bằng mức 
lãi suất danh nghĩa cao hơn. 

5. Một số nhà lịch sử kinh tế đã nhận thấy rằng trong thời kỳ bản vị vàng, vàng 
được phát hiện nhiều nhất sau một thời kỳ giảm phát kéo dài. (Chẳng hạn 
những phát hiện ra vàng vào năm 1896 mà chúng ta đã nói tới). Tại sao điền đó 
có thế đúng? 

JẼỈ)'i giải 
Giảm phát là hiện tượng suy giảm mức giá chung (P giảm). Nó đổng nghĩa sự 
gia tăng giá trị của đồng tiền ( l / p tăng). Trong chế độ bản vị vàng, sự gia tăng 
giá trị đồng tiền làm tăng giá trị của vàng, vì tiền và vàng là một hoặc có quan 
hệ với nhau theo tỷ lệ cố định. Do đó sau một thời kỳ giảm phát, một lạng vàng 
mua được nhiều hàng hoa và dịch vụ hơn. Điều này khích lệ mọi người bỏ nhiều 
thời gian và nỗ lực hơn dể tìm vàng. Vì thế, vàng được phát hiện và khai thác 
nhiều hơn sau một thời kỳ giảm phát kéo dài. 
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6. Giả sử liêu dùng phụ thuộc vào số dư tiền tệ thực tế (vì số dư tiên tệ thục lé 
lả một phần trong khôi lượng của cài mà mọi người nắm giữ). Hãy chi ra rằng 
nếu số dư tiến tệ thực tế phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa, thì tốc độ táng cung 
ứng tiền tệ sẽ tác động tới tiêu dùng, đầu tư vào lãi suất thực tế. Lãi suất danh 
nghĩa điều chỉnh nhiều hơn hay ít hơn tỷ lệ một - một so với lạm phát dự kiến? 
Nhận định chệch khỏi sự phân đói cổ điển và hiệu ứng FISher này được gọi lá 
hiệu ứng Mundell-Tobin. Làm thế nào để bạn đi đến nhận định về việc trên thực 
tế hiệu ứng Mundell-Tobin có quan trọng không? 
Mồi ạìâi 
Sự gia tăng của tốc độ tăng cung tiền làm tăng tỷ lệ lạm phát. Lạm phát đến lượt 
nó lại làm cho lãi suất danh nghĩa tăng lên. Điều này hàm ý chi phí cơ hội của 
việc giữ tiền tăng lên. Kết quả là, số dư tiền thực tế giảm xuống. Vì tiền là bộ 
phận của của cải, nên chúng ta có thể nói của cải thực tế đã giảm xuống. Sụ 
giảm sút của của cải làm cho tiêu dùng giảm và vì vậy tiết kiệm tăng. Sự gia 
tăng tiết kiệm dẫn đến sự chuyển dịch ra phía ngoài của đường tiết kiệm, nhu 
được minh họa bằng hình 6.1. Điều này dẫn tới mức lãi suất thực tế thấp hơn. 
r 

ì . 
>1 r, 

is ị 

Hình 6.1 

Sự phân đôi cổ điển hàm ý những thay đổi trong các biến danh nghía, chằng 
hạn lạm phát, không tác động tới các biến thực tế. Trong trường hợp này, sự 
phân đôi cổ điển không còn đứng vững nữa: sự gia tăng của tỳ lệ lạm phát kéo 
theo sự giảm sút của lãi suất thực tế. Hiệu ứng Fisher cho rằng í = r + TI. Trong 
trường hợp này, sự gia tăng 1% của lạm phất (ít) làm cho lãi suất danh nghĩa (í) 
tăng ít hơn 1% vì lãi suất thực tế ự) giảm. 

Hầu hết các nhà kinh tế đều tin rằng hiệu ứng Mundell-Tobin không quan 
trọng vì số dư tiền tệ thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số cùa cài mà 
mọi người nắm giữ. Vì vậy, tác động của nó tới tiết kiệm như được minh hoa 
trong hình 6.1 không lớn. 
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B à i 7 

NỀN KINH TẾ MỞ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều là nền kinh tế mở và mức độ mở cửa 
của họ ngày càng tâng do những mối lợi to lớn mà mỗi nước thu được từ thương 
mại quốc tế. Luồng hàng hóa và luồng vốn quốc tế ngày càng tăng là kết quả 
của quá trình mỏ cửa này. 

Xuất khẩu ròng là phần chệnh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Nó bằng 
mức chênh lệch giữa cái mà chúng ta sản xuất và cái mà chúng ta có nhu cầu để 
phục vụ tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của chính phủ. 

Đầu tư nước ngoài ròng là mức chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư trong 
nưóc. Cán cân thương mại là khối lượng xuất khẩu ròng của chúng ta về hàng 
hoa và dịch vụ. Đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân cho thấy đầu tư 
nước ngoài ròng luôn luôn bằng cán cân thương mại. 

Tác động của một chính sách nào đó đối vói cán cân thương mại có thể 
được xác định bằng cách phân tích tác động của nó đến tiết kiệm và đầu tư. 
Những chính sách làm tăng tiết kiệm và giảm đầu tư dẫn đến thặng dư thương 
mại, còn những chính sách làm giảm tiết kiệm hoặc tăng đầu tư dẫn đến thâm 
hụt thương mại. 

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỷ lệ mà tại đó người ta trao dổi đồng tiền của 
một nước vói đồng tiền của nước khác. Tỷ giá hối đoái thực tế là tỷ lệ được áp 
dụng để trao đổi hàng hoa được sản xuất ờ hai nước. Tỷ giá hối đoái thực tế 
bằng tỷ giá hối đoái danh nghĩa nhân với tỷ lệ mức giá ở hai nưóc. 

Tỷ giá hối đoái thực tế càng cao, lượng cấu về xuất khẩu ròng của chúng ta 
càng giảm. Tỷ giá hối đoái cân bằng là tỷ giá mà tại đó lượng cầu về xuất khẩu 
ròng bằng đầu tư nước ngoài ròng. 

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa bị quy định bời tỷ giá hối đoái thực tế, mức giá 
trong nước và mức giá ở nước ngoài. Do đó, nếu tỳ giá hối đoái trong nước 
không thay đổi, thì tỷ lệ lạm phát ở trong nước cao làm giảm giá trị của đồng 
nôi tê và ty lệ lạm phát ờ nuớc ngoài cao làm tăng giá trị của đồng nội tệ trên thị 
trường hối đoái. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Dầu tư nước ngoài ròng và cán cân thương mại là gì? Hãy giải thích mối 
quan hệ giữa chúng. 
<7rá lồi 
Nhờ viết lại đồng nhất thức về tài khoản thu nhập quốc dân, trong cuốn Bài 
giảng kinh tế vĩ mô chúng ta đã đưa ra được công thức: 

S-I = NX 
Dạng này của đổng nhất thức về tài khoản thu nhập quốc dân chỉ ra mối quan 
hệ giữa luồng vốn quốc tế dành cho tích lũy tư bản (S-ỉ) và luồng hàng hóa quốc 
tế (Mộ. 

Đầu tư nước ngoài ròng S-I là một phần của đồng thức. Nó là phần chênh 
giữa tiết kiệm trong nước và đầu tư trong nước. Trong nền kinh tế mờ, tiết kiệm 
trong nước không nhất thiết phải bằng đầu tư trong nước vì nhà đầu tư có thể đi 
vay hoặc cho vay trên thị trường tài chính thế giói. Cán cân thương mại NX là 
phần còn lại của đồng nhất thức. Nó chỉ ra mức chênh lệch giữa kim ngạch xuất 
khẩu và kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế trong nước. 

Do đó, đồng nhất thức về tài khoản thu nhập quốc dân cho thấy rằng luồng 
vốn quốc tế để tài trợ cho quá trình tích lũy tư bản và luồng hàng hoa quốc tế 
thực ra chi là hai mặt của một vấn đề. 

2. Hãy định nghĩa tỷ giá hôi đoái danh nghĩa và thực tế? 

<7rú lởi 
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa được định nghĩa là giá của một đồng tiền quốc gia 
tính bằng số đơn vị của đồng tiền quốc gia khác. Ví dụ tỷ giá hối đoái của đố la 
tính bằng đổng tiền Việt Nam là 16.000 đồng ăn Ì đô la. Như vậy, nó chính là 
giá tương đối giữa hai đồng tiền của hai nước. 

Tỷ giá hối đoái thực tế dược định nghĩa là tỳ lệ trao đổi (hàng hóa) giữa hai 
nước. Ví dụ tỷ giá hối đoái thực tế bằng 1/2 nếu tỷ lệ trao đổi giữa Việt Nam và 
Mỹ là 2 chiếc bút Việt Nam đổi được Ì chiếc bút Mỹ (hay nói khái quát hơn cứ 
2 đơn vị GDP của Việt Nam đổi được Ì dơn vị GDP của Mỹ). Như vậy, tỳ giá 
hối đoái thực tế chính là giá tương đối giữa hàng hoa của hai nước. Nó cho 
chúng ta biết một nước cần bao nhiêu hàng hoa để đổi lấy một đơn vị hàng hoa 
của nước khác. 
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3. Nếu một nén kinh tế nhỏ và mở cửa giảm chi tiêu cho quốc phòng, thi điều gì 
sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất và tỷ giá hối đoái? 

Trú lài 
Việc cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng lảm tăng tiết kiệm chính phủ và vì vậy 
làm tâng tiết kiệm quốc gia. Do đầu tư phụ thuộc vào lãi suất thế giới nên không 
bị ảnh hưởng. Nhưng do sự gia tăng tiết kiệm quốc gia làm cho đường (S-ĩ) dịch 
chuyển sang phải như trong hình 7.1, nên cán cân thương mại (NX) tăng lên và 
tỷ giá hối đoái thực tế (é) của đổng nội tệ giảm xuống. 

NX2 —• NX, NX 
Xuất khẩu ròng 

Hình 7.1 

4. Nếu một nén kinh tế nhỏ và mở cửa cấm nhập khẩu đầu máy ghi hình của 
Nhật điều gì sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cán thương mại, tài suất và tỷ 
giá hôi đoái của nó? 

Tỉrũ lồi 
Nếu mót nén kinh tế nhỏ và mở cửa (ví dụ Việt Nam) cấm nhập khẩu đầu máy 
ghi hình của Nhật, thì tại mọi mức tỳ giá hối đoái thục tế cho trước, nhập khẩu 
đều giảm và do vậy xuất khẩu ròng đều tăng. Khi đó đường xuất khẩu ròng dịch 
chuyên lên phía trên bên phải như trong hình 7.2. 

Như vậy chính sách bảo hộ mậu dịch được thực thi dưới dạng cấm nhập 
khẩu đầu máy ghi hình của Nhật không tác động tới tiết kiệm, đầu tư và lãi 
suất (bị quy định bởi lãi suất thế giói) do đường (S-I) là không dịch chuyển. 
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Ngoài ra, do NX = S I, nén cán cân thương mại cũng không thay đổi. Tuy 
nhiên, chính sách này làm tăng tỷ giá hối đoái thực tế vì tỷ giá hối đoái thực tế 
cao hơn (ví dụ bằng £2) là cần thiết để cho xuất khẩu giảm một lượng tương 
ứng (bằng mức giảm nhập khẩu do chính sách cấm nhập khẩu đầu máy ghi 
hình của Nhật gây ra). 

NX* NX 
Xuất khẩu ròng 

Hình 7.2 

5. Nếu Đức có lợm phát thấp và Ý có lạm phát cao, thì điều gì sẽ xảy ra với tỷ 
giá hối đoái giữa đồng mác Đức và đồng lia của Ý? 

Í7r« tòi 
Vì tỷ giá hối đoái thực tế dược định nghĩa là 

s=eP*/P 

nên chúng ta có 

e = e\PIP* 

Bây giờ chúng ta giả định Đức là nền kinh tế trong nước và Ý là nền kinh tế 
nước ngoài. Với giả định này, thì e chính là tỷ giá hối đoái danh nghĩa và £ là tý 
giá hối đoái thực tế của đồng mác Đức, còn p* là mức giá của Đức và p là mức 
giá ở Ý. 

Khi biểu thị mối quan hệ giữa các biến số trên bằng phần trăm thay đổi, 
chúng ta có thể viết: 

Ae = Ae+ (x-n*) 
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Dựa vào công thức này chúng ta có thê nhận định rằng khi tỷ lệ lạm phát ớ 
Đức(^*) thấp hơn tỷ lệ lạm phát ở Ý (7r), tỳ giá hối đoái danh nghĩa của đồng 
mác sẽ tăng (Ae =7T-7Ĩ*> 0 với giả dinh Ae không đổi). Điều này có nghĩa là 
một đồng mác giờ đây mua được nhiều đồng lia hơn và được coi là lên giá so 
vói đổng lia. Tất nhiên nếu xét từ giác độ nước Ý, thì tỷ giá hối đoái cùa đồng 
lia phải giảm và đồng tiền này bị coi là giảm giá (so với đồng mác). 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1. Hãy sử dụng mô hình về nền kinh tế nhỏ và mở cửa để dự báo phàn ứng của 
cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái thực tế và tỷ giá hối đoái danh nghĩa khi 
xuất hiện các sự kiện sau: 
a. Sự giảm sút niềm tin của người tiêu dùng vé tương lai làm cho họ chi tiêu ít 

hơn và tiết kiệm nhiều hơn. 
b. Việc đưa ra một sản phẩm hợp thị hiếu của doanh nghiệp Toxota làm cho 

một sô người tiêu dùng thích ô tô ngoại hơn ó tô nội. 
c. Sự xuất hiện của máy rút tiền tự động (ATM) làm giảm nhu cầu vé tiên. 

a. Khi mọi người tiêu dùng ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn, tiết kiệm quốc gia sẽ 
tăng, dẫn tối lượng cung về nội tệ (hay cầu về ngoại tệ) để đầu tu ra nước ngoài 
tăng và đường S-I dịch chuyển sang phải như được minh họa bằng hình 7.3. Sự 
dịch chuyển này làm cho tỷ giá hối đoái thực tế cân bằng giảm từ st xuống BỊ. 
Vì đổng nội tệ bị giảm giá, nên hàng nội trở nên rẻ tương đối so với hàng ngoại, 
Kết quả là xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm và cán cân thương mại được cải 
thiện (NX tăng từ NXl lên /VX2). Do giá cả ở trong nước và nước ngoài không 
thay đổi khi đáp lại cú sốc này, cho nên tỷ giá hối đoái danh nghĩa phải giảm 
khi tỷ giá hối đoái thực tế giảm. 

£7rá lời 

E 
s,-l s2-/ 

NX(E) 

NX, — • NX, 
Hình 7.3 
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b. Việc hãng Toyota đưa ra một sản phẩm hợp thị hiếu làm cho một số người 
tiêu dùng thích ô tô ngoại hơn ô tô nội không ảnh hường đến tiết kiệm và đáu 
tư. Tuy nhiên, do nhập khẩu ô tô tăng và vì vậy xuất khẩu ròng giám tại mọi 
mức tỷ giá hối đoái, nên đường xuất khẩu ròng NX(e) dịch chuyển sang ưái nhu 
được minh họa bằng hình 7.4. Nhìn vào hình này, chúng ta thấy cán càn thương 
mại không thay đổi trong khi tỷ giá hối đoái giảm từ et xuống ẹ>. Do giá cà 
không bị ảnh hưởng, nên tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm khi tỷ giá hối đoái 
thực tế giảm. 

NX, NX 
Xuất khẩu ròng 
Hình 7.4. 

c. Trong mô hình mà chúng ta xem xét trong bài giảng này, việc xuất hiện máy 
rút tiền tự động không ảnh hưởng đến bất kỳ biến thực tế nào. Khối lượng tư 
bản và lực lượng lao động quyết định sản lượng tiềm năng Y*. Mức lãi suất thế 
giới r* quyết định đầu tư /(/•*). Mức chênh lệch giữa tiết kiệm trong nước đầu tu 
trong nước S-l quyết định xuất khẩu ròng NX(s). Cuối cùng, giao điểm cùa 
đường NX(È) và đường (S-ỉ) quyết định tỷ giá hối đoái thực tế như được minh 
họa trong hình 7.5. 

Sự xuất hiện của máy rút tiền tự động (ATM) làm giảm nhu cầu về tiền và 
điều này đến lượt nó lại ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái danh nghĩa thông qua tác 
động của nó tới mức giá trong nước. Do mức giá điều chình để làm cân bàng 
cung về số dư tiền tệ thực tế (M/P) và cầu về số dư tiền tệ thực tế [MD(MIP)\, 
cho nên chúng ta luôn luôn có: 

MIP = MD(MIP) 
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NX* NX 
Xuất khẩu ròng 

Hình 7.5 

Khi M cố định, sự sụt giảm trong MD(M/P) làm cho mức giá tăng lẽn. Điều này 
hàm ý cung số dư tiền tệ thực tế M/P giảm và trạng thái cân bằng trẽn thị trường 
tiền tệ được duy trì. 

Bầy giờ chúng ta hãy nhớ lại công thức tính tỳ giá hối đoái danh nghĩa: 

e= ex(P*/P) 

Chúng ta đã biết rằng tỷ giá hối đoái thực tế E không thay đổi. Nếu giả đinh 
mức giá thế giói cố định, chúng ta có thể dự báo rằng khi mức giá trong nước 
tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa phải giảm, tức đồng tiền trong nước phải giảm 
giá. 

2. Trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa, điều gì sẽ xảy ra với cán căn thương mại và 
tỷ giá hối đoái thực tế khi chi tiêu chính phủ tăng lên, chẳng hạn do có chiến 
tranh?Cãu trả lởi của bạn có phụ thuộc vào chỗ đây là cuộc nội chiến hay 
chiến tranh thế giới không? 

•£ỉiì ạt tít 
Sự gia tăng trong chi tiêu chính phủ làỉ/i giảm tiết kiệm của chính phủ, qua đó 
làm giảm tiết kiệm quốc gia Sự suy giảm này đẩy đường tiết kiệm dịch chuyến 
sang trái như được minh họa ưong hình 7.6 Tại mức lãi suất thế giới đã cho /•*, 
sụ suy giảm của tiết kiệm quốc gia chẳng hạn từ s Kiiỏng mức s, làm cho cán 
"ân thương mại bị thâm hụi ở mức SV (giả đinh đau tu ván như cũ), 
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s 

X *" 

ị Thám hụt 
ị cán cân 
í thương mại 

S' s,l 
Tiết kiệm, đầu tư 

Hình 7.6 

Hình 7.7 minh họa cho tác động cùa sự gia tăng chi tiêu cùa chính phù tới tý 
giá hối đoái thực tê. Sự suv giảm cùa tiết kiệm quốc gia làm dịch chuyên đường 
S-í sang trái, do vậy mức cung về nội tệ (hav cầu về ngoại tệ) cho đầu tư ra nước 
ngoài giảm và tý giá hối đoái thực tế cân bằng tăng lên. Kết quả là, hàng nội trờ 
nên đắt hơn một cách lương đối so với hàng ngoại và xuất khẩu giảm trong khi 
nhập khẩu tăng. Kết luận của chúng ta ờ đây là cán cân thương mại bị giảm 
xuống, như đã được chi ra trong hình 7.6. 

thương mại 
NX} <— NX, NX 

Xuất khẩu ròng 
Hình 7.7 
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Câu trả lời của chúng ta cho vấn để này còn tuy thuộc vào chỗ cuộc chiến 
tranh đó là nội chiến hay chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới làm cho 
chính phù của nhiều nước phải tăng chi tiêu và điều này làm cho lãi suất thế 
giới r* tăng lên. Tác động cụ thể đến cán cân thương mại của một nước phụ 
thuộc vào quy mô tương đối của sự thay đổi trong lãi suất thế giới và tiết kiệm 
quốc gia. Hình 7.8 minh họa cho tình huống lãi suất thế giới tăng ít trong khi 
tiết kiệm quốc gia giảm nhiều. Ngược lại, hình 7.9 minh họa cho tình huống lãi 
suất thế giới tâng nhiều trong khi tiết kiệm quốc gia giảm ít. 

I, s /, 5 
Hình 7.8 Hình 7.9 

3. Giả sử một nước khác bắt đầu trợ cấp cho đầu tư dưới hình thức miễn thuế 
đấu tư. 
a. Điều gì sẽ xảy ra với nhu cấu đáu tư của thế giới với lư cách một hàm của 

tài suất thế giới? 
b. Điều gì sẽ xảy ra với tài suất của thế giới? 
c. Điều gì sẽ xảy ra với đần tư của nền kinh tê nhỏ và mở cửa cùa chúng ta? 
d. Điều gì sẽ xảy ra với cán cân thương mại của chúng ta? 
e. Điều gì sẽ xảy ra với tỷ giá hối đoái thực tế của chúng ta? 

Ẩlỉiì tị ì l í ì 
a. Nếu nước thiết lập cơ chế miền thuế đầu tư đủ lớn để làm dịch chuyển đường 
cầu về đầu tư của thế giới, thì chính sách miễn thuế đầu tư làm cho đường cầu 
về đầu tư của thế giới dịch chuyển lẽn phía trên như được minh họa trona hình 
7.10. 
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b. Lãi suất thế giới sẽ tăng từ r, lên r2 do có sự gia tăng trong nhu cầu đầu tư của 
thế giới như trong hình 7.10. (Hãy chú ý rằng thế giói là một nền kinh tế đóng.) 

Hình 7.10 

c. Sự gia tăng lãi suất thực tế của thế giới lảm tăng tỷ lệ lợi nhuận cần thiết cho 
các khoản đầu tu vào nước nhỏ và mờ cửa của chúng ta. Do đường đẩu tư dốc 
xuống, nên chúng ta biết ràng lãi suất thế giới cao hơn hàm ý dầu tu thấp hơn 
như được minh họa bằng hình 7.11. 

Hình 7.11 
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d. Nếu tiết kiệm của chúng ta không thay đổi, thì lãi suất thế giới cao hơn (r2) 
cũng đồng nghĩa vói sự cải thiện cán cân thương mại của chúng ta nhu được 
minh họa trong hình 7.12. 

Vo, 
ì . 

Thặng dư cán căn 
thương mại 

Tiết kiệm, đầu tư 
Hình 7.12 

e. Để có cán cân thương mại cao hơn như trong câu d, tỷ giá hối đoái thực tế 
phải giảm. Khi tỷ giá hối đoái giảm, hàng hóa của chúng ta trở nên rẻ hơn một 
cách tương đối so vói hàng ngoại và vì vậy xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. 
Hình 7.13 minh họa cho nhận định này. 

Vu 
Ì . 

I ị 

Oi 

s-l, S-/2 

—• 
A 

B 

NX, — • NX2 

Xuất khẩu ròng 
Hình 7.13 

NX 
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4. Một người Mỹ nói rằng "đi du lịch ở Ý bây giờ rè hơn nhiều so với cách đáy 
lo năm. Mười năm trước, Ì đô la mua được 1000 lia; năm nay một đô la mua 
được 1500 lia ". Người bạn Mỹ của bạn có lý không? Nếu trong giai đoạn náy, 
lạm phát ở Mỹ là 25% và ở Ý là 100%, thì việc đi du lịch ở Ý trở nén rè hơn 
hay đắt hơn? Hãy trả lời câu hỏi này bằng cách sử dụng một vi dụ cụ thề -

chẳng hạn lấy ví dụ về giá một cốc cà phê ở Mỹ và ở Ý - để dễ thuyết phục 
người bạn Mỹ của bạn hơn. 

Mài ạiái 
Cách dễ nhất để nói cho người bạn Mỹ biết anh ta đã nhận định đúng hay sai là 
nêu ra một ví dụ. Giả sử 10 năm trước, một cốc cà phê Mỹ giá Ì đô la, trong khi 
đó một cốc cà phê Ý giá 1000 lia. Do 10 năm trước đây Ì đô la mua dược 1000 
lia, nên đây cũng là lượng tiền cần thiết để mua được một cốc cà phê ờ cà hai 
nước. Do lạm phát ở Mỹ là 25%, nên giờ đây một cốc cà phê Mỹ có giá 1,25 đô 
la. Do lạm phát ở Ý là 100%, nên bây giờ một cốc cà phê ờ Ý có giá 2000 lia. 
Vì trong năm nay Ì dô la mua được 1500 lia, nên một cốc cà phê ờ Ý có giá 
bằng 2000 lia (1500 lia/dô la) = 1,33 dô la. Như vậy, hiện nay cốc cà phê ờ Ý 
đắt cốc cà phê ở Mỹ. 

Cho nên, bạn của bạn đã sai khi nhận định rằng đi du lịch ở Ý là rè hơn. 
Ngay cả khi bây giờ Ì đô la đổi được nhiều lia hơn trước đây, tỷ lệ lạm phát 
tương đối cao ở Ý cũng có nghĩa là đổng lia mua được ít hàng hoa hơn trước 
đây. Vì vậy đối vói người Mỹ, việc đi du lịch sang Ý đã ữở nên dắt đỏ hơn. 
5. Báo chí đưa tin rằng lãi suất danh nghĩa là 12% ở Canada và 8% ỏ Mỹ. Già 
sử lãi suất thực tế ở hai nước như nhau và lý thuyết ngang bằng sức mua đúng. 
a. Nếu sử dụng phương trình Fisher trong bài 6, bạn có thể rút ra kết luận gì vé 

lạm phát dự kiến ở Canada và Mỹ? 
b. Bạn có thể kết luận gì về sự thay đổi dự kiến của tỳ giá hối đoái giữa đô la 

Canada và đó la Mỹ? 
c. Bạn của bạn đê xuất ý tưởng làm giàu một cách nhanh chóng bằng cách vay 

tiền ở một nhà băng Mỹ với lãi suất 8%, sau đó gửi ở một ngán hàng Canada 
với lãi suất 12% vả thu được lợi nhuận 4%. Ý tưởng này sai ở chỗ nào? 

<£ití giãi 
a. Phương trình Fisher nói rằng: 

i = r+7f 
trong đó í là lãi suất danh nghĩa, r là lãi suất thực tế và TỈ là tỳ lệ lạm phát dự kiến. 
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Thay số liệu đã cho ờ mỗi nước vào phương trình này, ký hiệu tỷ lệ lạm phát 
dự kiến ờ Canđa là itc^A , ở Mỹ là íf M J và chú ý rằng lãi suất ở hai nước như 
nhau (bằng r), chúng ta được: 

12 = /-+ Ĉanada 
8 = r + 7 f m 

Điều này có nghĩa là: 

^Canada " ^Mỹ = 4 
Như vậy, chúng ta có thể dự báo rằng lạm phát dự kiến ở Canada cao hơn ờ Mỹ 4%. 
b. Chúng ta hãy làm như trong bài giảng là biểu thị tỷ giá hối đoái danh nghĩa 
bằng công thức: 

e = £X (/"canada//3Mỹ) 
trong đó eỉà tỷ giá hối đoái thực tế, PcHiada là m ứ c giá chung ở Canada và PMỹ là 
mức giá chung ở Mỹ. 

Công thức này hàm ý sự thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa có thể viết như 
sau: 

Ae = Ae + ị Ahuiada - nuỷ 
Chúng ta biết rằng nếu lý thuyết ngang bằng sức mua đúng, đồng đô la phải có 
sức mua như nhau ở tất cả các nước. Điêu này hàm ý rằng mức thay đổi tính 
bằng phần trăm ương tỷ giá hối đoái thực tế bằng 0, vì lý thuyết ngang hàng 
sức mua nói rằng tỷ giá hối đoái thực tế cố định. Như vậy, sự thay đổi của tỷ giá 
hối đoái danh nghĩa có nguyên nhân ở sự khác biệt trong tỷ lệ lạm phát ở Mỹ và 
Canada. Nghĩa là: 

Do các tác nhân kinh tế biết ràng lý thuyết ngang bằng sức mua đúng, nên 
họ dự kiến mối quan hệ trên cũng đúng. Nói cách khác, sự thay đổi dự kiến 
trong tỷ giá hối đoái danh nghĩa bằng tỷ lệ lạm phát dự kiến ờ Canada trừ đi tỷ 
lệ lạm phát dự kiến ờ Mỹ. Cho nên, chúng ta có thể biểu thị sự thay đổi trong tỷ 
giá hối đoái danh nghĩa (Ae") bằng công thức: 

àec = ̂ Canada - ^Mỹ 
Trong câu (a) chúng ta đã tính được tỳ lệ lạm phát là 4%. Do vậy, mức thay đổi 
dự kiên ưong tỷ giá hối đoái danh nghĩa phải bằng 4%. 
c Thiếu sót ưong kế hoạch mà người bạn của tôi đưa ra là không tính đến sự 
thay đổi trong tỳ giá hôi đoái danh nghĩa giũa đô la Mỹ và đô la Canada. Nếu 
gia đinh rằng lãi suất thực tế cố định và như nhau ở cả Mỹ và Canada, cũng như 
ly thuyết ngang bằng sức mua đúng, chúng ta biết rằng mức chênh lệch ưong lãi 
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suất danh nghĩa quyết định mức thay đổi dự kiến trong tỳ giá hối đoái danh 1 

nghĩa giữa đô la Mỹ và đô la Canada. Trong ví dụ nay, lai suất danh nghía à 
Canada là 12%, trong khi đó lãi suất danh nghĩa ờ Mỹ là 8%. Từ thực tế đó, 
chúng ta đã kết luận rằng mức thay đổi dự kiến trong tỷ giá hối đoái danh nghĩa 
là 4%. Do vậy: 

enìm n a y = Ì đô la Canađa/đô la Mỹ 
Ểnara lới = Ì .04 đô la Canađa/đô la Mỹ 

Giả sử người bạn của tôi vay Ì dô la Mỹ từ một nhà băng Mỹ với lãi suất i°k, 
sau đó đổi lấy Ì đô la Canada và gửi vào một ngân hàng Canada. Vào cuối năm, 
người bạn của tôi có 1,12 đô la Canada. Nhưng để trả lại nhà băng Mỹ, đô la 
Canada phải được đổi lại thành đô la Mỹ. 1,12 dô la Canada chuyển thành 1,08 
đô la Mỹ và đó cũng là số tiền mà bạn tôi phải trả nợ nhà băng vào cuối năm. 
Rõ ràng bạn tôi bị vỡ mộng khi thấy mình không được gì, thậm chí mất thêm 
tiền nếu tính cả chi phí giao dịch. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG Bổ SUNG 

Nếu chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài, điều đó có thề tác động đến nền kinh tế 
Mỹ theo nhiều cách. Hãy sử dụng mô hình nền kinh tế lớn và mở và mở cửa dề 
xem xét những tác động dưới đây do cuộc chiến tranh gây ra. Khi phân tích hãy 
nêu ra nhận xét về tác động tới tiết kiệm và đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất 
và tỷ giá hối đoái ỏ Mỹ? (Để đơn giản hoa quá trình phân tích, hãy xem xét 
từng tác động riềng biệt). 
a. Chính phủ Mỹ tăng chi tiêu cho quốc phòng vì lo ngại phải tham chiến. 

b. Nhu cẩu của các nước khác về những loại vũ khí tối tán do Mỹ sản xuất tăng. 
c. Cuộc chiến tranh làm cho nhiều người Mỹ lo lắng vào tương lai và họ tiết 

kiệm nhiều hơn. 
d. Người Mỹ huy bỏ nhiều chuyến du lịch ra nước ngoài và quyết định đi nghi 

tại Mỹ. 
e. Các nhà đầu tư nước ngoài cho răng Mỹ là nơi an toàn nhất cho vốn đâu tư 

của họ. 
f . Các công ty Mỹ sợ rằng chiến tranh lan sang Mỹ và vì vậy họ cắt giảm đầu tư. 
Mòi ạìài 
a. Hình 7.14 cho thấy sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ làm giảm tiết 
kiệm quốc dân, qua đó làm giảm cung về vốn vay, đẩy đường cung về vốn vay ! 
sang trái và lãi suất cân bằng tăng. Do vậy, cả dầu tư trong nước và đầu tu nước 1 
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ngoài ròng đều giảm. Sự giảm sút của đầu tư nuóe ngoài ròng làm giảm mức 
cung vế đô la và đẩy đường cung về đô la (đường NFI trong phần c cùa hình vẽ) 
sang trái. Kết quả là tỷ giá hối đoái tăng (cả tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực 
tế vì mức giá không bị ảnh hưởng) và cán cân thương mại giảm xuống. 

(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 

(c) Thị trường hối đoái 

Xuất khẩu ròng 

Hình 7.14 

b. Hình 7.15 cho thấy sự gia tăng của xuất khẩu (do nhu cẩu về vũ khí tối tân 
của nước ngoài tăng) làm dịch chuyển đường xuất khẩu ròng lên phía ưên bên 
phải. Do không có yếu tố nào tác động vào thị trường vốn vay, nên lãi suất vẫn 
như cũ và đường đầu tu nưóc ngoài ròng không dịch chuyển. Kết quả là, tỳ giá 
hối đoái tăng lên. Sự gia tăng tỷ giá hối đoái đến lượt nó lại làm cho hàng hóa của 
Mỹ đắt hơn một cách tương đối so với hàng hóa sản xuất ở nước ngoài, qua đó 
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làm giảm xuất khẩu (các hàng hóa không phải vũ khí tối tân) và tăng nhập khẩn. 
Kết cục cuối cùng là cán cân thương mại của Mỹ không thay đổi so với trước. 
(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tu nước ngoài ròng 

s 

Vón vay 

l+NFI 

s, Ĩ*NFI 

JIFI(r) 

Đáu tư nước ngoài ròng 

(c) Thị trường hối đoái 
ì . 

•6 

NFI 

• 
NXỊeỊ 

Hình 7.15 Xuất khẩu ròng NX 

c. Hình 7.16 minh họa cho tình huống người Mỹ lo lắng về tương lai và tiết 
kiệm nhiều hơn. Khi tiết kiệm tăng, cung về vốn vay tăng tại mọi mức lãi suất, 
dẫn tới sự dịch chuyển ra phía ngoài của đường cung về vốn vay (S) và sự giảm 
sút của lãi suất cân bằng. Kết quả là cả đầu tư trong nưốc và đầu tư nước ngoài 
ròng đều tăng lên. Sự gia tăng đầu tư nước ngoài ròng đến lượt nó lại làm tảng 
mức cung về đô la trên thị trường hối đoái và dường cung về ngoại tệ (đường 
NFỈ) dịch chuyển ra phía ngoài. Kết quả là tỳ giá hối đoái giảm và cán cân 
thương mại được cải thiện (xuất khẩu ròng tăng). 
d. Việc người Mỹ giảm ham muốn du lịch ra nước ngoài làm cho nhập khẩu 
giảm, vì du lịch ra nước ngoài được coi là nhập khẩu (dịch vụ). Như được minh 
họa bằng hình 7.17, tình hình này làm cho đường xuất khẩu ròng NXÍe) dịch 
chuyển ra phía ngoài. Do không có yếu tố nào lảm thay đổi thị trường vốn vay. 
nên lãi suất vẫn như cũ và điều này hàm ý đẩu tư nước ngoài ròng không thay 
đổi. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ giá hối đoái do sự chuyển dường xuất khẩu ròng 
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làm cho hàng hoá Mỹ ưở nên đắt hơn một cách tương đối so vói hàng hóa nước 
ngoài. Hậu quả là xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng và cán cân thương mại tnróe 
đây được lập lại. Như vậy, sự giảm bớt ham muốn du lịch nưóc ngoài của nguôi 
Mỹ không ảnh hưởng tói cán cân thương mại. 

(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Vốn vay s, ị + NFI 
Bệu tư nupc ngoài ròng 

(c) Thị trường hối đoái 

vo 
ã 

I 

NFI 

. . Ị s 

Hình 7.16 Xuất khẩu ròng NX 

e. Khi coi Mỹ là nơi an toàn nhất để đêu tư vốn của họ, các nhà đầu tư nước 
ngoài sẽ chuyển vốn từ nưóc ngoài vào Mỹ. Hiện tượng này làm cho đầu tư 
nước ngoài ròng của Mỹ giảm tại mọi mức lãi suất. Hình 7.19 chỉ ra rằng khi đó 
đường đầu tư nước ngoài ròng (phần b) sẽ dịch vào phía ưong. Trên thị trường 
vốn vay (phần a), cầu về vốn vay giảm do đầu tư nước ngoài ròng giảm và 
đường cầu về vốn vay dịch chuyển xuống dưới và kết quả là lãi suất cân băng 
giảm và đầu tư trong nưóc tăng. Do đầu tư nước ngoài ròng giảm và đầu tư trong 
nước tăng, nên tổng nhu cầu về vốn vay (bằng I+NFI) không thay đổi. Nhưng 

103 



HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

sự giảm sút của đầu tư nước ngoài ròng gảy ra một hiệu ứng khác: nó làm giảm 
mức cung vế đô la để đổi ra ngoại tệ và đẩy đường cung về đô la (đường NFI 
trong phần c) dịch chuyển vào phía trong. Kết quả là tỳ giá hối đoái tăng và cán 
cân thương mại xấu đi. 

(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Vốn vay s, l*NFI 

JIR(r) 

Đáu tưnướị ngoài ròng NFI 

(c) Thị trường hối đoái 

Vo 
ì . 

•s 

NFI NFI 

í \ 

NXỊeỊ 

Xuất khẩu ròng NX 

Hình 7.17 

f. Khi các nhà đầu tư Mỹ bi quan vào tương lai và cắt giảm đầu tư, đường cẩu 
về đẩu từ của Mỹ sẽ dịch chuyển xuống dưới như được chỉ ra trong hình 7.19. 
Kết quả là lãi suất cân bằng giảm và đầu tư nước ngoài ròng táng. (Cần chú ý 
rằng sự gia tăng của đầu tư nước ngoài ròng là kết quả của sự di chuyển xuống 
phía dưới của đường dầu tư, vì đường này không thay đổi do I+NFI không 
thay đổi.) Sự gia tăng đầu tư nước ngoài ròng đến lượt nó lại làm dịch chuyển 
dường cung về đô la (dường NFI trong phần c của hình vẽ) ra phía ngoài. Vì 
vậy, tỷ giá hối đoái giảm và xuất khẩu ròng tăng, tức cán cân thương mại được 
cải thiện. 
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(a) Thị trường vốn vay 
s 

(b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Vốn vay s, i*NFI 

(c) Thị trưởng hối đoái 

Hình 7.18 
à) Thị trườne vốn vay 

s 

NFI 
Đáu tư nưập ngtịài ròng 

ĩ ĩ 
NFI 

"ĩ 

Vu 
i 

Xuất khẩu ròng N* 
(b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Vốn vay 

vu 
ì . 

(c) Thị trường hối đoái ẫ 

1 
1 

Đầừtư nước bgoài ròng NFI 

NFI 

" ị " 

Hình 7.19 Xuất khẩu ròng NX 
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Bài 8 

GIỚI THIỆU NHỮNG BIẾN ĐỘNG KINH TẾ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Trong các bài trên chúng ta đã trình bày các mô hình dài hạn về nền kinh tế. 
Những mô hình này giúp chúng ta lý giải xu thế phát triển dài hạn của nén kinh 
tế. Bắt đẩu từ bài này, chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu các mô hình ngắn hạn 
về nền kinh tế. Đây là những công cụ tuyệt vời mà chúng ta có thể sử dụng để 
nghiên cứu các biến động ngắn hạn trong hoạt động của nền kinh tế. 

Sự khác nhau cơ bản giữa ngắn hạn và dài hạn là ở biểu hiện của giá cả: giá 
cả linh hoạt trong dài hạn và cứng nhắc trong ngắn hạn. Mô hình tổng cung -
tổng cầu tạo cơ sở để phân tích biến động kinh tế và tìm hiểu xem tác động của 
các chính sách thay dổi như thế nào trong những khoảng thời gian khác nhau. 

Đường tổng cầu dốc xuống. Nó cho biết tổng cầu về hàng hoa và dịch vụ 
tăng khi giá cả giảm. 

Trong dài hạn, đường tổng cung là đường thẳng đúng: sản lượng được quy 
định bởi khối lượng tư bản, lao động và công nghệ hiện có. Do đó, sự dịch 
chuyển của đường tổng cẩu chỉ ảnh hường tới mức giá, chứ không tác động tới 
sản lượng và việc làm. 

Trong ngắn hạn, đường tổng cung nằm ngang, vì tiền lương và giá cả được 
quyết định từ trước. Do đó, sự dịch chuyển của đường tổng cầu tác động tới sàn 
lượng và việc làm. 

Các cú sốc đối với tổng cầu hoặc tổng cung gây ra biến động kinh tế. Do có 
khả năng làm dịch chuyển đường tổng cầu, nên ngân hàng trung ương có thể 
làm triệt tiêu các cú sốc để duy trì sản lượng và việc làm ờ mức tự nhiên. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ì. Cho ví dụ về một loại giá cứng nhắc trong ngắn hạn và linh hoạt trong dài hạn. 
<7rã lài 
Giá của các tờ tạp chí là ví dụ điển hình về loại giá cứng nhác trong ngắn hạn và 
linh hoạt trong dài hạn. Các nhà kinh tế không thể trả lời chính xác vì sao giá 
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các tạp chí lại cứng nhắc trong ngắn hạn. Có thể lý do ở đây là người mua tạp 
chí cảm thấy rất khó chịu khi giá tạp chí thay đổi hàng tháng và các nhà cung 
cấp sợ rằng việc thay đổi giá thuồng xuyên làm phật ý khách hàng và bị giảm 
doanh thu. 

2. Tại sao đường tổng cầu dốc xuống? 
Om lồ i 
Tổng cầu là mối quan hệ giữa lượng cầu về sản lượng (tính bằng GDP thực tế) 
và mức giá chung. Để hiểu tại sao dường tổng cầu dốc xuống, chúng ta cần phát 
triển một lý thuyết về tổng cẩu. Lý thuyết đơn giản về tổng cầu được xây dựng 
dựa trên lý thuyết số lượng tiền tệ. Nếu viết phương trình số lượng dưới dạng 
cung và cầu về số du tiền tệ thực tế, chúng ta có: 

MIP = kY 

trong đó k = l/v. Phương trình này nói cho chúng ta biết rằng đối với bất kỳ 
mức cung tiền cố đinh M nào, chúng ta cũng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa 
mức giá p và sản lượng Y nếu tốc độ lưu thông tiền tệ V được giả định là không 
đổi. Mức giá càng cao, số dư tiền tệ thực tế (M/P) và lượng cầu về hàng hoa và 
dịch vụ (X) càng thấp và ngược lại. Nói cách khác, đường tổng cầu dốc xuống 
như trong hình 8.1. 

p 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 8.1 

Một cách để hiểu mối quan hệ tỷ lệ nghịch này giữa mức giá và sản lượng là 
lưu ý đến mối quan hệ giữa khối lượng tiến tệ và khối lượng giao dịch. Nếu giả 
đinh V không đổi, thì rõ ràng cung tiền quyết định giá trị bằng tiền của tất cả 
các giao dịch. Nghĩa là chúng ta có đồng nhất thức: 

MV = PY 
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Đồng nhất thức này hàm ý sự gia tăng của mức giá làm cho số tiên cần thiết để thục 
hiện môi giao dịch tăng lên. Mặt khác, nếu đồng nhất thức này đúng vói V cố định, 
thì lượng giao dịch, tức lượng hàng hoa và dịch vụ được mua Y, phải giảm. 

3. Hãy giải thích tác động của biện pháp tăng cung ứng tiền tệ trong ngắn hạn 
và dài hạn. 
<7r<í lồi 
Nếu ngân hàng trung ương tăng cung tiền, thì đường tổng cầu sẽ dịch chuyển ra 
phía ngoài như trong hình 8.2. Do giá cúng nhắc ưong ngắn hạn, nên nền kinh 
tế di chuyển dọc đường tổng cung ngắn hạn nằm ngang (SRAS), chẳng hạn từ 
điểm A tới điểm ổ. Khi đó sản lượng tăng lên trên mức tự nhiên Y*, nghĩa là nền 
kinh tế bước vào thời kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, mức tổng cầu cao cuối cùng sẽ 
làm cho tiền lương và giá cả tăng lên. Sự gia tăng dần dần của giá cả làm cho 
nền kinh tế di chuyển dọc theo đường tổng cầu mới là AD2 tới điểm c. Tại ưạng 
thái cân bằng dài hạn mới này, sản lượng trở về mức tự nhiên của nó, nhung 
mức giá cao hơn so với mức giá tại trạng thái cân bằng ban đầu là A. 

p 

tì 
s 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 8.2 

4. Tại sao ngân hàng trung ương dễ xử lý cú sốc cầu hơn cú sốc cung? 
<3rù lài 
Ngân hàng trung ương xử lý các cú sốc cầu dễ dàng hơn các cú sốc cung bời vì 
nó có thể cắt giảm, thậm chí làm triệt tiêu, tác dộng của sốc cầu thông qua việc 
kiểm soát cung tiền (tức thực thi chính sách tiền tộ). Nhung trong trường hợp 
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sốc cung, nó không có cách nào để điều chỉnh tổng cầu nhằm giũ cho nền kinh 
tế đổng thời đạt mức toàn dụng và ổn định giá cả. 

Để hiểu tại sao điều này lại đúng, chúng ta hãy xem xét các phương án 
chính sách mà ngân hàng trung ương có thể xử lý trong mỗi tình huống. Giả sử 
một cú sốc cầu (chảng hạn cầu tiền giảm mạnh do việc sử dụng thẻ ATM) làm 
dịch chuyển đường tổng cầu ra phía ngoài như trong hình 8.3. Trong ngắn hạn, 
sản lượng tăng tới Kị. Trong dài hạn, sản luợng quay trò về mức tự nhiên, nhưng 
mức giá tâng lên tói pỊ. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương có thể làm triệt tiêu 
sự tăng này của tốc độ lưu thông tiền tệ bằng cách cắt giảm cung tiền. Chính 
sách như vậy sẽ làm cho đường tổng cầu dịch chuyển về vị trí ban đầu, tức trở 
lại AO,. Cho nên, trong phạm vi mà ngân hàng trung ương kiểm soát được cung 
tiền, nó cũng có thể cắt giảm hoặc thậm chí làm triệt tiêu tác động cùa sốc cầu 
đến sản lượng. 

p 

AD2 

SRAS 

r y, y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8.3 

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem các cú sốc cung bất lợi (chảng hạn 
mùa màng bị thất bát hoặc một cuộc tổng đình công nổ ra) tác động tới nền 
kinh tế như thế nào. Chúng ta đã biết ràng cú sốc cung bất lợi đẩy đường 
tổng cung ngắn hạn dịch chuyển lên phía trên. Hình 8.4 minh họa cho tình 
huong một cú sốc đẩy đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển từ SRASỊ tới 
SRAS Trong tình huống này, trạng thái cân bằng của nền kinh tế chuyên từ 
điểm A tới điểm B. 
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p LRAS 

I 

•AD 

SRAS, 

SRẠS2 

Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8.4 
Tại điểm này, sản lượng giảm xuống dưới mức tự nhiên và giá cả tăng lên. 

Ngân hàng trung ương có hai phương án để lựa chọn. Phương án thứ nhát là giữ 
cho tổng cầu ở mức như cũ (nghĩa là giữ cho đường tổng cầu vẫn là AD). Trong 
trường hợp này, sản lượng giảm xuống dưới mức tự nhiên của nó. Có thể cuối 
cùng giá cả sẽ giảm xuống để chuyển việc làm trở về mức toàn dụng (và sàn 
lượng trở về mức tự nhiên, tức trở lại điểm A), nhưng cái giá phải trả là một thời 
kỳ suy thoái đau đớn. Phương án thứ hai là làm tăng tổng cầu bằng cách làm 
tàng cung tiền, qua đó đưa nền kinh tế trở về mức sản lượng tự nhiên. Chẳng 
hạn, thông qua chính sách tiền tệ mở rộng, ngân hàng trung ương có thể làm 
dịch chuyển đường tổng cầu từ ADị tói AD2 và trạng thái cân bằng của nền kinh 
tế chuyển tới điểm c như trong hình 8.5. 

p LRAS 

5) 
SRAS2 

SRAS. 
AD2 

Y y 
Hình 8.5 

HO 
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Rõ ràng chính sách này dẫn đến mức giá thường xuyên cao hơn tại điểm cân 
bằng mới (C). 
Từ những phần ưình bày trên đây, chúng ta đi đến nhận định rằng ngân 
hàng trung ương khó xử lý các cú sốc cung hem các cú sốc cầu. Tất nhiên, nhận 
định này được hiểu theo nghĩa ngân hàng trung ương có thể làm triệt tiêu hoàn 
toàn tác động của các cú sốc cầu trong khi không thể làm như vậy đối với các 
cú sốc cung. Khi gặp cú sốc cung bất lợi, ngân hàng trung ương không có cách 
nào để điều chỉnh tổng cầu sao cho vừa duy trì được mức toàn dụng, vừa ổn 
định được mức giá. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

/. Những sửa đổi trong quy định của nhiều chính phủ đã tạo điều kiện cho các 
ngân hàng thương mại trả lãi suất cho tài khoản viết séc. (Trước đó, tài khoản 
viết séc không được hưởng lãi suất). Hãy chú ý rằng khối lượng tiền tệ (tức cung 
ứng tiền tệ) là tổng mức cung tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn, bao gồm cả tài 
khoản viết séc, do đó sự thay đổi quy định này tàm cho việc giữ tiền trở nén hấp 
dẫn hơn. 
a. Sự thay đổi như vậy tác động tới nhu cẩu vê tiền như thế nào? 
b. Điều gì xảy ra với tốc độ lưu thông tiên tệ? 
c. Nếu ngân hàng trung ương giữ cho cung tiền không thay đổi, điều gì sẽ xảy 

ra với sản lượng và giá cả trong ngắn hạn và dài hạn? 
ả. Ngân hàng trung ương có nên giữ cung tiền không đổi để đáp lại sự thay đổi 

quy định này không? Tại sao có hoặc tại sao không? 

Mồi giải 
à. Khi tài khoản viết séc được hường lãi suất, việc giữ tiền (cụ thể là tiền gửi D) 
trở nên hấp dẫn hơn. Kết quả là, nhu cầu về tiền của mọi người tăng lên. 
b. Sự gia tăng của cầu tiền tương đương vối sự giảm sút của tốc độ lưu thông 
tiền tệ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng có thể chuyển phương trình số lượng tiền tệ 
thành dạng sau đây: 

M/P = kY 
trong đó k = l/v. Để phương trình này đúng, thì đối với một mức sản lượng cho 
trước sự gia tăng của số dư tiền tệ thực tế hàm ý rằng k phải tăng lên, tức tốc độ 
lưu thông tiền tệ phải xuống. Do lãi suất trả cho tài khoản séc khuyến khích mọi 
người giữ tiền, nên đồng tiền lưu thông ngày càng chậm hơn. 
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c. Nếu ngân hàng trung ương giữ cho cung tiền không đổi, thì sự giảm sút cùa 
tốc độ lưu thông tiền tệ sẽ làm dịch chuyển đường tổng cầu xuống phía đuôi, 
như được minh họa trong hình 8.6. Trong ngắn hạn, khi giá cả cứng nhác, nền 
kinh tế sẽ chuyển từ điểm cân bằng ban đầu, tức điểm A, tới điểm cân bằng 
ngắn hạn, tức điểm B. Sự giảm sút của tổng cầu này làm cho sản lượng của nền 
kinh tế giảm xuống dưới mức tự nhiên. 

1 p" 

p, 

1 

LRAS 

Ả SRAS 

ơ 
! ^AD2 

Y, r Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8.6 
Theo thời gian, mức tổng cầu thấp làm cho giá và tiền lương phải giảm 
xuống. Khi giá cả giảm, sản lượng dần dần tăng lên cho đến khi nó đạt tới mức 
sản lượng tự nhiên tại điểm c. 

-5 
SRAS 

Thu nhập, sàn lượng 
Hình 8.7 
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d- Sự giảm sút trong tốc độ lưu thông làm cho đường tổng cầu dịch xuống phía 
dưới. Ngân hàng trung ương có thể tăng cung tiền để triệt tiêu sự suy giảm này 
và nhò vậy chuyển nền kinh tế quay trở lại cân bằng ban đầu. Hình 8.7 cho thấy 
nếu tăng cung tiền, ngân hàng trung ương có thể đẩy đường AD2 trờ lại ADị và 
trạng thái cân bằng trở về điểm A. 

Tất nhiên, để đạt được mục tiêu làm giảm hoặc thậm chí làm triệt tiêu ảnh 
huống của một cú sốc cầu như thế đối vói sản lượng, ngân hàng trung ương phải 
có khả năng tính toán chính xác mức thay đổi trong tốc độ lưu thông tiền tệ. 
Đặc biệt là khi sự điều chỉnh chính sách làm cho cầu tiền thay đổi theo cách có 
thể dự báo được, ngân hàng trung ương cần làm cho cung tiền đáp lại sự thay 
đổi đó để ngăn cản không cho nó gây ra sự gián đoạn trong nền kinh tế. 

2. Ngân hàng trung ương cắt giảm mức cung tiền 5%. 
a. Điều gì sẽ xảy ra với đường tổng cầu? 
b. Điều gì sẽ xảy ra với sản lượng và giá cả trong ngắn hạn và dài hạn? 
c. Theo quy luật Okun, điều gì sẽ xảy ra trong ngắn hạn và dài hạn? (Gợi ý: 

Quy luật Okun phản ánh mối quan hệ giữa sàn lượng vả thất nghiệp được 
trình bày trong bài 2). 

ả. Điều gì xây ra với lãi suất thực tế trong ngắn hạn và dài hạn? (Gợi ý: Hãy sử 
dụng mô hình lãi suất thực tế trong bài 3 để thấy điều gì xảy ra khi sản lượng 
thay đổi.) 

Jưiì giòi 

a. Nếu ngân hàng trung ương cắt giảm cung tiền, thì đường tổng cầu sẽ dịch 
xuống dưới như được minh họa ương hình 8.8. Kết quả này được rút ra từ 
phương trình số lượng tiền tệ MV = PY - một phương trình cho chúng ta biết 
rằng sự cắt giảm khối lượng tiền tệ Ai dẫn tới sự giảm sút tương ứng trong sản 
lượng danh nghĩa PY (giả định V cố định). Sự dịch chuyển xuống dưới của 
đường tổng cầu hàm ý dối bất kỳ mức giá p cho trước nào, mức sản lượng Y 
cũng thấp hơn và đối với bất kỳ mức sản lượng Y cho trước nào, mức giá p cũng 
thấp hơn. 
b. Trong bài giảng 6, chúng ta đã biểu diễn phương trình số lượng tiền tệ dưới 
dạng phần ưăm thay đổi như sau: 

%A trong M + %A trong V = %A trong p + %A trong Y 
Nếu giả định tốc độ lưu thông không dổi, thì biểu thức %A trong V = 0. Do vậy: 
%A trong Ai = %A trong p + %A trong Y 
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p LRAS 

ế 

so 
en 

AO, 

SRAS 

r Y 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 8.8 

Chúng ta đã biết rằng mức giá cố định trong ngắn hạn. Điều này hàm ý rằng 
%á trong p = 0. Do đó: 

Dựa vào phương trình này, chúng ta kết luận rằng trong ngắn hạn, biện pháp 
cắt giảm 5 phần trăm trong cung tiền sẽ dẫn tói sự giảm sút 5 phần ưăm ữong 
sản lượng. Kết luận này được minh họa bằng hình 8.9. Nhìn vào hình này chúng 
ta thấy Y*- y, = 5% khi sự cắt giảm 5% cung tiền đẩy đường AD, dịch chuyển 
xuống AD2. 
Chúng ta cũng đã biết rằng mức giá linh hoạt và nền kinh tế quay ườ lại 
mức sản lượng tự nhiên trong dài hạn. Điều này hàm ý rằng trong dài hạn, %ắ 
trong Y = 0. Do vậy, chúng ta có: 

Dựa vào phương trình này, chúng ta kết luận rằng trong dài hạn, biện pháp 
cắt giảm 5 phần trăm trong cung tiền dẫn tới sự giảm sút 5 phẩn trăm trong mức 
giá. Chúng ta cũng đọc được nhận định này từ hình 8.9. 
c. Quy luật Okun nói rằng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa thất nghiệp và GDP 
thực tế. Nó được khái quát hoa bằng phương trình: 

%A trong GDP thực tế =3% - 2x (A trong tỷ lệ thất nghiệp) 

%A trong M = %A trong Y 

%A trong M = %A trong p 
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Nghĩa là, sản lượng chuyển dịch theo hướng ngược lại với thất nghiệp theo 
tỷ lệ 2:1. Trong ngắn hạn, khi Y giảm 5 phần ưãm, thất nghiệp tăng 2,5 phần 
trăm. Trong dài hạn, do cả sản lượng và thất nghiệp đểu quay trỏ lại mức tự 
nhiên, nên không có sự thay đổi dài hạn nào trong tỷ lệ thất nghiệp. 

5% 
p, 

LRAS 

A SRAS 

j v 
/ 

1 "̂**s c / 

5% 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8.9 

d. Đổng nhất thức ưong tài khoản thu nhập quốc dân nói cho chúng ta rằng tiết 
kiệm S = Y-C -G. Như vậy, khi Y giảm, s cũng giảm. Hình 8.10 chi ra rằng sự 
giảm sút của tiết kiệm làm cho lãi suất thực tế tăng lên. Khi Y quay ưở lại mức 
cân bằng ban đầu, thì lãi suất thực tế cũng phải trờ về mức ban đầu. 

ta 
Ì. 

s2 s, 

< 

Đầu tư, Tiết kiệm 
Hình 8.10 

l,s 
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3. Hãy phân tích xem mục tiêu cùa ngán hàng trung ương ảnh hường như thí 
nào tới phản ứng của họ trước các cú sốc. Trường hợp A, ngân hàng trung ương 
chỉ quan tâm đến việc giữ cho giá cả ổn định (mục tiêu chống lạm phát). 
Trường hợp B, ngân hàng trung ương chỉ quan tâm giữ cho sản lượng và việc 
làm ở mức tự nhiên (mục tiêu chống suy thoái). Trong mỗi trường hợp, hãy cho 
biết ngân hàng trung ương sẽ phản ứng ra sao khi: 
a. Tốc độ lưu thông tiền tệ giảm. 
b. Giá dầu trên thế giới tăng. 
Mà i ụiáỉ 
a. Sự sụt giảm ngoại sinh của tốc độ lưu thông tiền tệ làm cho đường tổng cẩu 
dịch chuyển xuống phía dưới, chẳng hạn tói AD2 như trong hình 8.11. Do giá cả 
bị cố định trong ngắn hạn, nên sản lượng phải giảm. 

LRAS 

A SRAS 

ì ^ S s s 0 / / 

V* Y 
Thu nhập, sản luông 

Hình 8.11 

Nếu muốn giữ sản lượng và việc làm ở mức tự nhiên Y*, ngân hàng trung 
ương phải làm tăng tổng cầu dể làm triệt tiêu tác động của sự giảm sút ưong tốc 
độ lưu thông tiền tệ bằng cách tăng cung tiền. Khi đó đường tổng cầu sẽ dịch 
chuyển trở về vị trí ban đầu là AĐ, và nền kinh tế chuyển vé trạng thái cân bàng 
ban đầu là A. Kết quả là cả mức giá và sản lượng đểu không đổi. 

Nếu ngân hàng trung ương muốn giữ cho giá cả ổn định, thì nó phải tránh 
sự điều chỉnh dài hạn xuống mức giá thấp hơn như tại điểm c trong hình 8.11. 
Khi đó, nó cần tăng cung tiền và làm cho dịch chuyển đường tổng cẩu lên phía 
trên, tới trạng thái cân bằng ban đầu là điểm A. 
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Như vậy, trong cả hai trường hợp, ngân hàng trung ương đều vận dụng các 
chính sách như nhau để đáp lại cú sốc cầu này. 
b. Sụ gia tăng ngoại sinh của giá dầu là một cú sốc cung bất lợi. Nó làm cho 
đường tổng cung ngắn hạn dịch lên phía ưên, chẳng hạn tới SRAS2 như trong 
hình 8.12. 

LRAS 

c SRAS, 

í " < ^ ^ S ^ SRAS, 
A 

Y* Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8.12 

Nếu quan tâm đến việc giữ cho sản lượng và việc làm ở mức tự nhiên, ngân 
hàng trung ương phải làm tăng tổng cầu thông qua các chính sách làm tăng 
cung tiền Phản ứng chính sách này làm dịch chuyển đường tổng cầu lên phía 
trên từ AO, tới AD2 như được chỉ rá trong hình 8.12. Trong trường hợp này, nền 
kinh tế đạt tới cân bằng mới tại điểm c. Mức giá tại điểm c vĩnh viên cao hơn, 
nhưng không có sự tổn thất sản lượng thường đi kèm với cú sốc cung bất lợi. 

Nếu quan tâm đến việc giữ cho giá cả ổn định, thì ngân hàng trung ương 
không thể thực thi chính sách nào. Trong ngán hạn, giá cả tiếp tục ở mức p2, 
cao hơn so với trước. Nếu ngân hàng trung ương làm tăng tổng cầu, nền kinh tế 
cuối cung sẽ chuyển tới mức giá vĩnh viễn cao hơn. Do đó, nó không có cách gì 
khác hơn la chờ đợi trong khi giữ cho tổng cầu không đổi. Có thể cuối cùng giá 
cả se giam xuống để lập lại mức toàn dụng tại mức giá trước đây là pt. Nhưng 
tổn thất do qua trinh này gây ra là cuộc suy thoái kéo dài. 

Như vậy, ngân hàng trung uơng cũng có hai phương án chính sách khác 
nhau để phản úng một cú sốc cung. 
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Bài 9 

TỔNG CẦU I 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Giao điểm Keynes là mô hình đơn giản về xác định thu nhập. Nó coi chính sách 
tài chính và đầu tư là yếu tố ngoại sinh, sau đó chi ra rằng có một mức thu nhập 
quốc dân mà tại đó chi tiêu thực hiện bằng chi tiêu dự kiến. Nó cũng chì ra rằng 
sự thay đổi trong chính sách tài chính có tác dụng khuyếch đại thu nhập. 

Khi chúng ta cho phép đẩu tư dự kiến phụ thuộc vào lãi suất, thì giao điểm 
Keynes tạo ra mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập quốc dân. Lãi suất càng cao, 
đầu tư dự kiến càng thấp, và mức chi tiêu dự kiến thấp hơn sẽ làm giảm thu thập 
quốc dân. Đường ỈS tóm tắt mối quan hệ tỳ lệ nghịch giữa lãi suất và thu thập. 

Lý thuyết ưa thích thanh khoản và mô hình đơn giản về xác định lãi suất. Lý 
thuyết này coi cung ứng tiền tệ và mức giá là yếu tố ngoại sinh và giả đinh rằng 
lãi suất điều chỉnh để cân bằng cung cầu về số dư tiền tệ thực tế. Nó hàm ý rằng 
sự gia tăng cung tiền làm giảm lãi suất. 

Khi chúng ta cho phép cầu về số dư tiền tệ thực tế phụ thuộc vào Au nhập 
quốc dân, thì lý thuyết ưa thích thanh khoản tạo ra mối quan hệ giữa thu nhập 
và lãi suất. Mức thu nhập cao hơn làm tăng số dư thực tế, do đó làm tăng lãi 
suất. Đường LM tóm tắt mối quan hệ tỳ lệ thuận này giữa thu nhập và lãi suất 

Mô hình IS-LM kết hợp các yếu tố của giao điểm Keynes với các yếu tố của 
lý thuyết ưa thích thanh khoản. Giao điểm của đường IS và đường IM chì ra 
mức lãi suất và thu nhập thỏa mãn điều kiện cân bằng của cả thị trường hàng 
hóa và thị trường tiền tệ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ì. Sử dụng giao điểm Keynes để giải thích tại sao chính sách tài chính có tác 
dụng khuyếch đại thu nhập quốc dàn. 
<Jrá IM 
Giao điểm Keynes nói rằng chính sách tài chính làm cho thu nhập tăng gấp 
nhiều lần so vói mức thay dổi ban đầu trong chính sách tài chính (gọi tắt là hiệu 
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ứng nhân tử). Nguyên nhân ở đây là: theo hàm tiêu dùng, mức thu nhập cao hơn 
dân tới mức tiêu dùng cao. Ví dụ, khi mức mua hàng của chính phủ tăng thêm 
một lượng bằng áG, tổng chi tiêu sẽ tăng thêm một lượng bằng áG và tổng thu 
nhập cũng tăng một lượng bằng àG. Mức thu nhập tăng thêm này làm cho tiêu 
dùng tăng thêm một lượng bằng MPCxAG. Lượng tiêu dùng tăng thêm đó đến 
lượt nó lại làm tăng tổng chi tiêu và thu nhập lên hơn nữa. Tác động hồi tiếp 
như vậy cùa tiêu dùng đối vói thu nhập lặp lại cho đến khi nền kinh tế đạt tới 
giao điểm Keynes mới (tức trạng thái cân bằng mới). Do đó, trong mô hình giao 
điểm Keynes, khi chính phủ tăng chi tiêu thêm một đồng, thì tổng chi tiêu và 
thu nhập tăng thêm một lượng bằng ĂGIO.-MPC). Vì MPC nhỏ hơn hoặc bằng Ì, 
nên mức tăng thu nhập phải lớn hơn hoặc ít nhất cũng bằng ^c. 

2. Hãy sử dụng lý thuyết ưa thích thanh khoản để giải thích tại sao sự gia tăng 
cung ứng tiền tệ tăng lại làm giảm lãi suất. Khi giải thích, bạn cần nêu ra già 
định gì về mức giá? 

<Urit tói 
Lý thuyết ưa thích thanh khoản lý giải phương thức mà cung và cầu về số dư 
tiền tệ thực tế quyết định mức lãi suất. Dạng đơn giản của lý thuyết này giả thiết 
rằng mức cung tiền bị cố định bởi ngân hàng trung ương. Do trong mô hình mức 
giá p được giả đinh là cố đinh, cho nên cung về số dư tiền tộ thực tế cũng không 
thay đổi. Cầu về số dư tiền tệ thực tế phụ thuộc vào lãi suất, tức chi phí cơ hội của 
việc giữ tiền. Lãi suất càng cao, người ta càng ít giữ tiền vì chi phí cơ hội cao. Khi 
giữ tiền, mọi người từ bỏ lãi suất thu được từ tiền gửi tiết kiệm. Ngược lại, khi lãi 
suất thấp, mọi người giữ nhiều tiền hơn do chi phí cơ hội thấp. Hình 9.1 biểu diễn 
cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế. Theo lý thuyết ùa thích thanh khoản, thì lãi 
suất sẽ điều chỉnh để cân bằng cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế. 

Tại sao cung tiền tăng lại làm giảm lãi suất? Chúng ta hãy xem điều gì xảy 
ra khi ngân hàng trung ương tăng cung tiền từ MỊ lên M2. Do mức giá p không 
đổi nên sự gia tăng cung tiền làm dịch chuyển đường cung về số dư tiền tệ thực 
tế MIP sang phải như trong hình 9.2. 

Lãi suất phải điều chỉnh để cân bằng cung và cầu. Tại mức lãi suất cũ r,, 
cung vượt cầu. Những người giữ nhiều tiền hơn mức cần thiết cố gắng chuyển 
một phần tiền mà họ đang nắm giữ thành tiền gửi ngân hàng đem lại lãi suất 
hoác sử dung nó để mua ưấi phiếu. Do ngân hàng và những người phát hành trái 
phiếu luôn muốn trả lãi suất thấp, nên họ phản ứng lại hiện tượng dư cung về 
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tiền này bằng cách giảm lãi suất. Lãi suất giảm xuống cho tới khi đạt được trạng 
thái cân bằng mới tại r2. 

Cung vê số dư 
tiên tệ thục tế 

^ s * ^ L(I) = cáu 
^^""•x^,, dứ tiền tệ 

về số 
thục tể 

M/P M/P 
Hình 9.1 

L(r)=Cầuvês6dư 
tiên tệ thực tế 

uựp MJP HÚP 
Sổ dư tiền tệ thực tế 

Hình 9.2 

3. Tại sao đường IS dốc xuống? 

&rálM 
Đường IS tóm tắt mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập tại trạng thái cân bằng 
của thị trường hàng hoa và dịch vụ. Do đầu tư có quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi 
suất, nên khi lãi suất tăng từ r, tói r2, đầu tư dự kiến giảm từ /, xuống / 2 nhu 
được minh hoa ương hình 9.3. 
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r 

l2+-i, í 
Đâu tư 

Hình 9.3 
Giao điểm Keynes chỉ ra rằng khi đầu tư dự kiến (tức nhu cầu đầu tư) giảm, 

đường tổng chi tiêu (£) sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, chẳng hạn từ £j tới E2 

và thu nhập quốc dân giảm, chẳng hạn từ F, xuống y2nhu trong hình 9.4a. 
(a) Giao điểm Keynes £ 

e2=C(Y-T)+ /W+G 

(b) Đường IS 

Y=E Y=E 

ị V , Y ị V , Y , Y 

Y2 Y, 
Hình 9.4 
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Nhìn vào hình 9.4b, chúng ta thấy mức lãi suất cao hơn dẫn đến thu nhịp 
quốc dân thấp hơn và điều này hàm ý đường /5 dốc xuống. 

4. Tại sao đường LM dốc lên? 
<Jrứ lèn 
Đường IM tóm tắt quan hệ giữa thu nhập và lãi suất hình thành từ trạng thái cân 
bằng trên thị trường về số dư tiền tệ thực tế. Đường này cho chúng ta biết múc 
lãi suất làm cân bằng thị trường tiền tệ tại một mức thu nhập nào đó. Lý thuyết 
ưa thích thanh khoản lý giải tại sao đường IM dốc lên. Lý thuyết này cho ràng 
cầu về số dư tiến tệ thực \ỀUr,Y) phụ thuộc vào lãi suất (vì lãi suất là chi phí co 
hội của việc giữ tiền) và thu nhập. Do giá cả cố định ữong ngắn hạn, nên ngân 
hàng trung ương quyết đinh mức cung cố dinh về số dư tiền tệ thực tế MIP. 
Hình 9.5a chỉ ra mức lãi suất làm cân bằng cung và cầu về số dư tiền tệ thục tí 
tại mỗi mức thu nhập quốc dân. 

(a) Thị trường số dữ tiền tệ thực tế (b) Đường IM 

\ \ 

ÚP /LAI 

Ị "Si 't 
ệr' í 

1 

Số dư tiền tệ thực té 
WP 

Hình 9.5 

% y2 

Thu nhập, sản lượng 

Bày giờ, chúng ta hãy xem điều gì xảy ra với lãi suất khi thu nhập tảng từ YỊ 
lén Y2. Sự gia tăng thu nhập làm dịch chuyển đường cầu về tiên lên phía trên, 
chảng hạn từ L(r,Yị) tới U,r,Y2). Tại mức lãi suất cũ rt, lúc này cầu về số dư tiền 
tệ thực tế vượt quá cung. Vì vậy, lãi suất phải tăng để cân bằng cung và cáu. Két 
quả là mức thu nhập cao hơn dẫn đến lãi suất cao hơn như minh hoa ờ hình 
9.5b. Điều này hàm ý đường IM dốc lên. 
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BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Ị. Hãy sù dụng giao điểm Keynes để giải thích tác động của chính sách sau: 
a. Tăng mức mua hàng của chính phù. 
b. Tăng thuế. 
c. Tăng mua hàng của chính phủ và thuế ở mức như nhau. 
£xii giói 
a. Giao điểm Keynes biểu diễn hàm chi tiêu dự kiến của nền kinh tế dưới dạng: 

E = C(Ỵ-T) + I + G 
và điều kiện cân bằng ở đây là chi tiêu thực tế bằng chi tiêu dự kiến: 

Y = E 

Hình 9.6 minh họa cho nhận định này. 

*Õ5 
ĩ-

Y=E 
ỳ 

/ E2=C(Y-T)* /+62 

ị 

jụs> ị ỉ 
v2 Ỳ, Y 

Hỉnh 9.6 

Sự gia tăng chi tiêu chính phủ từ G, lên Gi làm dịch chuyển đường tổng chi 
tiêu dự kiến lên phía trên (từ £, lên E2). Điểm cân bằng mới là B. Mức thay đổi 
của Y bằng tích của nhân tử chi tiêu với mức thay đổi trong chi tiêu của chính 
phủ. Nghĩa là, 

AY= [(1/(1 -MPC)]áG 

Do khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC nhỏ hơn Ì, nên công thức ưên cho 
thấy khi G tăng thêm Ì đổng, Y tăng thêm nhiều hơn Ì đồng. 
b. Khi thuế tăng thêm một lượng bằng ÁT, thì thu nhập sử dụng Y-T sẽ giảm 
một lượng đúng bằng ÁT và vì thế tiêu dùng giảm một lượng bằng MPCAT. 
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Như vậy, tại bất kỳ mức thu nhập Y cho tniớc nào, chi tiêu dự kiến đều giảm. 
Trong mô hình giao điểm Keynes, sự gia tăng của thuế làm dịch chuyển dường 
chi tiêu dự kiến xuống phía dưới một đoạn bằng MPCAT như dược minh họa 
bằng mũi tên chỉ xuống dưới trong hình 9.7. 

Hình 9.7 

Chúng ta có thể tính được mức suy giảm của Y bằng cách lấy nhân từ thuế 
nhân vói mức tăng của thuế: 

AY=[-MPC/(l-MPC)]AT 

c. Chúng ta có thế tính được hậu quả của việc chính phủ tăng chi tiêu và thuế ó 
mức nhu nhau bằng cách cộng hai hiệu ứng nhân tử đã tính được ở câu a và b lại 
vói nhau: 

ÁY = [l/(ỉ-MPC)]AG + [- (MPC/ạ-MPC)]AT 
Do mua hàng của chính phủ và thuế tăng ờ mức như nhau, nên àG = Sĩ-

Cho nên, nếu thay ÁT bằng zJG, chúng ta có thể viết lại phương trình trên nhu 
sau: 

ÁY = [1/(1 - MPC) - MPCId - MPC)]4G 
Rút gọn công thức này, chúng ta được: 

AY = AG 
Nghĩa là, khi chính phủ tăng chi tiêu và thuế một lượng như nhau (ÁT=zKJ), thì 
thu nhập quốc dân phải tăng một lượng đúng bàng mức tăng mua hàng của 
chính phủ {ÁY = dG). Nói cách khác, nhân từ ngân sách cân bằng bằng Ì. 
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2. Trong giao điểm Keynes, giả sử hàm tiêu dùng đã cho là: 
c = 200 + 0,75(Y - T) 

Đầu tư dự kiến bằng 100, mức mua hàng của chính phủ và thuế đều bằng 100. 
a. Hãy viết chi tiêu dự kiến dưới dạng một hàm của thu thập 
b. Mức cân bằng của thu nhập là bao nhiêu ? 
c. Nếu mua hàng của chính phủ tăng lên 125, mức thu nhập cân bằng mới là 

bao nhiêu ? 
d. Mua hàng của chính phủ phải bằng bao nhiêu để đạt được thu nhập 1.600? 

MỒI giòi 
a. Hàm tổng chi tiêu dự kiến là: 

E = cự -D + I + G 
Thay giá trị của hàm tiêu dùng và mức đầu tư /, mức mua hàng chính phủ G và thuế 
T vào hàm tổng chi tiêu E, chúng ta được: 

E = 200 + 0,75(Y -100) + 100 +100 
= 0,757 + 325 

Đồ thị của phương trình này được vẽ trong hình 9.8. 

1=325 + 0,75Y 

ý =1.300 Y 

Hình 9.8 

b Để xác định mức thu nhập cân bằng, chúng ta kết hợp phương trình chi tiêu 
dư kiến tìm đươc ở câu a với điều kiện cân bằng Y = E. Kết quả chúng ta được: 

y = 0,75K+325 
Y= 1.300 
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Như vậy, mức thu nhập cân bằng là 1.300. Hình 9.8 cho thấy mức thu nhập 
cân bằng này chính là giao điểm của đường tổng chi tiêu và đường 45°. 
c. Nếu mức mua hàng chính phủ tăng lên 125, thì hàm chi tiêu dự kiến chuyển 
E = 0,754y + 350. Cho E = Y và thay vào phương trình này, chúng ta tính (toạc 
mức thu nhập cân bằng là 1400. 

Chúng ta hãy chú ý thêm rằng khi mua hàng của chính phủ tăng thèm 25 
(Z1G = 125 - 100 = 25), thì thu nhập tăng thêm 100 (ÁY = 1400 - 1300 = 100). 
Chúng ta có thể dự kiến trước điều này: vì nhân tử mua hàng chính phù là 1/(1 -
MPC), nên khi MPC là 0,75, nhân tử mua hàng của chính phủ bằng 4. 
d. Mức thu nhập Ì .600 hàm ý thu nhập tăng thêm 300 so vói mức ban đầu (ày = 
300). Chúng ta dã biết nhân tử mua hàng chính phủ bằng 4 do nhân tử mua hàng 
của chính phủ là 1/(1 - AÍPC) và MPC bằng 0,75. Từ đó chúng ta suy ra rằng 
nếu muốn thu nhập tăng lên 1600, chính phủ phải tăng chi tiêu thêm một lượng 
ẺO = ÁY :[\I(\-MPC\ = 300 : 4 = 75. 

3. Mặc dù khi thiết lập giao điểm Keynes trong bài này, chúng ta già định mức 
thuế cố định, nhưng ở nhiều nước, thuế phụ thuộc vào thu nhập. Chúng ta hãy 
mô tả hệ thống thuế bằng cách viết mức thu từ thuế dưới dạng: 

T = T + tY 
trong đó T và ì là các tham số của luật thuế. Tham sốt là mức thuế cận biên: 
khi thu nhập tăng thêm ỉ đồng, nguồn thu vé thuế tăng thêm t đồng. 
a. Hệ thống thuế này làm thay đổi cách thức phản ứng của tiêu dùng đối với 

những thay đối của GDP như thế nào ? 
b. Hệ thống thuế này làm thay đổi phản ứng của nền kinh tế dối với những 

thay đối trong mức mua hàng của chính phủ như thế nào ? 
c. Trong mò hình IS-LM, hệ thống thuế làm thay đối độ dốc của đường IS như 

thế nào? 

£ồi ụĩáì 

a. Nếu thuế không phụ thuộc vào thu nhập, thì một đổng thu nhập tăng thêm 
đồng nghĩa với việc thu nhập sử dụng tăng thêm một đồng. Khi đó tiêu dùng 
tăng thêm một lượng bằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên (tức MPC đổng). 
Khi thuế phụ thuộc vào thu nhập, thì một đổng thu nhập tăng thêm làm cho thu 
nhập sử dụng đồng thêm (Ì-/) đồng. Khi đó tiêu dùng tăng sẽ thêm một lượng 
bằng tích của MPC vói mức thay đổi trong thu nhập sử dụng, tức là bằng (Ì-/) 
MPC đồng. Con số này nhỏ hơn MPC vì t nhỏ hơn 1. Điểm mấu chốt ờ đây là 
thu nhập sử dụng thay đổi ít hơn tổng thu nhập. Vì vậy, ảnh hường của sự gia 
tăng thu nhập đối với tiêu dùng và tổng chi tiêu nhỏ hơn. 
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b. Khi thuế không đổi, chúng ta biết răng AYIdG = \I(\-MPC). Chúng ta run 
được kết quả này bằng cách xem xét mức mua hàng tăng thêm cùa chính phủ 
dG\ tác động ban đầu của sự thay đổi này là làm cho thu nhập thêm một lượng 
bằng zlG. Sự gia tăng thu nhập này đến lượt nó lại làm tăng tiêu dùng thêm một 
lượng bằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhân vói mức thu nhập tăng thêm, 
tức bằng MPCĂG. Mức tiêu dùng tăng thêm này tiếp tục làm tăng chi tiêu và 
thu nhập lên cao hơn nữa. Khi giả định quá trình điều chỉnh này diên ra vô hạn, 
trên đây chúng ta đã rút ra được công thức tính giá trị của nhân tử. 

Khi thuế phụ thuộc thu nhập, chúng ta biết rằng mức tăng chi tiêu /ÌG của 
chính phủ vẫn làm tổng thu nhập tăng thêm đe. Tuy nhiên, do tác động của 
thuế mà thu nhập sử dụng chỉ tăng thêm một lượng bằng (l-í)AG và mức tiêu 
dùng chỉ tăng thêm một lượng bằng MPC(l-t)AG. Đương nhiên là sụ gia tâng 
chi tiêu và thu nhập (dù nhỏ hon khi không có thuế) như vậy đến lượt chúng lại 
làm tăng tiêu dùng thêm nữa. Quá trình này tiếp diễn qua nhiều thời kỳ và sản 
lượng sẽ thay đổi một lượng tổng cộng bằng: 

ÁY = dG{ Ì + (Ì - t)MPC + [(Ì - t)MPCf + [(Ì - t)MPCỸ+ -
= AG{ 1/[1 - (Ì - t)MPC] Ị 

Như vậy, giờ đây - khi thuế phụ thuộc vào thu nhập - nhân tử mua hàng của 
chính phủ trơ thành 1/[1 - (Ì - t)MPC], chứ không còn là 1/(1 - MPC) nữa. Điều 
này cũng hàm ý rằng nhân tử bây giờ nhỏ hơn trước khá nhiều. Ví dụ, nếu 
khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC bằng 3/4 và thuế suất / bằng 1/3 thì 
nhân tử giảm từ 4 ị/(Ì - 3/4)}xuống chỉ còn bằng 2 {=1/[1 - (Ì - 1/3)3/4]}. 
c. Trong bài này, chúng ta đã rút ra phương trình của đường IS bằng phương 
pháp đại số và dùng phương trình đó nghiên cứu mối quan hệ giữa lãi suất và 
sản lượng. Để biết hệ thống thuế làm thay đổi độ dốc của đường IS nhu thế nào, 
chúng ta có thể rút ra phương trình đường IS cho trường hợp thuế phụ thuộc thu 
nhập. Chúng ta hãy bắt đầu bằng đồng nhất thức về tài khoản thu nhập quốc dân 
cho nền kinh tế đóng: 

Y = c +I + G 
và hàm tiêu dùng: 

C = a + bự-T-tY) 
Hãy chú ý rằng trong hàm tiêu dùng này, thuế là một hàm sộ' của thu nhập. 
Hàm đầu tư cũng giống như ỏ ưong bài này: 

I = c-dr 
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Thay hàm tiêu dùng và đẩu tư vào đồng nhất thức về tài khoản thu nhập quốc 
dân, chúng ta được: 

Y=[a + b(Y-ĩ- tY)]+c-dr + G 

Giải phương trình này để rút ra Y chúng ta được: 

Y= a + C + À -G + - • b rĩ*: 1 

l-b(ỉ-t) l-b(l-t) l-b(ì-t) l-b(l-t) 
Đường /5 này tương tự như đường rút trong cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mõ, trù 

việc ở đây chúng ta chia cho ỉ-b(l-t), chứ không phải (l-b). Chúng ta biết rằng Ì 
là thuế suất và đương nhiên nó phải nhỏ hơn 1. Do đó, chúng ta kết luận ràng 
đường /5 này dốc hơn đường IS với thuế là một đại lượng cố định. 

4. Hãy xem xét tác động của sự gia tăng tiết kiệm trong giao điểm Keynes. Già 
sử hàm tiêu dùng có dạng: 

c = C+C(Y - T) 
trong đó c là tham số được gọi là tụ tiêu dùng và c là khuynh hướng tiêu dùng 
cận biền. 

a. Điểu gì sẽ xảy ra đối với thu nhập cân bảng khi xã hội tiết kiệm nhiều hơn, 
biểu hiện ở sự giảm sút của c? 

b. Điều gì xảy ra đối với mức tiết kiệm cân bằng? 
c. Tại sao bạn có thể nói đây lả nghịch lý của tiết kiệm? 
d. Nghịch lý này có xuất hiện trong mó hình cổ điển trình bày trong bài giáng 

số3 không? Tại sao có hoặc tại sao không? 

£ìti ợ lái 
a. Nếu xã hội trờ nên tằn tiện hơn - nghĩa là tại bất kỳ mức thu nhập cho truớc 
nào mọi người cũng tiết kiệm nhiều hơn và tiêu dùng ít hơn - thì khi đó hàm chi 
tiêu dự kiến sẽ dịch chuyển xuống dưới như được minh họa ương hình 9.9 (chú 
ý rằng c 2 < c,). Như vậy, thu nhập cân bằng giảm từ y, xuống chỉ bằng Y2. 
b. Mức tiết kiệm cân bàng vẫn như cũ. Có hai lý do để chúng ta di đến nhận 
định này. Thứ nhất, chúng ta đã biết rằng đồng nhất thức về tài khoản quốc dân 
nói rằng tiết kiệm luôn luôn bằng đầu tư (S = ì). Thứ hai, trong mô hình giao 
điểm Keynes, chúng ta đã giả định rằng mức đầu tư mong muốn hay dự kiến 
không đổi (hoặc nói đúng hơn là không phụ thuộc vào thu nhập, chi phụ thuộc 
vào kỳ vọng của nhà kinh doanh). Giả định này hàm ý mức đầu tư ờ điếm cân 
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bằng mới cũng bằng mức đầu tu ở điểm cân bằng cũ. Từ hai lý do này, chúng ta 
có thể kết luận rằng tiết kiệm ở cả hai điểm cân bằng như nhau. 
c. Chúng ta có thể nói đây đúng là một nghịch lý của tiết kiêm, nghĩa là mặc dù 
tiết kiệm là điều tốt, nhưng lại dẫn tói điều xấu. Tiết kiệm được coi là điều tốt vì 
nó tạo ra nguồn vốn cho đầu tư để mở rộng sản xuất, nâng cao mức sống. 
Nhưng trong những điều kiện nhất đinh (đầu tư chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng của 
nhà kinh doanh) nó có thể dẫn tói điều xấu là: khi mọi người muốn tiết kiệm 
nhiều hơn, thì không những nguyện vọng này không làm cho tổng mức tiết 
kiệm tăng lên, mà còn làm giảm thu nhập quốc dân. Nói cách khác, cái lả tốt 
đối với mỗi cá nhân, có thể trở thành xấu đối với toàn xã hội và chúng ta nhận 
thấy điều này từ quan điểm của giao điểm Keynes. 

E Y=E 

Hình 9.9 
r s, 

Lự) 

Tiết kiệm, đầu tư s,l 
Hình 9.10 
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d. Trong mô hình cổ điển ở bài 3, nghịch lý của tiết kiệm không tồn tại. Trong 
mô hình đó, sản lượng được cố định bởi các nhân tố sản xuất va công nghệ sản 
xuất, còn lãi suất điều chỉnh để cân bằng tiết kiệm và dầu tư, ưong đó đẩu tu 
phụ thuộc vào lãi suất. Khi người ta tiết kiệm hơn thì tiêu dùng giảm và tổng 
mức tiết kiệm tăng tại mọi mức sản lượng; do sản lượng không đổi, đường tiết 
kiệm sẽ dịch sang phải như trong hình 9. lo. Tại điểm cân bằng mói, lãi suất 
thấp hơn, còn đầu tư và tiết kiệm cao hem. Vì vậy, nghịch lý của tiết kiệm không 
tồn tại trong mô hình cổ điển. 
5. Giả sử hàm cấu vê tiền là: 

MD = 1000 -lOOr 

trong đó r là lãi suất (tính bằng %). Mức cung tiền M bằng 1000 và mức giá p 
bằng 2. 
a. Hãy vẽ đồ thị cung và cẩu về số dư tiền tệ thực tế? 
b. Lãi suất cân bằng là bao nhiêu? 
c. Giả sử mức giá không đổi, điều gì sẽ xảy ra đối với lãi suất cán bàng nếu 

cung ứng tiền tệ tăng từ 1000 lên 1200? 
ả. Nếu ngân hàng trung ương muốn tăng lãi suất lên 7%, nó cần quyết định 

mức cung tiền bằng bao nhiêu ? 
£ồl ụiâi 
a. Đường dốc xuống trong hình 9.11 là đổ thị của hàm cầu tiền MD = 1000 -
100r. Nếu M = 1000 váp = 2, mức cung tiền thực tế sẽ là MS = 1000/2 =500. 
Do mức cung tiền thực tế không phụ thuộc vào lãi suất, nên chúng ta biểu thị nó 
bằng đường thẳng đứng MS như trong hình 9.11. 

500 1.000 M/P 
Số dư tiền tệ thực té 

Hình 9.11 
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b. Chúng ta có thể giải phương ưình để tìm mức lãi suất cân bằng. Do tại điểm 
cân bằng cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế bằng nhau, nên: 

MS = MD 
500 = 1000 - lOOr 

r = 5 
Như vậy, lãi suất thực tế cân bằng là 5%. 
c. Nếu mức giá vẫn bằng 2 và cung tiền tăng từ 1000 lên 1200, thì mức cung 
mới về số dư tiền tệ thực tế MS bằng 1200/2 = 600. Chúng ta cũng có thể xác 
định được mức lãi suất cân bằng mới bằng cách cho MS = MD và được: 

600 = 1000 - 100/-
lOOr = 400 

r = 4 
Do vậy, chúng ta kết luận rằng khi tăng cung tiền từ 1000 lên 1200, thì lãi suất 
sẽ giảm từ 5% xuống 4%. 
d. Để xác định mức cung tiền mà ngân hàng trung ương phải duy trì nhằm làm 
cho lãi suất tăng lên 7%, chúng ta cho MS = MD: 

M/P = 1000 - lOOr 
Thay mức giá bằng 2 và r = 7 vào phương trình này, chúng ta được: 

M/2 = 1000 - 100 X 7 
M = 600 

Như vậy, để cho lãi suất tăng từ 5% lên 7%, ngân hàng trung ương cần phải 
giảm cung tiền (danh nghĩa, tức M) từ 1000 xuống 600. 
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Bài 10 

T Ổ N G C Ầ U l i 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Mô hình IS-LM thực chất là lý thuyết tổng quát về tổng cầu. Các biến số ngoại 
sinh trong mô hình này là chính sách tài chính, tiền tệ và mức giá. Mỏ hình lý 
giải hai biến nội sinh là lãi suất và thu nhập quốc dân. 

Đường IS biểu thị mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lãi suất và mức thu nhập hình 
thành từ trạng thái cân bằng của thị trường hàng hoa và dịch vụ. Đường IM biểu 
thị mối quan hộ tỷ lộ thuận giữa lãi suất và mức thu nhập hình thành từ Ưạng thái 
cân bằng của thị trường số dư tiền tệ thực tế. Trạng thái cân bằng ương mô hình 
IS-LM - tức giao điểm của đường /s và IM - biểu thị trạng thái cân bằng đóng 
thời trên thị trường hàng hoa, dịch vụ và thị trường số dư tiền tệ thực tế. 

Chính sách tài chính mở rộng - tức khi chính phủ tăng mức mua hàng hoặc 
giảm thuế - làm dịch chuyển đường IS ra phía ngoài. Sự dịch chuyển này của 
đường IS làm tăng lãi suất và thu nhập. Sự gia tâng thu nhập hàm ý có sự dịch 
chuyển ra phía ngoài của đường tổng cầu. Tương tự như vậy, chính sách tài 
chính thu hẹp làm dịch chuyển đường IS vào phía ương, làm giảm lãi suất, thu 
nhập và dịch chuyển đường tổng cẩu vào phía trong. 

Chính sách tiền tệ mở rộng làm dịch chuyển đường LM xuống phía dưới 
(hay ra phía ngoài). Sự dịch chuyển này của đường IM làm giảm lãi suất và 
tăng thu nhập. Sự gia tăng thu nhập hàm ý có sự dịch chuyển ra phía ngoài của 
đường tổng cầu. Tương tụ, chính sách tiền tệ thu hẹp làm dịch chuyển đường 
LM lên phía trên (hay vào phía trong), qua đó làm tăng lãi suất, giảm thu nhập 
và dịch chuyển đường tổng cầu vào phía trong. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

ỉ. Hãy giải thích tại sao đường tổng cầu dốc xuống 

Í7rá lời 
Đường tổng cầu biểu thị mối quan hệ tỳ lệ nghịch giữa mức giá và thu nhập 
quốc dân. Trong bài 8, chúng ta đã xem xét lý thuyết đơn giản về tổng cầu dựa 
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trên lý thuyết số lượng. Trong bài này, chúng ta sẽ chỉ ra rằng mô hình IS-LM 
tạo ra một lý thuyết hoàn chỉnh hem về tổng cẩu. Chúng ta có thể thấy vì sao 
đường tổng cầu dốc xuống bằng việc xem xét điều gì xảy ra trong mó hình IS-
IM khi mức giá thay đổi. Như hình 10. la cho thấy, với cung tiền cho trước, sự 
gia tăng mức giá từ p, tói p2 làm dịch chuyển đường IM lên phía trên do có sự 
giảm sút trong số dư thực tế, qua đó làm giảm thu nhập từ Kị xuống Y2. Đường 
tổng cầu trong hình 10.lb tóm tắt mối quan hệ giữa mức giá và thu nhập rút ra 
từ mô hình IS-LM. 
a. Mô hình IS-LM 

b. Đường tổng cầu 

Hình 10.1 

2. Chính sách tăng thuế tác động tới lãi suất, thu nhập, tiêu dùng và đầu tư như 
thế nào? 

<J,ủ tói 
Nhân tử thuế trong mô hình giao điểm Keynes nói cho chúng ta biết rằng đối 
với bất kỳ mức lãi suất cho trước nào, sự gia tăng của thuế đều làm cho thu 
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nhập giảm đi một lượng bằng [-MPC/{Ì-MPC]AT. Do sự giảm sút này, 
đường IS dịch chuyển sang trái như trong hình 10.2. Trạng thái cân bằng của 
nền kinh tế chuyển từ điểm A tói điểm B. Như vậy, chính sách tăng thuế làm 
cho lãi suất giảm từ r, xuống r2 và thu nhập quốc dân giảm từ K, xuống Y2. 
Mức tiêu dùng giảm vì thu nhập sử dụng giảm. Mức dầu tư tăng bời vì lãi 
suất giảm. 

v2 V, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.2 

Hãy chú ý rằng trong mô hình IS-LM, mức giảm sút của thu nhập ít hơn so 
với giao điểm Keynes. Nguyên nhân ở đây là mô hình IS-LM tính đến sự gia 
tăng đầu tư khi lãi suất giảm. 

3. Chính sách cắt giảm cung ứng tiến tệ tác động tới lãi suất, thu nhập, tiêu 
dùng và đẩu tư như thế nào? 

<3rA IM 

Với mức giá cố định, sự suy giảm của cung tiền danh nghĩa làm giảm số dư tiền 
tệ thực tế. Lý thuyết ưa thích thanh khoản chỉ ra rằng, đối với bất kỳ mức thu 
nhập cho trước nào, sự giảm sút của số dư tiền tệ thực tế đều dẫn tới mức lãi 
suất cao hơn. Như vậy, chính sách cắt giảm cung ứng tiền tệ làm cho đường LM 
dịch lên phía trên bên trái như trong hình 10.3 và trạng thái cân bằng chuyển từ 
điểm A tói điểm B. Kết quả là, chính sách này làm giảm thu nhập và làm táng 
lãi suất. Tiêu dùng giảm xuống bởi vì thu nhập sử dụng giảm và đầu tư giảm vì 
lãi suất tăng. 
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ị 

LM, 

Ý 

Hình 10.3 

4. Hãy trình bày những hiệu ứng có thể xuất hiện của sự suy giảm trong mức giá 
đối với thu nhập cân bằng. 

Sự suy giảm của mức giá có thể làm tăng hoặc làm giảm mức thu nhập cân 
bằng. Có hai cách mà theo chúng sự suy giảm của mức giá làm tăng thu nhập. 
Thứ nhất, sự gia tăng của số dư tiền tệ thực tế làm dịch chuyển đường IM 
xuống phía dưới, qua đó làm tâng thu nhập. Thứ hai, đưòng IS dịch chuyển sang 
phải do tác động của hiệu ứng Pigou (tức hiệu ứng của cải): số dư tiền tệ thực tế là 
bộ phân cải cải của hộ gia đình, vì vậy sự gia tăng số dư tiền tệ thực tế làm cho 
nguôi tiêu dùng cảm thấy khá giả hơn và mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hon. Kết 
quả là, đường IS dịch chuyển sang phải, dẫn tói sự gia tăng của thu nhập. 

Chúng ta cũng thấy có hai cách mà sự suy giảm của mức giá làm giảm thu 
nhập. Thứ nhất là lý thuyết giảm phát nợ. Sự suy giảm bất ngờ của mức giá có 
tác dụng phân phối lại của cải từ con nợ (người đi vay) sang cho chủ nợ (người 
cho vay). Nếu con nợ có khuynh hướng tiêu dùng cao hơn chủ nợ, thì hiện 
tượng tái phân phối này làm cho con nợ cắt giảm chi tiêu nhiều hơn so với mức 
tăng chi tiêu của chủ nợ. Kết quả là, tổng mức tiêu dùng giảm xuống, làm cho 
đường /5 dịch chuyển sang phải và thu nhập giảm. Cách thứ hai mà sự suy giảm 
của mức giá có thể làm giảm thu nhập là thông qua các tác động của sự giảm 
phát kỳ vọng, tức kỳ vọng về lạm phát giảm. Hãy nhố lại rằng lãi suất thực tế r 
bằng lãi suất danh nghĩa ì trừ kỳ vọng về lạm phát: r=i-7f. Nếu mọi người dự 
kiến mức giá sẽ giảm trong tương lai (tức ĩf là một số âm lớn), thì dối với mọi 

<JrAlờì 
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mức lãi suất danh nghĩa cho trước, lãi suất thực tế đều cao hơn. Lãi suất thực tế 
cao hơn làm giảm đầu tư, qua dó làm dịch đường IS sang trái, đản tới sự giảm 
sút của thu nhập. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

ỉ. Theo mô hình IS-LM, điêu gì sẽ xảy ra đối với lãi suất, thu nhập, tiêu dùng và 
đấu tư khi: 
a. Ngân hàng trung ương tăng cung ứng tiền tệ? 
b. Chính phủ tăng mức mua hàng? 
c. Chính phủ tăng thuế? 
ả. Chính phủ tăng mức mua hàng và thuế với quy mô như nhau? 
£èi ụiâì 
a. Nếu ngân hàng trung ương tăng cung tiền, dường IM sẽ dịch xuống phía dưới 
như được chỉ ra trong hình 10.4. Thu nhập sẽ tăng và lãi suất sẽ giảm. Sự gia 
tăng thu nhập đến lượt nó lại làm tăng thu nhập sử dụng, qua đó làm cho tiêu 
dùng tăng lên. Ngoài ra, sự giảm sút của lãi suất cũng làm cho đầu tư tăng lên. 

/ Ĩ \ ' s 

Thu nhập, sản lượng 
Y 

Hình 10.4 
b. Nếu mua hàng chính phủ tăng lên, thì nhân tử mua hàng của chính phủ nói 
cho chúng ta biết rằng đường IS sẽ dịch sang phải bởi một lượng bằng [1/(1 -
MPC)]àG. Điều nảy được minh họa băng hình 10.5: đường IS dịch chuyển từ 
ISỊ tới /s2. Khi đó cả thu nhập và lãi suất đều tăng, từ YỊ lên Y2 và từ r, lên r2. Sụ 
gia tăng thu nhập sử dụng làm cho tiêu dùng tăng lên, trong khi sự gia tăng lãi 
suất làm cho đẩu tư giảm xuống. 
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c. Nếu chính phủ tăng thuế, thì nhân tử thuế nói cho chúng ta biết rằng đường IS 
sẽ dịch chuyển sang trái bởi một lượng bằng [-MPC)/(1 - MPC)]AT. Điều này 
dược minh họa trong hình 10.6: đường ỊS dịch chuyển từ ISi tói ỈS2. Khi đó cả 
thu nhập và cả lãi suất cùng giảm. Thu nhập sử dụng giảm bởi vì thu nhập quốc 
dân thấp hơn và mức thuế cao hơn. Kết quả là, tiêu dùng giảm. Ngoài ra, đầu tư 
tăng vì lãi suất giảm. 

V " \ _ - / ^ Í-MPC/(1-MPC)]AT 
Ạ 

- \ ộ 

jr Ị 

yj Ỳ, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.6 
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d. Chúng ta có thể tính được quy mô dịch chuyển cùa đường IS khi có sự gia 
tăng mua hàng của chính phủ và khi có sự gia tăng của thuế bằng cộng hai hiệu 
ứng nhân tử mà chúng ta đã sử dụng trong câu b và c: 

ÁY = [1/(1 - MPC)]A3 + [- MPC{\ - MPC)W 
Vì mua hàng chính phủ và thuế tăng cùng một lượng như nhau, nên áG = đi. 
Do vậy, nếu thay ẤT = áữ, chúng ta có thể viết lại phương ưình ưên như sau: 

ÁY = [1/(1 - MPC) - MPCiụ. - MPC)]áS 
Suy ra 

AY=àG 
Biểu thức cuối cùng này nói cho chúng ta biết sản lượng thay đổi như thí 

nào khi giữ cho lãi suất không dổi. Nó nói lên rằng chính sách tăng mức mua 
hàng của chính phủ và tăng thuế ở mức như nhau làm dịch chuyển đường /s 
sang phải một lượng bằng mức tảng mua hàng của chính phủ. 

Sự dịch chuyển này được mình họa bằng hình 10.7. Nhìn vào hình vẽ, chúng 
ta thấy sản lượng tăng, nhưng ít hơn mức tăng chi tiêu và thuế của chính phù 
(JG). Dĩ nhiên, điều này hàm ý thu nhập sử dụng (YD = Y -T) giảm xuống. Kết 
quả là, tiêu dùng giảm. Ngoài ra, đầu tư cũng giảm do lãi suất tăng. 

r 
AG \ .LU 

.2 t 
'CO 

. . . . . V A / 
.2 t 
'CO v í ' X 

ị N f < 

Ỳ,—+'Y, Ỳ 

Thu nhập, sàn lượng 
Hình 10.7 

2. Hãy xem xét nén kinh tê hicKsoma vui: 
a. Hàm tiêu dùng: c = 200 + 0,75 (Y - T) 
b. Hàm đẩu tư: í = 200 - 25r và 

Mua hàng chính phủ và thuế đều bằng 100. Hãy vẽ đường IS với r ở mức từ 
0 đến 8 cho nền kinh tế này. 
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c. Hàm cầu về tiền tệ ở Hicksonia là: MD = Y - lOOr 
Cung ứng tiền tệ M bảng 1.000 và mức giá p bằng 2. Hãy vẽ đường IM với 
r ờ mức từ 0 đến 8 cho nền kinh tế này. 

Hãy tìm mức lãi suất cân bằng r và mức thu nhập cân bằng Y. 
d. Giả sử mua hàng của chính phủ tăng từ 100 lén 150. Đường IS dịch chuyển 

bao nhiêu? Lãi suất và thu nhập cân bằng mới là bao nhiêu? 
e. Giả sử thay vào điều kiện trên, cung ứng tiền tệ tăng từ 1.000 lên ỉ.200. 

Đường LM dịch chuyển bao nhiêu? Lãi suất và thu nhập cán bằng mới bằng 
bao nhiêu? 

f . Với giá trị ban đầu của chính sách tài chính và tiền tệ, giả sử l ẳng mức giá 
tăng từ 2 lên 4. Điều gì sẽ xảy ra? Lãi suất và thu nhập cân bằng mới bằng 
bao nhiêu? 

g. Hãy rút ra phương trình và vẽ đồ thị cho đường tổng cầu. Điều gì sẽ xảy ra 
đối với đường tổng cầu này nếu chính sách tài chính hoặc tiền tệ thay đổi 
như ở cáu ả và e? 

j£ò'i ụiải 
a. Đưòng IS được mô tả bằng phương trình: 

Y=C(Y-T) +/(/•) + G 
Chúng ta có thể đưa hàm tiêu dùng, hàm đầu tư và các giá trị của G, T đã cho 
và giải ra để tìm phương trình của đường IS đối với nền kinh tế này như sau: 

Y = 200 + 0,75(y - 100) + 200 - 25/- + 100 
Y - 0,75 = 425 - 25;-

(1 - 0,75)y = 435 - 25/-
Y= (1/0,25) (425-25r) 
Y= 1700- lOOr 

Phương trình cuối cùng chính là phương trình của đường ỈS. Chúng ta vẽ đồ thị 
của nó trong hình 10.8 cho các giá trị của r thay đổi từ 0 đến 8. 

b. Đường LM được mô tả bằng phương trình làm cân bằng cung và cầu về số dư 
tiền tệ thực tế. Cung về số dư tiền tệ thực tế bằng 1000/2 = 500. Cho mức cung 
về số dư tiền tệ thực tế bằng cầu tiền, chúng ta có: 

500 = Y - 100r 

y=500+ lOOr 

Phương trình cuối cùng chính là phương trình của đường IM. Chúng ta vẽ đồ thị 
của nó trong hình 10.8 vói các giá trị của r thay đổi từ 0 đến 8. 
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ÌỈB 

0 500 1.100 1.700 I 
Thu nhập, sàn lượng 

Hình 10.8 

c. Nếu chúng ta coi mức giá là cho trước, thì phương trình của dường /s và 
đường IM là một hệ phương trình có hai ẩn số là Y và r. Tổng hợp kết quả tìm 
được từ câu a và câu b, chúng ta có: 

IS: y= 1700- 100r 
IM: K = 50O+10Or 

Chúng ta có thể giải hệ phương trình này để tìm giá ừị của r như sau: 
1700- 100r = 500+ lOOr 

1,200 = 200r 
r = 6 

Sau khi tìm được giá trị của r, chúng ta có thể tìm Y bằng cách thay nó vào 
phương trình IS (hoặc IM) và tính được Y: 

Y= 1.70O- 100x6= 1100 
Như vậy, lãi suất cân bằng là 6 phần trăm và sản lượng cân bằng là 1100. Chúng 
ta cũng ghi các kết quả này lên hình 10.8. 
d. Khi mua hàng chính phủ tăng từ 100 lên 150, phương trình /5 sẽ ưở thành: 

Y = 200 + 0,75(y - 100) + 200 -25r +150 
Biến dổi đôi chút, chúng ta được phương trình của đường IS mới: 

Y= 1900- lOOr 
Trong hình 10.9, đường /5 mới này chính là đưòng IS2. So với đường IS cũ 
(đường ISỊ), nó dịch chuyển sang phải một đoạn bằng 200. 
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0 500 1.100 1.200 1.700 1.900 y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.9 

Nếu cho phương trình đường IS mới bằng phương trình của đường LM thu được 
trong câu b, chúng ta có thể giải ra để tìm lãi suất cân bằng mới như sau: 

1900- 100/-= 500+ 100;-
200/- = 1400 

r = 7 
Bây giờ, chúng ta hãy thay giá trị của ;• vào trong cả phương trình IS (hoặc LM) 
để tìm mức sản lượng mới: 

Y= 1900 - 100 X 7 = 1200 
Như vậy, sự gia tăng mua hàng của chính phủ làm tăng lãi suất càn bằng từ 6% 
lên 7% và làm tăng sản lượng cân bằng từ 1100 lên 1200. Các kết quả này cũng 
được ghi trong hình 10.9. 
e. Nếu cung tiền tăng từ 100 đến 1200, thì phương trình của đường LM trờ 
thành: 

(1200/2) = y-100/-
hay 

y = 600+100r 
Sử dụng phương trình mới này của đường IM, chúng ta vẽ được đường LM2 

như trong hình 10.10. Nhìn vào hình vẽ, chúng ta nhận thấy ngay ràng đường 
IM đã dịch chuyển sang phải một đoạn bằng 100 do tác động của sự gia tàng 
trong số dư tiền tệ thực tế. 

Để xác định lãi suất cân bằng và mức sản lượng mới, chúng ta cho phương 
trình của đường IS tìm được trong câu a bằng phương trình của đường IM mới: 
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1700- lOOr = 600 + lOOr 

200r= 1100 

r = 5,5 

ĩ 

8 
7 

• | 6 
to 
3 5,5 

0 500 6001100 1150 1.700 Ỷ 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.10 

Thay giá trị này của r vào phương trình IS (hoặc IM), chúng ta xác định được 
mức sản lượng cân bằng: 

K=1150 
Như vậy, sụ gia tăng cung tiền làm lãi suất giảm từ 6% xuống 5,5%, trong 

sản lượng tàng từ 1100 lẽn 1150. Hình 10.10 minh họa cho kết cục này. 
f. Nếu mức giá tăng từ 2 lên 4, thì số dư tiền tệ thực tế giảm từ 500 xuống chi 
còn 250 (=1000/4). Khi đó phương trình của đường LM ưở thành: 

y = 250+ lOOr 
Như được minh họa trong hình 10.11, đường IM dịch chuyển sang ưái một 
đoạn bằng 250 bời vì sự gia tăng của mức giá làm giảm số dư tiền tệ thực tế. 

Để xác định lãi suất càn bằng mới, chúng ta cho phương trình cùa đường /5 
trong câu a bằng phương trình của đường ÙA mới vừa xác định được ờ ưên: 

1700 - lOOr = 250 +100r 
1450 = 200r 

r = 7,25 
Thay giá trị này của lãi suất vào phương ưình /5 (hoặc IM), chúng ta có: 

Y= 1700- 100x7,25 = 975 
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Như vậy, lãi suất cân bằng mói bằng 7,25 và sản lượng cân bằng mới bằng 975 
như được minh họa trong hình 10.11. 

250 600 9751.100 1.700 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.11 

g. Đường tổng cầu biểu thị mối quan hệ giữa mức giá và thu nhập. Để rút ra 
đường tổng cầu, chúng ta phải giải phương trình của đường IS và LM để xác 
định Y vói tư cách là hàm của p. Để làm điều này, trước hết chúng ta biến đổi 
phương trình của đưòng IS và IM như sau: 

IS: y= 1700- 100r 
100/-= 1700- Y 

IM: MIP = Y - 100;-
100;- = Y - MIP 

Kết hợp hai phương trình, chúng ta được: 
ìlQữ-Y=Y-MIP 
2Y= noo + M/p 
Y = 850 + M/2P 

Do mức cung tiền danh nghĩa bằng 1000, nên chúng ta có: 
Y = 850 + 1000/2P 

= 850 + 500/P 
Đồ thị của phương trình tổng cầu này được vẽ ra trong hình 10.12. 

Sư gia tăng trong mua hàng của chính phủ tác động tới đường tổng câu như thế 
nào? Chúng ta có thể thấy được điều này bàng cách thiết lập đường tổng cầu từ 
phương ưình cùa đường IS ưong câu d và phương ưình của đường IM trong câu b: 
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IS: K=1900- 100r 

lOOr = 1900 -Y 
LM: \QŨỒIP = Y- lOOr 

100/- = ý - 1000//3 

p 
4,0 

Oi 
I 2,0 
to 

0,5 

0 975 1100 1350 mo y 
Thu nhập, sán lượng 

Hình 10.12 

Kết hợp hai phương trình này lại vói nhau và giải ra để tìm Y, chúng ta được: 
1900-y = r-1000//' 

hay 
Y = 950 + 500/̂  

So sánh phương trình tổng cầu mới vói đường tổng cầu ban đầu, chúng ta 
nhận thấy rằng khi mua hàng chính phủ tăng thêm 50, đường tổng cầu dịch sang 
phải một đoạn bằng 100. 

Thế còn sự gia tăng cung tiền ờ câu e tác động đến đường tổng cầu như thế 
nào? Vì phương trình của đường AD là Y = 850 + M/2P, nên sự tăng cung tiền 
từ 1000 lên 1200 làm cho nó trơ thành: 

Y = 850 + 600/P 
So sánh đường tổng cầu mói này với đường tổng cầu ban đầu, chúng ta nhận 

thấy rằng sự gia tăng cung tiền làm cho đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. 
3. Hãy giải thích tại sao các nhận định sau đáy đúng. Hãy trình bày lác động 
của chính sách tài chính và tiên tệ trong mỗi trường hợp đặc biệt đó. 
a. Nêu đầu tư không phụ thuộc vào lãi suất, đường IS sẽ thẳng đứng. 
b. Nếu nhu cẩu về tiền tệ không phụ thuộc vào lãi suất, đường IM sẽ thắng 

đứng. 
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c. Nếu nhu cầu vé tiền tệ không phụ thuộc vào thu nhập, đường LM sẽ nằm 
ngang. 

d. Nếu nhu cầu vế tiền tệ rất nhạy cảm với lãi suất, đường IM sẽ nằm ngang. 
Mời giúi 
a. Đường IS biểu thị mối liên quan giữa lãi suất và mức thu nhập phát sinh từ 
ưạng thái cân bàng của thị trường hàng hoa và dịch vụ. Nghĩa là, nó mô tả các 
kết hợp của thu nhập và lãi suất thoa mãn phương trình: 

Y = C(Ỵ -T) + lự) + G 
Nếu đầu tư không phụ thuộc lãi suất, thì không có điều gì trong phương 

trình IS phụ thuộc lãi suất, thu nhập phải được điều chỉnh để đảm bảo lượng 
hàng hoa sản xuất ra Y bằng lượng cầu c +1+ G. Như vậy, đường IS phải thẳng 
đứng ở điểm Y như trong hình lo. 13. 

r 

«3 

Ỹ Ỷ 
Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.13 

Trong tình huống này, chính sách tiền tệ không tác động tới sản lượng, bởi 
vì đường /s quyết định Y, mà chỉ tác động tới lãi suất r. Ngược lại, chính sách 
tài chính làm tăng sản lượng đúng bằng quy mô dịch chuyển của đường IS. 
b. Đường LM biểu thị các kết hợp giữa thu nhập và lãi suất tại điểm cân bằng 
của thi trường tiền tệ. Nếu cầu tiền không phụ thuộc lãi suất, mà chỉ phụ thuộc 
vào thu nhập, thì chúng ta có thể viết phương trình IM như sau: 

MIP = UY) 
Phương trình trên hàm ý dối vói bất kỳ mức số dư tiền tộ thực tế MIP nào, 

cũng chi có một mức thu nhập làm cân bằng thị trường tiền tệ. Như vậy, đường 
IM phải là đường thẳng đứng tại Y như được chỉ ra ưong hình 10.14. 
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r 

Y Y 
Thu nhập, sần lượng 

Hình 10.14 

Bây giờ chính sách tài chính không tác động tói sản lượng, mà chi tác động 
tói lãi suất. Chính sách tiền tệ có hiệu quả vì sự dịch chuyển của đường IM làm 
tăng sản lượng bằng lượng đúng bàng quy mô dịch chuyển. 
c. Nếu cầu tiền không phụ thuộc thu nhập, thì chúng ta có thể viết phương trình 
của đường IM như sau: 

M/P = Ur) 

r 

Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.15 
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Điều này hàm ý tại bất kỳ mức số dư tiền tệ thực tế MIP đã cho nào cũng 
chỉ một mức lãi suất làm cân bàng thị trường tiền tệ. Do vậy, đường ÙA là phải 
nằm ngang như được chỉ ra ương hình 10.15. 

Trong tình huống này, chính sách tài chính rất có hiệu quả: sản lượng tăng 
đúng băng quy mô dịch chuyển của đường /s. Chính sách tiên tệ cũng có hiệu 
quả: sự gia tăng cung tiền làm giảm lãi suất, làm cho dường IM dịch chuyển 
xuống phía dưới (ví dụ từ LA/ị tới LM2) và thu nhập tăng (Tị tói y2) như được 
chỉ ra trong hình 10.15. 
d. Đưòng LM biểu thị các kết hợp của thu nhập và lãi suất mà tại đó cung và cẩu 
về số dư tiền tệ thực tế bằng nhau, nghĩa là thị trường tiền tệ cân bằng. Dạng 
tổng quát của phương trình LM là: 

MIP = Ur, Y) 
Giả sử mức thu nhập Y tâng thêm Ì đồng, thì lãi suất phải thay đổi bao 

nhiêu để giữ thị trường tiền tệ cân bằng? Sự gia tăng của Y làm tăng cầu tiền. 
Nếu cầu tiền cực kỳ nhạy cảm vói lãi suất, thì sự gia tăng rất nhỏ của lãi suất 
cũng làm giảm cầu tiền và duy trì được trạng thái cân bằng của thị trường tiền 
tệ. Vì vậy, đường IM (gần như) nằm ngang như được chỉ ra ưong hình 10.16. 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.16 

Chúng ta hãy lấy một ví dụ để làm sáng tỏ điều này. Chúng ta hãy xem xét 
dạng tuyến tính của phương trình đường IM: 

M/P = eY -fr 
Hãy chú ý ràng / càng lớn, cầu tiền càng trờ nên nhạy cảm với lãi suất. Giải 
phương trình này để tìm r, chúng ta được: 

r = (e/f)Y-(l/f)(M/P) 
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Bây giờ chúng ta muốn tập trung nghiên cứu xem những thay đổi trong mỗi 
biến số gắn với sự thay đổi của các biến khác như thế nào. Để dơn giản hóa ván 
đề, chúng ta viết phương trình này dưới dạng mức thay đổi: 

Ar = (e/f)AY-ạ/J)A{MIP) 
Dạng đơn giản trên của phương trình đường IM nói cho chúng ta biết r thay 

đổi bao nhiêu khi Y thay đổi và M được giữ ờ mức cố định. Nếu A(M/P) = 0, thì 
khi đó độ dốc của đường biểu diễn phương ưình trên sẽ trở thành: 

Ar/AY = e/f 
Vì/rất lớn, nên độ dốc tính được sẽ gần bằng 0. 

Nếu cầu tiền rất nhạy cảm với lãi suất, thì chính sách tài chính rất có hiệu 
quả: với đưòng LM nằm ngang, sản lượng sẽ tăng đúng bằng quy mô dịch 
chuyển của đường IS. Song chính sách tiền tệ hoàn toàn không hiệu quả: sự gia 
tăng cung tiền hoàn toàn không làm dịch chuyển đưòng LM. Chúng ta có thể 
hiểu dược điều này bằng ví dụ về việc điều gì xảy ra khi M tăng. Đối với bất kỳ 
mức Y cho trước nào (vì vậy chúng ta đặt ÁY = 0, ArlAỰAIP) = -ỉ/f), phương 
trình này cũng nói cho chúng ta biết đường IM dịch chuyển xuống dưới bao 
nhiêu. Vì khi/ngày càng lớn, sự dịch chuyển này ngày càng nhỏ và tiên dán tói 0. 
(Điều này ngược với đường LA/ nằm ngang, có thể dịch xuống phía dưới như 
trong câu c). 

4. Giả sử chính phủ muốn tăng đầu tư, nhưng giữ cho sản lượng không thay đối. 
Trong mô hình IS-LM, kết hợp nào của chính sách tiên tệ và tài chính cho phép 
đạt được mục tiêu nảy? Vào đầu năm 1980, Chính phủ Mỹ cắt giảm thuế và làm 
vào tình trạng thâm hụt ngân sách, trong khi Fed (ngán hàng trung ương của 
Mỹ) lại theo đuổi chính sách tiền tệ chặt. Hiệu ứng của kết hợp (hay gói) chính 
sách này là gì? 

Ẩtà i ạìá ì 
Để làm tăng đầu tư, nhưng giữ cho sản lượng không thay đổi, Chính phù Mỹ 
cần phải chấp nhận chính sách tiền tệ lỏng và chính sách tài chính chặt, như 
được chỉ ra trong hình 10.17. Tại trạng thái cân bằng mới là điểm B, sự giảm sút 
của lãi suất làm cho dầu tư tăng lên. Chính sách tài chính thắt chặt - chẳng hạn 
cắt giảm mức mua hàng của chính phủ - làm triệt tiêu hiệu ứng của sự gia tăng 
đầu tư này đối với sản lượng. 

Kết hợp chính sách được thực thi vào đầu những năm 1980 thì hoàn toàn 
ngược lại. Người ta đã thực hiện chính sách tài chính mờ rộng trong khi thắt 
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chạt chính sách tiền tệ. Kết hợp chính sách như vậy làm dịch chuyển đường IS 
sang phải và đường LM sang trái như được chỉ ra trong hình 10.18. Hậu quả là 
lãi suất thực tế tăng lên và đầu tư giảm xuống. 

Ì I 
'to 
3 ị 

Y, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.17 

Y, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.18 

5 Hãy sử dụng đồ thị IS-LM để trình bày tác động ngắn hạn và dài hạn đối với 
thu nhập quốc dàn, mức giá và lãi suất của chính sách: 
a. Tăng cung ứng tiến tệ. 
b. Tăng mua hàng cùa chinh phủ. 
c. Tăng thuế. 

149 



HƯỞNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ 

Mồi ạìái 
a. Sự gia tăng cung tiền làm dịch chuyển đường IM sang phải ưong ngắn hạn. 
Điều đó làm dịch chuyển nến kinh tế từ điểm A tới điểm B như dược minh họa 
trong hình 10.19. Kết quả là, lãi suất giảm tù r, xuống r2 và sản lượng tăng tù Yị 
lên Y2. Nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng sản lượng là: lãi suất thấp kích thích 
đầu tư và đến lượt nó sự gia tăng dầu tư lại làm tăng sản lượng. 

Vì bây giờ sản lượng cao hơn mức ngắn hạn của nó, nên giá cả bắt đầu tăng 
lên. Sự gia tăng của mức giá làm giảm số dư tiền tệ thực tế, qua đó làm tăng lãi 
suất. Như được chỉ ra ưong hình 10.19, điều này làm đường IM dịch ngược trờ 
lại về bên trái. Giá cả tiếp tục tăng cho đến khi nền kinh tế trở lại điểm xuất 
phát là A, lãi suất trở lại mức r, và đầu tư ưở về mức cũ. Như vậy trong dài hạn, 
sự gia tăng cung tiền không gây ra tác động nào lên các biến thực tế. (Trong bài 
giảng số 6 chúng ta đã gọi hiện tượng này là tính trung lập của tiền). 
b. Sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ làm dịch chuyển đường IS sang 
phải và nền kinh tế chuyển từ điểm A tới điểm B như được minh họa trong hình 
10.20. Trong ngắn hạn, sản lượng tăng lên từ Ý, (=Yp - sản lượng tiềm năng) lên 
y2 và lãi suất tăng lên từ rx lên r2. 

Sự gia tăng lãi suất đến lượt nó lại làm giảm đầu tư và làm giảm bớt tác 
động của hiệu ứng mở rộng do sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ tạo ra. 
Ban đầu đường LM không bị ảnh hường, vì chi tiêu chính phủ không được đua 
vào phương trình của đường IM. Nhưng sau khi có sự gia tăng này, sản lượng 
cao hơn mức cân bằng dài hạn và vì vậy giá cả bắt đẩu tăng. Sự gia tăng của giá 
cả làm giảm số dư tiền tệ thực tế, do đó làm dịch chuyển đường ỈM sang trái. 

LU, 

Y 
Thu nhập, sán lượng 

Hình 10.19 
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Vì vậy, lãi suất giờ đây tàng lên cao hơn so vói mức tăng trong ngắn hạn và quá 
trình gia tăng lãi suất nảy tiếp diên cho tới khi sản lượng trở lại mức dài hạn. Tại 
điểm cân bằng mói (điểm C) lãi suất tăng lên tói r 3 và giá cả ổn định ở mức cao 
hơn. Hãy chú ý ràng giống như chính sách tiền tệ, chính sách tài chính không 
thể làm thay đổi mức sản lượng dài hạn. Tuy nhiên, không giống nhu chính 
sách tiền tệ, chính sách tài chính có thể làm thay đổi cơ cấu sản lượng. Ví dụ, 
mức đầu tư ở điểm c thấp hơn so với mức đầu tư ở điểm A. 

Y, Ỷ, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.20 
c. Sự gia tăng của thuế làm giảm thu nhập sử dụng của nguôi tiêu dùng, qua đó 
làm dịch chuyển đường IS sang trái như được minh họa trong hình 10.21. Trong 
ngắn hạn, sản lượng và lãi suất giảm xuống tói y 2 và r2 vì nền kinh tế di chuyển 
từ điểm A tới điểm ĩ?. 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.21 
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Ban đầu đường IM không bị ảnh hường. Nhưng trong dài hạn, giá cà bắt 
đầu giảm vì sản lượng thấp hơn mức cân bằng dài hạn (=Kp). Sự giảm sút cùa 
mức giá đẩy đường IM dịch chuyển sang phải do số dư tiền tệ thực tế tăng. Sự 
suy giảm của giá cả đến lượt nó lại tiếp tục làm cho lãi suất giảm tới mức r„ 
qua đó kích thích đẩu tư tăng lên và làm tăng thu nhập. Trong dài hạn, nền kinh 
tế di chuyển sang điểm c. Tại điểm này, sản lượng quay MỞ lại mức tiềm năng 
(vì Yị =YX Mức giá và lãi suất bây giờ thấp hơn trong khi sự giảm sút cùa tiêu 
dùng được bù lại bằng mức đầu tư cao hơn. 

Hình 10.22a cho thấy mô hình IS-LM có hình dạng như thế nào trong trường 
hợp ngân hàng trung ương giữ cho cung ứng tiền tệ không đổi. Hình 10.22b cho 
thấy mô hình ỈS-LM có hình dạng như thế nào nếu ngân hàng trung ương điều 
chỉnh cung ứng tiền tệ để giữ lãi suất không đổi;, chính sách này tạo ra đường 
LM nằm ngang. 
6. Ngân hàng trung ương đang cân nhắc giữa hai phương án chính sách tiền lệ 
khác nhau sau đây: 
a. Giữ cho cung ứng tiền tệ không đổi. 
b. Điểu chỉnh cung ứng tiền tệ để giữ cho lãi suất không đổi. 
Trong mô hình IS-LM, chính sách nào ổn định sàn lượng hơn nếu: 

a. Tất cá các cú sốc đối với nền kinh tế đều phát sinh từ sự thay đối ngoại sinh 
của nhu cầu về hàng hoa và dịch vụ. 
b. Tất cả các cú sốc đối với nền kinh tế đều phát sinh từ sự thay đối ngoại sinh 
của nhu cầu về tiên tệ. 
Mồi ụìải 
Hình 10.22a cho thấy hình dạng của đường ỈM trong trường hợp ngân hàng 
trung ương giữ cho cung ứng tiền tệ không thay đổi: chính sách này làm cho 
đường IM dốc lên. Hình 10.22a cho thấy hình dạng của đường IM trong trường 
hợp ngân hàng trung ương điều chỉnh cung tiền để giữ cho lãi suất không thay 
đổi: chính sách này làm cho dường IM nằm ngang. 
a. Nếu tất cả các cú sốc đối với nền kinh tế đều phát sinh từ những thay đổi ngoại 
sinh trong nhu cầu về hàng hoa và dịch vụ, thì điều này có nghĩa là chúng đều tác 
động (làm dịch chuyển) đường /s. Giả sử một cú sốc làm cho đường IS dịch chuyển 
từ /s, tới /S2. Hình 10.23a chi ra tác động của chính sách cố đinh cung tiền, còn 
hình 10.23b chí ra tác động của chính sách cố định lãi suất đối với sản lượng. Rõ 
ràng rằng sản lượng ít biến động hơn (tức thay đổi ít hơn) khi ngân hàng trung ương 
theo đuổi chính sách cố định cung tiền. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng nếu 
tất cả các cú sốc ngoại sinh đều tác động vào đường IS, thì ngân hàng trung ương 
nên theo đuổi chính sách giữ cho cung ứng tiền tệ không thay đổi. 
152 



Bài 10. Tống cẩu li 

a. Giữ cho cung tiền không đổi b. Giữ cho lãi suất không đổi 

Thu nhập, sản lượng Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.22 

a. Giữ cho cung tiền không đổi b. Giữ cho lãi suất không đổi 

Thu nhập, sản lượng Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.23 

b Nếu tất cả các cú sốc trong nền kinh tế đều phát sinh từ những thay đổi ngoại 
sinh đối với nhu cầu về tiền, thì điều đó có nghĩa là chúng đều tác động vào 
đường IM. Nếu ngân hàng trung ucmg theo đuổi chính sách điều chỉnh cung 
tiền để giữ cho lãi suất không đổi, thì đường IM không dịch chuyển khi phải 
đáp lại các cú sốc này: ngân hàng trung ương ngay lập tức điều chỉnh cung tiền 
để giũ cho thị trường tiền tệ cân bằng tại mức lãi suất như cũ. Hình 10.24a và b 
chỉ ra tác động của hai chính sách. Rõ ràng sản lượng ít biến động hơn khi 
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ngân hàng trung ương giữ cho lãi suất không dổi và làm triệt tiêu các cú sốc dổi 
vói cầu tiền bằng cách thay đổi cung tiền, qua đó tất cả các biến động của sản 
lượng đều bị loại trừ. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng nếu tất cà các cú 
sốc đều tác động vào đường IM, thì ngân hảng trung ương cẩn điều chỉnh cung 
tiền để giữ lãi suất không đổi, qua đó ổn định được sản lượng. 

a. Giữ cho cung tiền không đổi b. Giữ cho lãi suất không dổi 

Y, Y2 Y, ì 
Thu nhập, sàn lượng Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.24 

7. Giả sử nhu cầu về số dư tiền tệ phụ thuộc vào tiêu dùng chứ khống vào tổng 
chi tiêu. Tức hàm cấu vê tiền tệ có dạng: 

M/P = L(r, C) 
Hây sử dụng mô hình ÍS-LM đề phân tích xem liệu sự thay đổi của hàm cầu vé 
tiền tệ náy có làm thay đối: 
a. Phân tích những thay đổi trong mua hàng của chính phủ. 
b. Phân tích những thay đổi về thuế. 

(Gợi ý: Thay thế hàm tiêu dùng c = C(Y - T) vào hàm cấu tiền). 

Mồi giúi 
a. Khi phân tích những thay đổi trong mua hàng của chính phủ, thì việc nhu cáu 
về tiền phụ thuộc vào tiêu dùng hay tổng chi tiêu không quan ưọng. Sự gia tăng 
mức mua hàng của chính phủ làm dịch đường IS sang phải như ưong trường hợp 
bình thường. Đường IM không bị tác động bởi sự gia tăng này. Như vậy, phân 
tích của chúng ta vẫn như cũ. Kết luận này được minh họa bằng hình 10.25. 
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Thu nhập, sản lượng 
Hình 10.25 

b. Chính sách cắt giảm thuế làm cho thu nhập sử dụng Y-T tăng lên tại mọi mức 
thu nhập Y. Như vậy, chính sách này làm tăng tiêu dùng tại mọi mức thu nhập 
và vì vậy dường IS dịch chuyển sang phải nhu trong trường hợp bình thuồng. 
Hình 10.26 minh họa cho nhận định đó. Song nếu cầu tiền phụ thuộc vào tiêu 
dùng, thì chính sách cắt giảm thuế làm tăng cầu tiền, dẫn tới sự dịch chuyển lên 
phía trên của đường LM như chỉ ra trong hình vẽ. 

\ \ / 

/IM 

\ v ỉ / / 

/ \ ì X S > 

V. y, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 10.26 

Như vậy, phân tích sự thay đổi của thuế bị thay đổi một cách mạnh mẽ bởi 
viêc cầu tiền phụ thuộc vào tiêu dùng như chỉ ra trong hình vẽ. Có khả năng 
chinh sách cắt giảm thuế sẽ dẫn tới sụ thu hẹp hoạt động kinh tế. 
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Bài 11 

TỔNG CUNG 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Bài này trình bày bốn lý thuyết về tổng cung. Đó là mô hình tiền lương cứng 
nhắc, mô hình nhận thức sai lẩm của công nhân, mô hình thông tin không hoàn 
hảo và mô hình giá cả cứng nhắc. Tên của các mô hình này cho thấy ràng chúng 
đều gán mức chênh lệch của sản lượng và việc làm so với mức tụ nhiên cho các 
tính chất không hoàn hảo khác nhau của thị trường. Chúng đều hàm ý sản lượng 
tăng lên trên mức tự nhiên khi mức giá thấp hơn mức giá dự kiến và sàn lượng 
giảm xuống dưới mức tự nhiên khi mức giá thấp hơn mức giá dự kiến. 

Các nhà kinh tế thường mó tả tổng cung trong mối quan hệ với cái được gọi 
là đường Phillips. Đường Phillips nói rằng lạm phát phụ thuộc vào lạm phát dự 
kiến, vào độ chênh lệch của thất nghiệp so vói mức tự nhiên và các cú sốc cung. 
Nó hàm ý rằng các nhà hoạch định chính sách có trách nhiệm kiểm soát tổng 
cầu phải đối phó với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. 

Nếu tỷ lệ lạm phát dự kiến phụ thuộc vào tình hình lạm phát mới quan sát 
được, thì khi đó lạm phát có nguyên nhân ở hiện tượng trễ, nghĩa là biện pháp 
cắt giảm lạm phát đòi hỏi phải có cú sốc cung thuận lợi hoặc một giai đoạn thất 
nghiệp cao và sản lượng giảm. Song nếu mọi người có kỳ vọng hợp lý, thì một 
công bố đáng tin cậy về sự thay đổi chính sách có khả năng ảnh hường trực tiếp 
đến kỳ vọng. Quan điểm này hàm ý chính phủ có thể cắt giảm lạm phát mà 
không gây ra suy thoái. 

Những kết quả nghiên cứu mới đây trong lý thuyết về tổng cung đã cố gắng 
lý giải vì sao tiền lương và giá cả cứng nhắc trong ngắn hạn. Chúng cũng phù 
nhận giả thuyết về mức tự nhiên bằng cách nêu ra những cơ chế làm cho các 
cuộc suy thoái để lại vết sẹo lâu dài trong nền kinh tế. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

ỉ. Hãy giải thích 4 lý thuyết về tổng cung. Mỗi lý thuyết dựa vào tính chá 
không hoàn hảo nào của thị trường? Điếu gì làm cho các lý thuyết này có điểm 
chung? 
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&rá lòi 
Trong bài giảng này chúng ta đã xem xét bốn mô hình về đường tổng cung 
ngăn hạn. Chúng ta đã biết cả bốn mô hình đều tìm cách lý giải tại sao trong 
ngắn hạn sản lượng có thể lệch khỏi sản lượng "tự nhiên" dài hạn - tức sản 
lượng có thể được sản xuít ra khi sử dụng hết khối lượng tư bản và lực lượng lao 
động hiện có. Cả bốn mô hình đều đem lại kết quả là sản lượng Y lệch ra khỏi 
mức sản lượng tự nhiên Y khi mức giá p lệch khỏi mức dự kiến p*. Nghĩa là cả 
bốn mô hình đều đem lại cho chúng ta phương trình: 

Y= Ỹ + cKP-1*) 
Mô hình thứ nhất là mô hình tiền lương cứng nhắc. Nó dựa vào thất bại 

của thị truồng lao động trong việc điều chỉnh tiền lương danh nghĩa để đáp 
lại những thay đổi trong cung hoặc cầu về lao động. Nghĩa là, thị trường lao 
động không ngay lập tức cân bằng. Trong điều kiện như vậy, sự gia tăng bất 
ngờ trong mức giá chung làm giảm tiền lương thực tế và điều này làm cho 
các doanh nghiệp thuê nhiều lao động hơn và sản lượng mà họ sản xuất ra 
tâng lẽn. 

Mô hình thứ hai là mô hình nhận thức sai lầm của nguôi công nhân. Nó giả 
định có tình trạng thông tin không hoàn hảo trên thị trường lao động. Do không 
nhận thức ngay được mức giá đúng, nên người lao động lầm lẫn giữa sự thay đổi 
của tiền lương danh nghĩa vói sự thay đổi của tiền lương thực tế. Nếu mức giá 
tăng lên cao hơn mức dự kiến, họ vẫn sẵn sàng cung cấp nhiều lao động hơn tại 
mọi mức tiền lương thực tế do tưởng lầm rằng tiền lương thực tế đã tăng khi 
thấy tiền lương danh nghĩa tăng. Vì vậy, sự gia tăng ngoài dự kiến của mức giá 
làm dịch chuyển đường cung về lao động sang phải, qua đó làm tăng mức cân 
bằng của việc làm và sản lượng. 

Mô hình thứ ba là mô hình thông tin không hoàn hảo. Cũng như mô hình 
nhận thức sai lầm của công nhân, mó hình này giả định rằng trên thị trường có 
tình trạng thông tin không hoàn hảo về giá cả. Nhưng ở đây, người lao động 
trong thị trường lao động không mắc sai lầm, mà là nhà sản xuất có sự lầm lẫn 
giữa sự thay đổi của mức giá chung với sự thay đổi trong giá tương đối của hàng 
hoa do anh ta sản xuất ra so với giá của các hàng hoa khác. Khi nhà sản xuất 
quan sát thấy giá danh nghĩa của hàng hoa mà mình sản xuất ra tăng lên, anh ta 
cho rằng giá tương đối của nó đã tăng lên. Nếu cho rằng giá hàng của anh ta 
tăng nhanh hơn, anh ta có thể nghĩ như vậy ngay cả khi biết rằng mức giá chung 
tảng lên. Từ suy nghĩ như vậy, anh ta sản xuất nhiều hơn và sản lượng cùa nền 
kinh tế tăng lên. 
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Mô hình thứ tư là mô hình giá cả cứng nhắc. Trong mô hình này, thị tniỀmg 
hàng hoa không hoàn hảo. Giá cả không điều chinh ngay lập tức để đáp lại nhũng 
thay đổi trong điều kiện cầu của thị truồng và vì vậy thị trường hàng hoa không 
cân bằng ngay. Trong điều kiện như vậy, thì khi nhu cầu về hàng hoa giảm, các 
doanh nghiệp phản ứng lại bằng cách cắt giảm sản lượng, chứ không giảm gii 

2. Đường Phillips gắn với đường tổng cung như thế nào? 

Í7rá lồi 
Trong bài này chúng ta dã lập luận rằng trong ngắn hạn, cung về sản lượng phụ 
thuộc vào mức sản lượng tiềm năng và sự khác nhau giữa mức giá và mức giá 
dự kiến. Mối quan hệ đó được mô tả bằng phương trình của đường tổng cung: 

Y= Ỹ+cịP-P*) 
Đường Phillips là một cách khác để mô tả đường tổng cung. Nó đem lại một 

cách giản đơn để lý giải sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp hàm chúa 
trong đường tổng cung. Đường Phillips nói rằng tỷ lệ lạm phát -̂phụ thuộc vào 
tỷ lệ lạm phát dự kiến 7f , tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ (« - «*) và cú sốc cung e: 

7t= tí - /Xu -«*) + £ 
Cả hai phương trình đều đem lại thông tin như nhau, cho dù theo cách khác 

nhau. Cả hai đều ngụ ý rằng có mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế thực tế và sụ 
thay đổi ngoài dự kiến của mức giá. 

3. Vì sao lợm phát có sức ỳ (còn gọi là hiện tượng trễ)? 
£7«í IM 
Lạm phát có sức ỳ hay hiện tượng trễ là do cách con người hình thành kỳ vọng. 
Chúng ta có thể giả định là kỳ vọng của con người về lạm phát phụ thuộc vào tỷ 
lệ lạm phát mà họ mới quan sát được. Sau đó, kỳ vọng này ảnh hưởng tới tiền 
lương và giá cả mà họ quy định. Ví dụ khi giá cả tăng nhanh, mọi người sẽ dụ 
đoán rằng nó còn tiếp tục tăng nhanh. Kỳ vọng đó được đưa vào hợp đồng mà 
mọi người ký kết với nhau, dó đó tiền lương và giá cả sẽ tăng lên. 

4. Hãy giải thích sự khác nhau giữa lạm phát do cẩu kéo và lạm phát do chi phí đấy. 
?7MÍ lồi 

Lạm phát do cầu kéo là lạm phát có nguyên nhân ờ mức tổng cẩu cao (hay sự 
gia tăng của tổng cầu): mức tổng cầu cao kéo giá cả và sản lượng lên cao. Lạm 
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phát do chi phí đẩy có nguyên nhân ở các cú sốc cung bất lợi đẩy chi phí sản 
xuất lên cao và đến lượt nó, chi phí sản xuất cao lại đẩy giá lên cao. Một ví dụ 
về cú sốc cung bất lợi là sự gia tâng giá dầu vào giữa và cuối thập kỷ 70. 

Đường Phillips cho thấy lạm phát phụ thuộc vào lạm phát dự kiến, sự khác 
nhau giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, cũng như cú sốc e. 

71= rĩ - /Xu - «*) + £ 

Trong phương trình này, biểu thức "-fliu-u*y biểu thị lạm phát do cầu kéo, vì 
nếu tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên («< !/*), lạm phát sẽ 

tăng. Cú sốc cung £ biểu thị lạm phát do chi phí đẩy, còn ứ là lạm phát dự kiến 
(hay kỳ vọng về lạm phát). 

5. Trong tình huống nào có thể cắt giảm lạm phát mà không gãy ra suy thoái? 

Đường Phillips gắn tỷ lệ lạm phát với tỷ lệ lạm phát dự kiến, mức chênh lệch 
giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Vì vậy, một cách để cắt giảm 
lạm phát là tạo ra tình trạng suy thoái, nghĩa là làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tăng 
lên trên mức tự nhiên. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng có thể cắt 
giảm tỷ lệ lạm phát mà không gây ra suy thoái nếu họ thành công trong việc cắt 
giảm tỷ lệ lạm phát dự kiến. 

6. Hãy giải thích 2 cách mà một suy thoái có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên? 
Tĩrú lòi 

Cách thứ nhất là cuộc suy thoái làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là do quá 
trình tìm việc làm tăng thất nghiệp cơ cấu. Ví dụ công nhân thất nghiệp không 
còn giỏi nghề như trước. Điều này làm giảm khả năng tìm việc sau khi suy thoái 
kết thúc vì họ không còn nắm được kỹ năng nghề nghiệp cần thiết mà các 
doanh nghiệp muốn có. Hơn nữa, sau thòi gian dài bị thất nghiệp, mọi người có 
thể không còn muốn làm việc nữa và vì vậy không nhiệt tình tìm kiếm việc làm. 

Cách thứ hai là cuộc suy thoái có thể ảnh hường đến quá trình xác định tiền 
lương qua đó làm tăng dạng thất nghiệp chờ việc (còn gọi là thất nghiệp cơ 
cấu) Các cuộc đàm phán về tiền lương có thể tạo ra lợi thế cho những "người 
trong cuộc", tức những người thực tế đang có việc. Những người bị thất nghiệp 
trở thành "nguôi ngoài cuộc". Nếu nhóm người trong cuộc (nhỏ hơn, nhưng 
đóng vai trò quyết định) quan tâm nhiều tới tiền lương thực tế cao và ít quan 
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tâm đến tỷ lệ việc làm cao, thì cuộc suy thoái sẽ đẩy tiền lương thực tế vĩnh viền 
lên cao hơn mức cân bằng và làm tăng dạng thất nghiệp chờ việc. 

Tác động vĩnh viễn này của một cuộc suy thoái đến tỷ lệ thất nghiệp tụ 
nhiên được gọi là "hiện tượng trề". 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 

ỉ. Hãy xem xét những thay đổi sau trong mô hình tiền lương cứng nhắc: 
a. Giả sử các hợp đồng lao động quy định tiến lương danh nghĩa áp dụng chi số 

trượt giá toàn phần theo lạm phát. Nghĩa là, tiền lương danh nghĩa được điều 
chỉnh dể bù lại toàn bộ những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số 
trượt giá toàn phán này làm thay đổi đường tống cung hàm ý trong mó hình 
như thế nào? 

b. Giả sử bây giờ chỉ số trượt giá chỉ mang tính chất từng phần. Nghĩa là, mỗi 
khi CPỈ lăng, tiền lương danh nghĩa tăng theo, nhưng với tỷ lệ phần trăm nhò 
hơn. Chỉ số trượt giá từng phần làm thay đổi đường tống cung hàm ý trong 
mô hình như thế nào? 

JẼMÌ ạiúi 
Trong mô hình tiền lương cứng nhắc, chúng ta giả định rằng tiền lương không 
ngay lập tức điều chỉnh khi có những thay đổi trên thị truồng lao động. Điều 
này đem lại cho chúng ta dường tổng cung có độ dốc dương có dạng: 

Y = Ỹ + a(P-P') 
Trong bài tập này, chúng ta xem xét ảnh hưởng của việc cho phép các hợp 

đồng lao động được trượt giá theo tỷ lệ lạm phát. 
a. Trong mô hình tiền lương cứng nhắc đem giản, tiền lương danh nghĩa bằng 
tiền lương thực tế mong muốn ũ) nhân với mức giá dự kiến p*. Nghĩa là, chúng 
ta có: 

W=a)P* 

Tuy nhiên, việc áp dụng chi số trượt giá toàn phần làm cho tiền lương danh 
nghĩa phụ thuộc vào mức giá thực tế xảy ra. Nghĩa là, hợp đồng quyết định mức 
tiền lương thực tế mong muốn (Ó từ trước và tiền lương danh nghĩa được điều 
chỉnh để bù lại toàn bộ những thay đổi trong mức giá. Kết quả là: 
W=Ũ)P 

hay 

w/p=ũ> 
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Phương trình này nói rằng sự thay đổi bất ngó trong mức giá không ảnh 
lường tới tiền lương thực tế và do vậy không ảnh hưởng tối lượng lao động được 
ủ dụng hay sản lượng được sản xuất ra. Do vậy đường tổng cung là đường 
hang đứng. Nghĩa là, sản lượng luôn luôn bằng sản lượng tự nhiên: 

Y= ĩ 

>. Nếu chỉ số trượt giá được áp dụng từng phần, đưòng tổng cung sẽ dốc hơn khi 
ứiông áp dụng chỉ số trượt giá, cho dù nó không thẳng đứng. Trong mô hình 
lên lương cứng nhắc, sự gia tăng bất ngờ của mức giá làm giảm tiền lương thực 
ế w/p, vì tiền lương danh nghĩa w không bị ảnh hưởng. Với chế độ chỉ số trượt 
;iá từng phần, sụ gia tăng trong mức giá làm cho tiền lương danh nghĩa tăng 
én. Nhưng do chỉ số trượt giá chi là từng phần, nên tiền lương danh nghĩa tăng 
ròi tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ tăng của mức giá và vì vậy tiền lương thực tế vẫn bị 
'lảm. Cho nên trong tình huống này, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
lơn và sản lượng tâng lên. Tuy nhiên, do tiền lương thực tế không giảm nhiều 
ìhư trong trường hợp không áp dụng chỉ số trượt giá, nên sản lượng cũng không 
ăng nhiều. 

Trên thực tế, điều này làm cho tham số a trong phương trình đường tổng 
:ung nhỏ đi. Nghĩa là, sự biến động trong mức cung về sản lượng phản ứng yếu 
lơn đối với những thay đổi bất ngờ trong mức giá. 

ĩ. Trong mô hình giá cả cứng nhác, hãy mô tả đường tổng cung trong các 
rường hợp đặc biệt sau đây. Làm thế nào để so sánh các trường hợp này với 
lường tổng cung ngắn hạn mà chúng ta đã bàn trong bài 8? 

ĩ. Không có doanh nghiệp nào có giả cả linh hoạt (s = 1) 
ì. Mức giá mong muốn không phụ thuộc vào tổng sản lượng (a = 0) 

tiii giát 

Bài tập này yêu cầu chúng ta xem xét hai tình huống đặc biệt của mô hình giá 
;ả cứng nhắc đã được phát triển trong bài giảng. Trong mô hình giá cả cứng 
ìhắc tất cả các doanh nghiệp đều có một mức giá mong muốn được xác định 
rên cơ sở mức giá chung và mức chênh lệch của tổng cầu Y- Y . Chúng ta có 
hể biểu thị mức giá này bằng phương trình sau: 

p = p+ a(Y - Ỹ ) 
Trong nền kinh tế thường có hai loại hình doanh nghiệp. Một loại hình 
loanh nghiệp có giá cả linh hoạt và định giá theo phương trình trên. Chúng ta 
lây giả định rằng số doanh nghiệp thuộc loại này chiếm tỷ trọng bằng 1-5 trong 
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nền kinh tế. Như vậy, số doanh nghiệp còn lại có giá cả cứng nhắc phải chiếm 
tỷ trọng là í. Các doanh nghiệp này công bố trước giá cả của mình trước dựa 
trên cơ sở các điều kiện kinh tế mà họ dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai. 
Chúng ta cũng giả định rằng họ dự kiến sản lượng ò mức tự nhiên, cho nên F-
Y c=0, Vì vậy, các doanh nghiệp này định giá bằng mức giá dự kiến: 

p = r 

Như vậy, mức giá chung trong nền kinh tế phải bằng số bình quân gia 
quyền của giá cả mà hai loại hình doanh nghiệp quy định. Nghĩa là: 

P=sP' + ự-s)[P+a(Y-Ỹ)] 
hay 

p = ì"+[a(l-s)/s]ự-Ỹ) 
a. Từ phương ừình trên, chúng ta suy ra rằng nếu không có doanh nghiệp nào có 
giá cả linh hoạt, tức í = Ì, thì mức giá chung sẽ bằng mức giá dự kiến. Nghĩa là: 

p = p° 

Điều này hàm ý đường tổng cung là đường nằm ngang trong ngắn hạn, như 
đã được giả định trong bài giảng 8. 
b. Nếu giá tương đối mong muốn không phụ thuộc vào sản lượng, a phải bằng 
0. Từ phương trình định giá trên, chúng ta cũng thấy p = p°. Nghĩa là, đường 
tổng cung vẫn nằm ngang trong ngắn hạn như đã giả định trong bài giảng 8. 

3. Giả sử một nền kinh tế có đường Philips 
71= 7t_i-0,5(u-0,06) 

a. Tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên là bao nhiêu? 
b. Hãy vẽ đồ thị mô tả quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa lạm phát và thát 

nghiệp. 
c. Thất nghiệp chu kỳ phải là bao nhiêu đề cắt giảm lạm phát 5%? Hãy sử dụng 

Quy luật Okun đề tính tỷ lệ hy sinh. 
à. Lạm phát đang ở mức 10%. Ngân hàng trung ương muốn cắt giám nó xuống 

còn 5%. Hãy đưa ra hai phương án chính sách để đạt được mục tiêu này. 

Mài qiải 
a. Theo bài ra, đường Philips của nền kinh tế có dạng: 

71= - 0,5(« - 0,06) 
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Chúng ta đã biết rằng tỷ lẹ thất nghiệp tự nhiên chính là tỷ lệ thất nghiệp mà tại 
đó tỷ lệ lạm phát đúng bằng tỳ lệ lạm phát dự kiến. Tỷ lệ làm phát dự kiến trong 
phương trình này bằng tỷ lệ lạm phát thực tế năm trước. Do vậy, nếu đặt tỳ lệ 
lạm phát băng tỷ lệ lạm phát năm trưốc, tức cho 71= 7tA, chúng ta tính được u = 
0,06. Cho nên, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của nền lánh tế này bằng 6%. 
b. Trong ngắn hạn (nghĩa là trong một thời kỳ duy nhất), tỷ lệ lạm phát dự kiến 

bị cố định bởi tỷ lệ lạm phát trong thời kỳ trước, tức bời ÍT.ì- Do vậy, mối quan 
hệ ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp chính là đưòng Phillips: nó có độ dốc 
bằng - 0,5, đi qua điểm có toa độ 7Ĩ— 7ĩ_ị và 14 = 0,06. Điều này được mô tả bằng 
hình 11.1. Do trong dài hạn lạm phát dự kiến bằng lạm phát thực tế, nên 71= 7f, 
sản luông và tỷ lệ thất nghiệp bằng mức tự nhiên của chúng. Từ đó chúng ta suy 
ra rằng đường Phillips dài hạn là đưòng thẳng đứng tại điểm có tỷ lộ thất nghiệp 
bằng 6%. 

LRPC 

í > 

^SRPC 

0,06 u 
Thát nghiệp 

Hình 11.1 
c. Để cắt giảm lạm phát, chúng ta có thể căn cứ vào đường Phillips để nhận định 
rằng tỷ lộ thất nghiệp phải ở ưên mức 6% trong vài thời kỳ. Bây giờ chúng ta 
hãy chuyển đường Phillips thành dạng: 

ÍT- 7ỈA=0,5{U -0,06) 
Nguyện vọng cắt giảm lạm phát 5% hàm ý n - Ki = - 0,05. Thay kết quả 

này vào phương trình ưên, chúng ta tính đuợc: 
- 0,05 = 0,5(w - 0,06) 

Giải phương trình này, chúng ta tính đirợc tỷ lệ thất nghiệp li = 0,16. Do đó, 
chúng ta cần tạo ra tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ bằng 10 điểm phần ưăm. Nghĩa là, 
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tỷ lệ thất nghiệp phải bằng 16%, cao hom tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 6%, ương 
một số năm. 

Quy luật Okun nói rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp thay đổi Ì điểm phần trăm, thì 
GDP sẽ thay đổi 2 điểm phần trăm. Do vậy, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ờ múc 
lo điểm phần trăm tương ứng với sự giảm sút 20 điểm phần trăm của sản lượng. 
Chúng ta cũng biết rằng tỷ lệ hy sinh là tỷ lệ phẩm trăm của GDP hàng năm bị 
mất khi cát giảm lạm phát 1%. Cho nên, nếu chia 20 điểm phẩn trăm suy giảm 
của GDP cho sự giảm sút 5 điểm phán trăm trong tỷ lệ lạm phát, chứng ta tìm 
được tỷ lệ hy sinh bằng 4 (= 20/5). 
d. Một kịch bản là chúng ta dể cho thất nghiệp tăng lên rất cao trong thời gian 
ngắn (gọi là liệu pháp sốc). Chẳng hạn, chúng ta làm tăng tỷ lệ thất nghiệp lên 
16% trong một năm duy nhất. Kịch bản khác là chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp 
chu kỳ thấp trong một giai đoạn dài (liệu phát nhẹ, từ từ). Chẳng hạn, chúng ta 
chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp 8% trong 5 năm, tức chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp chu 
kỳ 2% trong mỗi năm. Cả hai kịch bản này đều cắt giảm lạm phát từ 10% 
xuống 5%, mặc dù tốc độ đạt được mục tiêu như vậy không giống nhau. 

4. Theo phương pháp tiếp cận kỳ vọng hợp lý, nếu mọi người đều tin rằng các 
nhà hoạch định chính sách quyết tăm cắt giảm lạm phát thì tổn thất của biện 
pháp cắt giảm lạm phát - tức tỷ lệ hy sinh - sẽ thấp hơn trưởng hợp cóng chúng 
hoài nghi ý định của các nhà hoạch định chính sách. Vì sao điều đó có thể 
đúng? Sự tin cậy phải đạt được bằng cách nào? 

Mòi ựiái 
Chi phí cắt giảm lạm phát phát sinh từ chi phí để làm thay đổi kỳ vọng của mọi 
nguôi về lạm phát. Nếu người ta có thể làm thay đổi kỳ vọng của mọi người mà 
không tốn kém gì, thì chính sách cắt giảm lạm phát cũng không gây ra chi phí 
hay tổn thất gì. Chúng ta có thể nhận thức được điều này khi quan sát phương 
trình của đường Phillips sau: 

71= ứ - ff,u - li*) 
Phương trình trên cho thấy nếu chính phủ có khả năng làm giảm kỳ vọng về 

lạm phát TÍ đến mức mong muốn, thì khi đó người ta không cần làm cho tỷ lệ 
thất nghiệp tăng lên cao hơn mức tự nhiên. 

Theo phương pháp tiếp cận kỳ vọng hợp lý, mọi người hình thành kỳ vọng 
về lạm phát bằng cách dựa vào tất cả cấc thông tin có thể có về nó, trong đó có 
cả các thông tin về chính sách đang được thực thi. Nếu mọi người đều tin rằng 
chính phủ quyết tâm cắt giảm lạm phát, thì kỳ vọng về lạm phát sẽ ngay lập tức 
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giảm xuống. Trong phương trình của đưòng Phillips, TỈ sẽ giảm ngay lập tức với 
tổn thất không đáng kể hoặc không gây ra tổn thất nào đối với nền kinh tế. 
Nghĩa là, tỷ lệ hy sinh sẽ rất nhỏ. 

Mặt khác, nếu mọi người không tin rằng chính phủ sẽ cắt giảm lạm phát, thì 
ĩf vẫn ở mức cao. Kỳ vọng không điều chỉnh vì mọi người hoài nghi khả năng 
chính phủ thực thi kê hoạch của mình. 

Do đó theo phương pháp tiếp cận kỳ vọng hợp lý, chi phí của chính sách cắt 
giảm lạm phát phụ thuộc vào chỗ chính phủ quyết tâm và đáng tin cậy đến mức 
nào. Như vậy, một vấn đề được đặt ra ỏ đây là chính phủ làm thế nào để cam 
kết thực hiện chính sách cắt giảm lạm phát trỏ nên đáng tin cậy hơn. Một trong 
những cách để đạt được đều này là chính phủ bổ nhiệm một người nổi tiếng là 
muốn chống lạm phát. Cách thứ hai là quốc hội phê chuẩn một đạo luật yêu cầu 
ngân hàng trung ương phải cắt giảm lạm phát. Tất nhiên, mọi người có thể dự 
kiến rằng ngân hàng trung ương sẽ phớt lờ đạo luật này hoặc sau này quốc hội 
sẽ thay đổi đạo luật đó. Cách thứ ba là sửa đổi hiến pháp để hạn chế sự gia tăng 
của khối lượng tiền tệ. Khi đó mọi người tin tuông một cách đúng đắn rằng việc 
sửa đổi lại hiến pháp là tương đối khó xảy ra. 
5. Giả sử rằng mọi người có kỳ vọng hợp lý và nền kinh tế được mô tà bằng mô 
hình tiền lương và giá cả cứng nhắc. Hãy giải thích vì sao các quan điểm sau 
đây đúng: 
a. Chỉ những thay đổi bất ngờ trong cung ứng tiền tệ mới ảnh hưởng đến GDP 

thực tế. Những thay đổi cung ứng tiền tề được dự kiến vào thời điềm quy định 
tiền lương và giá cả không có tác động thực tế. 

b. Nếu ngân hàng trung ương chọn cung ứng tiền tệ đúng vào lúc mọi người quy 
định giá cả và tiền lương, do đó họ đều cố thông tin như nhau về tình hình 
của nền kinh tế thì như vậy không thể sử dụng chính sách tiền tệ một cách có 
hệ thống đề ổn định sản lượng. Cho nên, chính sách giữ cho cung ứng tiền tệ 
không đổi có tác động thực tế đúng như chính sách điều chỉnh cung ứng tiền 
tệ để đáp lại tình hình diễn ra trong nền kinh tế (điều này được gọi là quan 
điểm về tính không xác đáng của chính sách). 

c. Nếu ngân hàng trung ương quyết định mức cung tiền khá láu sau khi mọi 
người quy định giá cả và tiền lương, do đó ngán hàng trung ương thu được 
nhiều thông tin hơn về tình hình của nền kinh tế, thì chính sách tiền tệ có thể 
sử dụng một cách có hệ thống để ổn định sản lượng. 

£ởi ụìài 
Trong bài tập này, chúng ta xem xét một vài hàm ý của quan điểm kỳ vọng hợp 
lý - tức quan điểm cho rằng mọi người sử dụng tối ưu tất cả các thông tin có 
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được để hình thành kỳ vọng - áp dụng cho mô hình tiền lương và giá cà cúng 
nhắc đã trình bày trong bài này. Chúng ta biết rằng cà hai mô hình này đêu hàn 
ý rằng sản lượng lệch khỏi mức sản lượng tự nhiên khi mức giá lệch khỏi múc 
giá dự kiến. Nghĩa là, chúng ta luôn luôn có phương trình: 

Y = F +«(/>- /*) 
Phương trình của đường tổng cung này cho thấy chính sách tiền tệ chì có 

thể ảnh hưởng đến GDP thực tế khi có sự mức chênh (= p - p°\ nghĩa là khi có 
sự thay đổi không dự kiến tnróc trong mức giá chung. 
a. Chỉ có những thay đổi không dự kiến trước trong cung tiền mới ảnh hường 
đến GDP thực tế. Do mọi người có đủ những thông tin cần thiết, nên họ có cà 
thông tin về ảnh hường của những thay đổi trong cung tiền khi hình thành kỳ 
vọng về mức giá p°. Ví dụ, nếu họ dự kiến mức cung tiền tăng 10% và trong 
thực tế nó tâng 10%, thì sẽ không có ảnh hưởng nào đối với sản lượng vì p - p* 
= 0. Bây giờ chúng ta hãy giả sử rằng ngân hàng trung ương tăng cung tiên 
nhiều hơn mức dự kiến và mức giá tăng 15% trong khi mọi người dự kiến nó sẽ 
tăng 10%. Vì p > Ị", nên sản lượng phải tăng. Nhưng chỉ có phần gia tăng 
không được dự kiến trước trong cung tiền làm tăng sản lượng. 
b. Ngân hàng trung ương thường cố gắng ổn định nền kinh tế bằng cách làm 
triệt tiêu tác động của các cú sốc đối vói sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp. Ví dụ, 
nó có thể làm tăng cung tiền trong kỳ suy thoái nhằm kích thích nền kinh tế và 
làm giảm cung tiền trong thời kỳ bùng nổ kinh tế để kiềm chế bót tình trạng nền 
kinh tế quá nóng. Ngân hàng trung ương chì có thể làm điều này bằng cách làm 
cho mọi người bị bất ngờ về mức giá: trong thời kỳ suy thoái, ngân hàng trung 
ương muốn thấy mức giá cao hơn mức giá kỳ vọng và Ưong thời kỳ bùng nổ, 
ngân hàng trung ương muốn thấy mức giá thấp hơn mức giá kỳ vọng. Song nếu 
mọi người có kỳ vọng hợp lý, họ sẽ dự kiến ngân hàng trung ương hành động 
theo cách này. Vì vậy, khi nền kinh tế nằm ương thời kỳ bùng nổ, mọi người dự 
đoán ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm cung tiền, còn ưong thời kỳ suy thoái, 
mọi người dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng cung tiền. Trong cả hai truồng 
hợp, ngân hàng trung ương không thể làm cho mức chênh lệch giữa p và F 
khác không. Vì mọi người tính đến những thay đổi có hệ thống và dự báo được 
những thay dổi trong cung tiền, nên ảnh hường tói sản lượng của chính sách có 
hệ thống, được thục hiện một cách chủ động, giống hệt như chính sách giữ cho 
cung tiền không đổi. 
c. Nếu ngân hàng trung ương quyết định mức cung tiền sau khi mọi người quy 
định tiền lương và giá cả, thì nó có thể sử dụng chính sách tiền tệ có hệ thống để 
ổn định sản lượng. Quan điểm kỳ vọng hợp lý giả định rằng mọi người sử dụng 
tất cả các thông tin mà họ có khi dự đoán về mức giá. Như vậy, chúng phải bao 
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gồm cả các thông tin về tình hình kinh tế và về việc ngân hàng trung ương sẽ 
đối phó ra sao với các tình hình này. Song điều đó không có nghĩa là con người 
biết được tình hình của nền kinh tế sẽ như thế nào và ngân hàng trung ương thực 
sự sẽ hành động ra sao: họ chỉ dự báo theo cách tốt nhất trong phạm vi khả năng 
của mình. 

Khí thời gian trôi đi, ngân hàng trung ương nắm được thông tin về tình hình 
kinh tế - và đương nhiên đây là thông tin mà người qui định tiền lương và giá cả 
không biết. Do tại thời điểm này hợp đồng về tiền lương và giá cả đã được ký 
kết, nên mọi người bị mắc vào (hay không thay đổi được) kỳ vọng của mình về 
mức giá F*. Cho nên, ngân hàng trung ương có thể sử dụng chính sách tiền tệ để 
tác động tới mức giá p, qua đó tạo ra tác động có hệ thống tói sản lượng. 

6. Giả sử một nền kinh tế có đường Phỉìips 
7t = n, - 0,5 (u - ù") 

và tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên là số bình quân của thất nghiệp trong hai năm trước: 
lí" = 0,5 (u_, + u.2) 

a. Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên phụ thuộc vào thất nghiệp trong quá khứ 
gần (như được giả định trong phương trình trên)? 

b. Giả sử ngân hàng trung ương theo đuổi chính sách cắt giảm tỷ lệ lạm phát 
hên tục 1%. Chính sách đó có tác dụng như thế nào đối với tỷ lệ thất nghiệp 
theo thời gian? 

c. Tỷ lệ hy sinh là bao nhiêu trong nền kinh tế này? Hãy giải thích. 
d. Các phương trình này có hàm ý gì về sự đánh đổi ngắn hạn và dài hạn giữa 

lạm phát và thất nghiệp? 

Mòi giòi 
Trong mô hình này, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là số bình quân của tỷ lệ thất 
nghiệp trong hai năm trước. Do vậy, nếu tình trạng suy thoái làm tăng tỷ lệ thất 
nghiệp trong vài năm, thì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cũng tăng vói tốc độ như 
vậy. Nghĩa là mô hình có hiện tượng trễ: tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ trong ngắn hạn 
tác động tới tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong dài hạn. 
a. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên phụ thuộc vào tỳ lệ thất nghiệp trong quá khứ ít nhất 
là vì hai lý do được các lý thuyết về hiện tượng trề giả định. Lý do thứ nhất là tỷ 
lệ thất nghiệp trong quá khứ gần có thể tác động tới tỷ lệ thất nghiệp tạm thời: 
trình độ chuyên môn, tay nghề của các công nhân thất nghiệp bị giảm và họ gặp 
nhiều khó khăn hơn trong việc tìm việc làm; nhiệt tình tìm việc của công nhân 
thất nghiệp cũng có thể bị suy giảm và bởi vậy họ nỗ lực ít hơn trong việc tìm 
kiếm việc làm. Lý do thứ hai là tỷ lệ thất nghiệp trong quá khứ gần có thể tác 
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động tới dạng thất nghiệp chờ việc (còn gọi là thất nghiệp cơ cấu). Nếu nguôi 
trong cuộc (công nhân có việc làm) có tiếng nói mạnh hơn người ngoài cuộc 
(công nhân bị thất nghiệp), thì trong các cuộc đàm phán về tiền lương, nguôi 
trong cuộc có thể đẩy tiền lương cao tới mức người ngoài cuộc khó tìm được việc 
làm. Kết luận này đặc biệt đúng trong các ngành mà cuộc đàm phán diễn ra giũa 
công đoàn và doanh nghiệp (chứ không phải giữa công nhân và doanh nghiệp). 
b. Nếu ngân hàng trung ương thực hiện chính sách cắt giảm 1% tỳ lệ lạm phái 
mãi mãi, thì đường Phillips cho thấy rằng trong thời kỳ Ì, chúng ta phải có: 

Sì' HỊj = - I =-0,5(«,- Ó 
trong đó % «0, /Tị, «0 lần lượt là tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp trong thời kỳ 0 và 
thời kỳ Ì. 

Biến đổi phương trình trên, chúng ta được: 
(«,- u")= 2 

Nghĩa là, chúng ta phải có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn tỷ lệ thất nghiệp tụ nhiên 
u" là 2 điểm phẫn trăm. Tuy nhiên trong thời kỳ 2, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bắt 
đầu tăng do tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ đã tăng lên. Do vậy, tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên mới u\ sẽ bằng: 
ui = 0,5(H, + Mo) 

= 0,5(«," +2)+ u") 
= ti" + Ì 

Do đó, tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên sẽ tăng thêm Ì điểm phần trăm. Nếu ngân 
hàng trung ương muốn giữ lạm phát ờ mức mói, thì tỷ lệ thất nghiệp trong thời 
kỳ 2 phải bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên mới ui, do đó: 
Uj = u" + Ì 

Trong mỗi thời kỳ tiếp theo, chắc chắn tỷ lệ thất nghiệp vẫn bằng tỳ lệ thát 
nghiệp tự nhiên. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên này không bao giờ quay lại mức ban 
đầu của nó. Chúng ta có thể chỉ ra điều này cẳng các phương trình sau: 

«3 = (l/2)«2 + (l/2)M,= u" +1,5 
u4 = (1/2)«, + (1/2)^ = u" + 1,25 
u5 = (l/2)«4 + (l/2)«3 =u" + 1,125 
Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp luôn cao hơn mức tự nhiên ban đầu của nó. Trên thực 
tế, chúng ta có thể chỉ ra răng nó luôn cao hơn ít nhất Ì điểm phẩn trảm so với tý 
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lệ thất nghiệp tự nhiên ban đầu. Bởi vậy để cắt giảm tỷ lệ lạm phát Ì điểm phần 
trăm, tỳ lệ thất nghiệp phải tăng lên trên tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên ban đầu 2 
điểm phần trăm trong năm thứ nhất và Ì hoặc hơn Ì điểm phần trăm cho mỗi 
năm tiếp theo. 

c. Vì tỷ lệ thất nghiệp luôn cao hơn mức ban đầu, nên sản lượng luôn thấp hơn 
mức mà lẽ ra nó phải có. Cho nên, tỷ lệ hy sinh là vô hạn. 
d. Khi không có hiện tượng trễ, chúng ta nhận thấy có sự đánh đổi ngắn hạn, 
nhưng không có sự đánh đổi dài hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. Khi có hiện 
tượng trễ, chúng ta nhận thấy có sự đánh đổi dài hạn giữa lạm phát và thất 
nghiệp: để cắt giảm lạm phát, ngân hàng trung ương phải làm tăng thất nghiệp 
mãi mãi. 
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Bài 12 

CUỘC TRANH LUẬN VỀ 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ vĩ MÔ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Các nhà kinh tế tranh cãi kịch liệt với nhau về chính sách kinh tế vĩ mô. Một số 
nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế thường xuyên mất ổn định và họ ủng hộ việc 
các nhà hoạch định chính sách vận dụng các công cụ kinh tế vĩ mô để ổn định 
kinh tế. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng nền kinh tế về cơ bản là ổn định và 
họ chống lại chính sách ổn định. 

Những người ủng hộ chính sách chủ động cho rằng nếu chính sách tài chính 
hoặc tiền tệ không phản ứng với các cú sốc, thì nền kinh tế thường xuyên phải 
chịu đựng các cú sốc tạo ra những biến động bất lợi đối vói sản lượng và thái 
nghiệp. Nhiều người tin rằng chính sách kinh tế có thể thành công trong việc ổn 
định nền kinh tế. 

Những nguôi ủng hộ chính sách thụ động cho rằng do chính sách tài chính 
và tiền tệ gán với độ trễ dài và thường xuyên thay đổi, nên mọi mưu toan ổn 
định nền kinh tế đều chắc chắn dẫn đến kết cục là nền kinh tế trờ nên mất ổn 
định hơn. Ngoài ra, họ tin rằng hiểu biết hiện nay của chúng ta về nền kinh tế 
còn quá ít ỏi, không đủ để hoạch định ra các chính sách ổn định thành công và 
chính vì vậy, những chính sách hiện đang được các chính phủ thực hiện thường 
là nguồn gốc gây ra biến động kinh tế. 

Những người ủng hộ chính sách tuy nghi lập luận rằng quyền tuy nghi hành 
động tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách ứng phó linh hoạt khi 
phải xử lý những tình huống bất ngờ. 

Những người ủng hộ quy tắc chính sách cố định lập luận rằng chúng ta 
không thể tin tường vào quá trình chính trị. Họ cho rằng các nhà chính trị 
thường xuyên mắc sai lầm trong quá ưình thực hiện chính sách kinh tế và đôi 
khi sử dụng chính sách kinh tế để phục vụ cho mục tiêu chính trị riêng của họ. 
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Ngoài ra, các nhà kinh tế này còn cho rằng chính phủ cần cam kết thực hiện quy 
tắc chính sách cố định để giải quyết vấn đề tính bất nhất. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ì. Độ trễ trong và độ trễ ngoài là gì? Chính sách nào có độ trễ trong dài hơn -
chính sách tiền tệ hay tài chính? Chính sách nào có độ trễ ngoài dài hơn? Vì 
sao? 
&rá lời 
Độ trễ trong là khoảng thời gian kể từ khi các nhà hoạch định chính sách nhận 
thấy có một cú sốc tác động vào nền kinh tế cho đến khi họ thực thi các chính 
sách thích hợp. Độ trễ trong có thể được chia thành độ trễ nhận thức, độ trễ phê 
chuẩn và độ trễ thực hiện. 

Độ trễ ngoài là khoảng thời gian từ khi các nhà hoạch định chính sách thực 
thi chính sách cho đến khi nó phát huy ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Sở đĩ có 
độ trễ ngoài là vì khi được thực thi, chính sách không tác động ngay tập tức tói 
chi tiêu, thu nhập và việc làm. 

Chính sách tài chính thường có độ trẻ trong dài. Ví dụ, khoảng thòi gian từ 
khi khuyến nghị về thay đổi thuế được đưa ra cho đến khi nó trờ thành luật có 
thể kéo dài nhiều năm. Chính sách tiền tệ có độ trễ trong tương đối ngắn. Khi 
ngân hàng trung ương cho rằng cần thay đổi một chính sách nào đó, nó có thể 
quyết định thay đổi trong vài ngày hay vài tuần. 

Tuy nhiên, độ ưẽ ngoài của chính sách tiền tệ lại dài. Sự gia tăng trong cung 
tiền tác động chậm chạp tới nền kinh tế, vì trước hết nó phải làm thay đổi lãi 
suất, sau đó sự thay đổi của lãi suất mới tác động tối đầu tư. Trong khi đó, nhiều 
doanh nghiệp đã lập kế hoạch đầu tư từ trưốc đó rất lâu. Bải vậy, thời gian kể từ 
khi ngân hàng trung ương thực thi một chính sách tiền tệ nào đó cho đến khi nó 
tác động lên nền kinh tế - biểu hiện ở sự thay đổi cùa việc làm và GDP thực tế -
có thể kéo dài tới 6 tháng. 

2. Vì sao dự báo kinh tế chinh xác hơn lại tạo thuận lợi cho các nhà hoạch định 
chính sách trong việc Ổn định nền kinh tế? Hãy trình bày hai phương pháp mà 
các nhà kinh tế sử dụng để dự báo xu thế phát triển trong nền kinh tế. 

&rã lồi 
Độ trễ nói chung cùa cả chính sách tiền tệ lẫn chính sách tài chính đều dài. Cho 
nên khi thực thi chính sách nhằm mở rộng hay thu hẹp tổng cầu, chúng ta phải 
dự báo được tình hình kinh tế sau sáu tháng cho tới một năm. 
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Cách thứ nhất mà các nhà kinh tế thường dùng để cố gắng dự báo tình hình 
kinh tế là dựa trên chỉ số của các chỉ báo chủ dạo. Nó thường bao gồm mui* 
một dãy số liệu thay đổi trước khi có những thay đổi lớn trong nền kinh tế như 
giá cổ phiếu, số giấy phép xây dựng được cấp, giá trị các đơn đặt hàng mua máy 
móc, thiết bị mới và cung tiền. 

Cách thứ hai mà các nhà kinh tế sử dụng dự báo tình hình kinh tế ữong 
tương lai là sử dụng mô hình kinh tế. Các mô hình kinh tế lớn có sử dụng máy 
tính bao gồm nhiều phương trình, mỗi phương trình biểu thị một phần cùa nền 
kinh tế. Khi đặt ra các giả định về hướng đi của các biến ngoại sinh như thuế, 
chi tiêu chính phủ, cung tiền, giá dầu, các mô hình kinh tế cho phép dự báo vé 
xu thế phát triển của tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, sản lượng và các biến nội sinh 
khác. 

3. Hãy trình bày phê phán của Lucas. 
Grú lồi 
Lucas cho rằng việc mọi người phản ứng lại chính sách kinh tế như thế nào tuy 
thuộc vào kỳ vọng của họ về tương lai. Theo ông, kỳ vọng phụ thuộc vào rát 
nhiều yếu tố, trong đó có cả các chính sách kinh tế mà chính phủ đang theo 
đuổi. Do có cách nhìn nhận vấn đề như vậy, nên trong phê phán của mình vé 
chính sách kinh tế, ông bắt dầu từ chỗ cho rằng các phương pháp đánh giá chinh 
sách truyền thống không thích hợp để tính đến phương thức tác động của chính 
sách kinh tế đối với kỳ vọng. 

Ví dụ, tỷ lệ hy sinh - tức số phần trăm GDP phải từ bỏ để cắt giảm 1% lạm 
phát - phụ thuộc vào kỳ vọng về lạm phát. Chúng ta không thể giả định một 
cách đơn giản rằng kỳ vọng này không thay đổi, hoặc được điều chỉnh một cách 
chậm chạp cho dù chính phủ theo đuổi bất kỳ chính sách nào, mà phải giả định 
rằng nó phụ thuộc vào hành vi của ngân hàng trung ương. 

4. Vì sao lịch sử kinh tế vĩ mô có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách kinh té 
vĩ mô? 

<7rá lời 
Lịch sử kinh tế vĩ mô có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách kinh tế vĩ mô bởi 
vì chúng ta muốn biết trước đây các chính sách ổn định được thực hiện với mục 
đích tạo ra sự ổn định hay gây ra sự mất ổn định. Điều này đến lượt nó lại tác 
động tới quan điểm của mọi người về việc chính sách của chính phủ nên đóng 
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vai trò chủ động hay thụ động. Rõ ràng, mọi người sẽ ủng hộ chính sách chủ 
động của chính phủ nếu nền kinh tế phải chịu nhiều cú sốc lớn tác động vào 
tổng cầu và tổng cung, cũng như nhờ có chính sách của chính phủ mà các cú 
sốc này không gây ra tác động xấu tới nền kinh tế. Ngược lại, mọi người sẽ cho 
rằng chính sách của chính phủ nên đóng vai trò thụ động nếu nền kinh tế ít khi 
phải chịu các cú sốc lớn và biến dộng mạnh hơn do có sự can thiệp vụng về của 
chính phủ. 

5. Tính bất nhất của chính sách kinh tế là gì? Vì sao nhà hoạch định chính sách 
không muốn giữ lời hứa trong các thông báo mà họ đã đưa ra? Trong tình 
huống này, ưu điểm của quy tắc chính sách cố định là gì? 

&rã tài 
Tính bất nhất tồn tại trưóc hết là vì hành động của các nhà ra quyết định tư nhân 
(tức tác nhân kinh tế tư nhân như người sản xuất, người tiêu dùng) chịu sự tác 
động của kỳ vọng của họ vào chính sách sẽ được thực thi trong tương lai. Cũng 
chính vì lẽ đó, các nhà hoạch định chính sách thông báo trước chính sách họ 
định theo đuổi trong tương lai nhằm tác động đến kỳ vọng của các nhà ra quyết 
định tư nhân. Thế nhưng, khi các nhà ra quyết định tư nhân đã hành động trên 
cơ sở kỳ vọng của họ, thì các nhà hoạch định chính sách lại không muốn thực 
hiện theo thông báo đã đưa ra (tức không giữ lời hứa hay tiền hậu bất nhất, gọi 
tắt là tính bất nhất). 

Ví dụ, để khích lệ tinh thẩn học tập của bạn, giáo sư tuyên bố cuối khoa học 
bạn phải thi hết môn. Bạn nghiên cứu thật chuyên cần và học thuộc toàn bộ nội 
dung môn học. Thế nhưng đến trước ngày thi, giáo sư lại tuyên bố huy cuộc thi 
để khỏi phải chấm điểm và tính bất nhất nảy sinh. 

Tương tự, để đạt được mục tiêu của mình, chính phủ tuyên bố không thương 
lượng với bọn khủng bố. Nếu bọn khủng bố tin vào thông báo của chính phủ, 
nghĩa là tin rằng việc bắt cóc con tin chẳng mang lại một chút lợi lộc nào cả, thì 
chúng chẳng mất công làm điều đó nữa. Tuy nhiên, một khi con tin bị bắt, chính 
phủ lại có động cơ mạnh mẽ để thương lượng và nhân nhượng. 

Bây giờ chúng ta hãy lấy một ví dụ về chính sách tiền tệ. Giả sử ngân hàng 
trung ương tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách lạm phát thấp và tất cả mọi tác 
nhân trong nền kinh tế đều tin như vậy. Sau đó, đĩ nhiên là ngân hàng trung 
ương lại có động cơ làm tăng lạm phát vì nó đứng ưước sự đánh đổi thuận lợi 
giữa lạm phát và thất nghiệp. 

Tác hại của tính bất nhất là ở chỗ mọi người không tin vào các thông báo 
chính sách nữa. Khi biết có tính bất nhất, sinh viên không chịu khó học hành, 
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bọn khủng bố bắt giữ con tin và ngân hàng trung ương phải đối mặt vói nhũng 
tình huống đánh đổi bất lợi. Để tránh được những tác hại này, nhà hoạch định 
chính sách có thể cam kết tuân thủ một quy tắc chính sách cố định nào đó và 
đôi khi họ có thể đạt được mục tiêu: sinh viên học hành chăm chỉ, bọn khùng bố 
không bắt giữ con tin và lạm phát được duy trì ở mức thấp. 

ổ. Hãy liệt kê ba quy tắc chính sách mà ngán hàng trung ương cần theo đùm. 
Bạn ủng hộ quy tắc nào? Vì sao? 

£7rá lồi 
Quy tắc chính sách thứ nhất mà ngân hàng trung ương nên theo đổi là duy tri 
tốc độ tăng cung tiền không đổi. Các nhà tiền tệ cho rằng hầu hết những biến 
động lớn trong nền kinh tế đều do sự thay đổi trong cung tiền gây ra. Từ nhân 
thức này, họ lập luận rằng quy tắc gia tăng cung tiền từ từ và vững chắc có thể 
ngăn ngừa được những biến động mạnh của nền kinh tế. 

Quy tắc chính sách thứ hai là mục tiêu GDP danh nghĩa. Theo quy tắc này, 
ngân hàng trung ương công bố đường lối dự kiến cho GDP danh nghĩa. Ví dụ, 
nếu GDP danh nghĩa thấp hơn mục tiêu, ngân hàng trung ương sẽ tăng tốc độ 
tăng tiền tệ để kích thích tổng cầu. Một ưu điểm của chính sách này là nó cho 
phép chính sách tiền tệ điều chỉnh để đáp lại những thay đổi ưong tốc độ lưu 
thông tiền tệ. 

Quy tắc chính sách thứ ba là mục tiêu mức giá. Theo quy tắc này, ngân 
hàng trung ương công bố đường lối cho mức giá và điều chinh cung tiền khi 
mức giá thực tế lệch khỏi mục tiêu. Chính sách này tỏ ra có ý nghĩa rất lớn đối 
với những người ủng hộ quan điểm cho rằng ổn định giá cả là mục tiêu hàng 
đầu của chính sách tiền tệ. 

7. Hãy đưa ra ba lý do giải thích vì sao yêu cầu cân bằng ngân sách có thể là 
quy lắc quá nghiêm ngặt đối với chính sách tài chính. 

<JMÍ lởi 

Có ít nhất ba ý kiến chống lại quy tắc cân bằng ngân sách, tức quy tắc không 
cho phép chính phủ chi tiêu quá nguồn thu từ thuế. 

Ý kiến phản đối thứ nhất là thâm hụt và thặng dư ngân sách góp phần ổn 
định nền kinh tế. Ví dụ, khi nền kinh tế suy thoái, thuế tự động giảm xuống và 
các khoản chuyển giao (ví dụ trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội) tự động tảng 
lên. Điều này có khuynh hướng làm cho nền kinh tế ổn định hơn, nhưng cũng 
làm cho thâm hụt ngân sách tảng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế quá nóng, thuế 
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tự động tăng lên và các khoản chuyển giao tự động giảm xuống. Điều này có 
khuynh hướng làm cho nền kinh tế ổn định, nhưng cũng làm tăng thặng dư ngân 
sách. Như vậy, việc tuân thủ quy tắc cân bằng ngân sách đồng nghĩa vói việc 
chấp nhận sự biến động mạnh hơn của nền kinh tế. 

Ý kiến phản đối thứ hai là thâm hụt và thặng dư ngân sách giúp chính phủ 
duy trì được mức thuế tương đối ổn định trong nhiều năm, nhò vậy tránh được 
sự chênh lệch quá lớn giữa mức thuế của các năm khác nhau. Để giữ cho mức 
thuế ổn định, chính phủ phải chấp nhận tình trạng thâm hụt ngân sách trong 
những năm có nguồn thu thấp bất thường trong thời kỳ suy thoái hoặc có mức 
chi cao bất thường như trong thời kỳ chiến tranh. Ngược lại, khi nền kinh tế 
phát triển mạnh, nguồn thu từ thuế tăng cao bất thường, chính phủ phải chấp 
nhãn tình trạng thặng dư ngân sách. 

Ý kiến phản đối thứ ba là thâm hụt ngân sách giúp cho chính phủ chuyển 
gánh nặng thuế từ thế hệ hiện tại sang thế hệ tương lai. Nếu thế hệ hiện tại phải 
chiến đấu để bảo vệ nền tự do, phải chống lại tình trạng suy thoái nặng nề để 
tránh cho nền kinh tế khỏi sụp đổ, thì thế hệ tương lai sẽ được sống trong tự do 
và sự thịnh vượng về kinh tế - những thứ do thế hệ hiện tại giành được. Để buộc 
những người thụ hưởng tương lai phải trả một phần chi phí, thế hệ hiện tại có 
thể chi cho chiến tranh, tăng chi tiêu để kích thích tổng cầu, bằng cách chấp 
nhận thâm hụt ngân sách. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
/. Giả sử sự đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát được xác định bởi đường Philips 

u •= if - 7ỉ(n- n") 
trong đó u là tỷ lệ thất nghiệp, ù" là tý lệ thất nghiệp tự nhiên, 7t là tỷ lệ lạm 
phát và Ti" là tỷ lệ lạm phát dự kiến. Ngoài ra, giá sử Đảng Dãn chủ (Mỹ) luôn 
theo đuổi chính sách tốc độ tăng tiền tệ cao, còn Đàng Cộng hoa luôn theo đuổi 
chính sách tốc độ tăng tiền tệ thấp. Theo bạn thì loại hình "chu kỳ kinh doanh 
chính trị" nào của lạm phát và thất nghiệp sẽ xảy ra nếu: 

a. Cứ bốn năm một đảng sẽ nắm quyền theo nguyên tắc tung đồng xu một cách 
ngẫu nhiên? 

b. Hai đảng thay phiên nhau cẩm quyến? 

£iti ụ hi ì 
Theo bài ra, nền kinh tế Mỹ có đường Philips được mô tả bằng phương ưình: 

u = M° - ĩịỉT- 7f) 
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Như chúng ta đã biết, phương trình này hàm ý rằng nếu lạm phát thấp hai 
tỷ lệ lạm phát dự kiến, thất nghiệp sẽ tăng lên trên tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên và 
nền kinh tế roi vào suy thoái. Song nếu lạm phát cao hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến, 
thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống dưới tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và nền kinh tí 
bùng nổ. Theo bài ra, chúng ta cũng biết rằng Đảng Dân chủ luôn luôn theo 
đuổi chính sách tốc độ tăng cung tiền cao và lạm phát cao (ký hiệu là ĩP), còn 
Đảng Cộng hoa luôn theo đuổi chính sách tốc độ tàng cung tiền thấp và lạm 
phát thấp (ký hiệu là 7?). 
a. Loại hình kinh doanh chính trị phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát mà mọi người dự 
kiến vào đầu nhiệm kỳ cầm quyền của mỗi đảng. Nếu kỳ vọng hoàn toàn hợp lý 
và các hợp đồng có thể được điều chỉnh ngay lập tức khi một đảng mới lên cầm 
quyền, thì sẽ không có chu kỳ kinh doanh chính trị đối với thất nghiệp. Ví dụ, 
nếu Đảng Dân chủ gặp may khi tung đổng xu và lên cầm quyền, thì ngay lập 
tức mọi người sẽ dự kiến lạm phát cao. V\7t=7p=7f, nên chính sách tiền tệ 
của Đảng Dân chủ không tác động tới nền kinh tế thực tế. Chúng ta sẽ quan sát 
thấy loại hình chu kỳ kinh doanh chính trị đối với lạm phát, trong đó Đảng Dân 
chủ theo đuổi lạm phát cao, Đảng Cộng hoa theo đuổi lạm phát thấp. 

Bây giờ, chúng ta hãy giả định rằng các hợp đồng được ấn định trong thòi 
hạn dài đến mức tiền lương danh nghĩa và giá cả không thể điều chình ngay lặp 
tức. Trước khi có kết quả tung đồng xu, thì xác suất có lạm phát cao là 50% và 
xác suất có lạm phát thấp cũng là 50%. Như vậy, ờ thời kỳ đầu của mỗi nhiệm 
kỳ, nếu kỳ vọng của mọi người là hợp lý, họ sẽ dự kiến mức lạm phát bằng: 

TỈ =0,5^ +0,5TP 
Nếu Đảng Dân chủ gặp may khi tung dồng xu và lên cầm quyền, thì ban 

đầu ít > ứ và thất nghiệp giảm xuống dưới tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Do vậy, 
nền kinh tế nóng vào thời kỳ đầu nhiệm kỳ của Đảng Dân chủ. Nhưng theo thời 
gian, lạm phát sẽ tăng lên tới mức 7p và thất nghiệp sẽ quay trở về tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên. 

Nếu Đảng Cộng hoa thắng, thì lạm phát sẽ thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến 
và thất nghiệp cao hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Do đó, nền kinh tế rơi vào tình 
trạng suy thoái ở thời kỳ đầu nhiệm kỳ. Nhưng theo thời gian, lạm phát giảm 
xuống tói mức Tì" và thất nghiệp trỏ về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
b. Nếu hai đảng thay phiên nhau cầm quyền, thì mọi người biết chắc chắn đảng 
nào đến phiên cầm quyền. Nghĩa là, mọi người đều biết tỳ lệ lạm phát sẽ cao 
hay thấp và như vậy không có loại hình chu kỳ kinh doanh chính trị nào đối với 
thất nghiệp. Khi tỷ lệ lạm phát trong tương lai được nhặn thức một cách chắc 
chắn, thì ngay cả các hợp đổng dài hạn cũng tính đến tỷ lệ lạm phát hiện tại vì 
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mọi người biết chắc tỷ lệ lạm phát sẽ tồn tại trong tương lai. Như vậy, lạm phát 
sẽ thay đổi giữa mức cao với mức thấp, tùy thuộc vào chỗ đảng cầm quyền. 

ĩ. Khi các thành phố thông qua luật giới hạn tiền thuê nhà mà chủ nhà có thể 
quy định cho mỗi căn hộ thì thông thường đạo luật này chỉ áp dụng cho những 
ngôi nhà hiện có và không áp dụng cho các ngôi nhà chưa xây. Những người 
ùng hộ chính sách kiểm soát tiền thuê lập luận rằng việc không áp dụng cho các 
ngôi nhà chưa xây đảm bảo rằng chính sách kiểm soát tiền thuê nhà không càn 
trở việc xây dựng nhà mới. Hãy đánh giá lập luận này dưới ánh sáng của tính 
bất nhất. 

Mờ i tị* ti ĩ 
Tính bất nhất có thể nảy sinh từ thông báo rằng các ngôi nhà mới xây không 
phải chịu sự điều chỉnh của luật kiểm soát tiền thuê nhà. Khi nhà chưa được xây 
dựng, thành phố có dộng cơ hứa hẹn rằng sẽ không áp dụng luật kiểm soát tiền 
thuê đối vói các ngôi nhà mói xây. Lời hứa này làm cho các chủ nhà kỳ vọng 
thu được mức tiền thuê cao từ những ngôi nhà mới xây. Nhưng sau khi nhà đã 
được xây xong, thành phố lại có động cơ huy bỏ lời hứa trước đây. Vì khi làm 
như vậy, sẽ có nhiều người thuê nhà được lợi trong khi chỉ có một số ít chủ nhà 
bị thiệt. Tuy nhiên, khó khăn nảy sinh là những người định xây nhà có thể dự 
kiến rằng thành phố không thực hiện lời hứa. Khi dự kiến như vậy, họ không 
xây thêm nhà mới nữa và thành phố không đạt được mục tiêu của mình. 

3. Thâm hụt ngân sách điếu chỉnh (còn gọi là thâm hụt ngân sách toàn dụng, 
thám hụt ngân sách cơ cấu) là thâm hụt ngăn sách đã được điều chỉnh để loại 
trừ ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh. Nói cách khác, đó là mức thâm hụt ngán 
sách được tính toán dựa trên giả định là thất nghiệp ở mức tự nhiên. Một số 
nhà kinh tề đã đề xuất quy tắc thâm hụt ngán sách điều chỉnh phải luôn luôn 
cân bằng. Hãy so sánh đề xuất này với quy tắc cân bằng ngân sách nghiêm 
ngặt. Quy tắc nào tốt hơn? Bạn có nhận thấy vấn đề gì nảy sinh khi áp dụng 
quy tắc ngân sách điều chinh cân bằng không? 

Ẩlìiì ụìái 
Quy tắc ngân sách cân bằng điều chình ít nhất cũng giúp vượt qua được hai ý 
kiến chống lại quy tắc cân bằng ngân sách nghiêm ngặt mà chúng ta đã đề cập 
tới trong bài này. Trưốc hết, quy tắc ngân sách cân bằng điều chỉnh cho phép 
chính phủ thực thi chính sách thuế ngược với chu kỳ để ổn định nền kinh tế. 
Nghĩa là, chính phủ có thể chấp nhận thâm hụt ngân sách trong thời kỳ suy 
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thoái và thặng dư trong thời kỳ bùng nổ kinh tế. Trong then kỳ suy thoái, thuế tự 
động giảm xuống và nhiều khoản chuyển giao, chi tiêu tự động tăng. Những cơ 
chế tự ổn định này tác động đến mức thâm hụt ngân sách thực tế, nhưng không 
tác động đến mức thâm hụt ngân sách điểu chỉnh. Thứ hai, quy tắc này cho 
phép chính phủ giữ được mức thuế tương đối ổn định qua các năm - khi nguồn 
thu thấp hoặc cao bất thường - mà không cần tăng thuế toong thời kỳ suy thoái 
hoặc giảm thuế ưong thời kỳ bùng nổ kinh tế. 

Mặt khác, quy tắc ngăn sách cân bằng điều chỉnh chỉ khắc phục được mộc 
phẩn hai ý kiến chống đối đã nêu, vì chính phủ cũng chỉ có thể chấp nhận thâm 
hụt ở một mức nào đó. Quy tắc này cũng không cho phép chính phủ duy trì múc 
thuế tương đối ổn định qua các năm khi mức chi tiêu của chính phủ cao hoặc 
thấp bất thường như trong thời kỳ chiến tranh hay hoa bình. (Chúng ta có thể 
hiểu rõ điều này hơn nếu nghiên cứu tình huống giả định là chính phủ không 
tuân theo quy tắc ngân sách cân bằng nghiêm ngặt trong bối cảnh đặc biệt, 
chẳng hạn khi có chiến tranh). Quy tắc này không cho phép chính phủ vượt qua 
được cản trở thứ ba đã nêu trong bài này. Nghĩa là, nó không thể giúp chính phủ 
chuyển gánh nặng chi tiêu từ thế hệ này sang thế hệ khác khi cẩn. 

Cuối cùng, một vấn đề nghiêm trọng nảy sinh khi vận dụng quy tắc này là 
là chúng ta không thể trực tiếp quan sát được ngân sách cân bằng điểu chình. 
Nghĩa là, chúng ta cần ước tính xem mình đang cách xa trạng thái toàn dụng 
bao nhiêu; sau đó, chúng ta cần ước tính xem mức chi tiêu và thuế khác di bao 
nhiêu nếu đạt trạng thái toàn dụng. Đáng tiếc là chúng ta không thể ước tính 
chính xác các con số này. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG Bổ SUNG 

1. Bước vào những năm 1970, cá tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tự nhiên ở Mỹ 
đều tăng. Hãy sử dụng mô hình về tính bất nhất dề phàn tích hiện tượng này. 
Hãy giả định chính sách tuy nghi được vận dụng để trả lời các câu hòi sau: 
a. Trong mô hình đã trình bày, điếu gì sẽ xảy ra đối với tỷ lệ lạm phát khi tỷ lị 
thất nghiệp tự nhiên tăng lên? 
b. Bây giờ hãy thay đổi mô hình một chút bằng cách giả định rằng hàm tổn thát 
của Fed (ngân hàng trung ương Mỹ) là hàm bậc hai cho cả lạm phát và thà 
nghiệp. Nghĩa là, 

Liu, n) = u2 + ỵ TỈ 
Hãy liếp tục các bước tương tự như phần trình bày trên đề tìm lời giải cho tỷ lị 
lạm phát trong điều kiện chính sách tuy nghi. 
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c. Điều gì xảy ra với tỷ lệ lạm phát khi tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tăng? 
d. Vào năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm nhà ngân hàng trung 
ương bảo thủ Paul Volcker làm chủ tịch của Fed. Theo mô hình này, điều gì có 
thể xảy ra đối với lạm phát và thất nghiệp? 

Mài tị t á ì 
a. Theo mô hình, không có điều gì xảy ra đối với tỷ lệ lạm phát khi tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên thay đổi. 
b. Hàm tổn thất mói là: 

L(ụ, 7Ỉ) = M2 + Ỵ7? 
Bước thứ nhất giải phương trình này để tìm ra sự lựa chọn của Fed về lạm phát 
tại mọi mức kỳ vọng về lạm phát cho trước. Thay phương trình đường Phillips 
vào hàm tổn thất, chúng ta được: 

L(M, ít) = (Mn - a(ỉt- 7fỷ + Ỵ7? 
Bây giờ, chúng ta lấy vi phân theo 71 và cho vi phân này bằng 0 để tìm mức tổn 
thất nhỏ nhất 

dUdn=la\n- rf)-2aun + 2ỵn=0 
hay 

71= ( a V + OH-Xa2 + Ý) 
Tất nhiên, những tác nhân kinh tế hành động hợp lý hiểu được rằng Fed sẽ lựa 
chọn mức lạm phát này. Do tỷ lệ lạm phát dự kiến bằng tỷ lệ lạm phát thục 
hiện, nên phương trình trên dược rút gọn thành: 

71= cai"lỵ 
c. Khi tỷ lệ tự nhiên lạm phát tăng, tỷ lệ lạm phát thực tế cũng tăng. Tại sao 
vậy? Vì Fed không muốn thấy sự gia tăng cận biên trong thất nghiệp làm tăng 
ty lệ thất nghiệp. Do vậy, các tác nhãn kinh tế tư nhãn biết rằng Fed có động cơ 
mạnh hơn trong việc làm tăng lạm phát khi tỷ lệ tự nhiên cao hơn. Cho lên, tỳ lệ 
lạm phát cân bằng cũng tăng lên. 
d. Việc bổ nhiệm một nhà ngân hàng trung ương bảo thủ làm y tăng. Bởi vậy, 
tỷ lệ lạm phát cân bằng giảm. Việc tỷ lệ thất nghiệp thay đổi nhu thế nào còn 
phụ thuộc vào chỗ kỳ vọng về lạm phát điều chinh nhanh đến mức nào. Nếu 
chủng điều chỉnh ngay lập tức, thì tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi và bằng tỷ lệ 
thất nghiệp tự nhiên. Trái lại, nếu kỳ vọng điều chỉnh chậm chạp, thì từ phương 
trình của đường Phillips chúng ta có thể thấy lạm phát giảm xuống và điều này 
làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên cao trên tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
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Bài 13 

NỀN KINH TẾ Mỏ TRONG NGẮN HẠN 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Bài này mờ rộng phân tích về biến động kinh tế ngắn hạn bằng cách bổ 
sung thêm hoạt động thương mại và tài chính quốc tế. Mục tiêu trước hết 
của chúng ta là tìm hiểu phương thức tác động của chính sách tài chính và 
tiền tệ dối với tổng thu nhập của nền kinh tế mở. Mô hình chúng ta phái 
triển trong bài này có tên là mô hình Mundell - Fleming. Thực chất, đây là 
mô hình ỈS-LM cho nền kinh tế nhỏ và mở cửa trong đó vốn có tính cơ 
động hoàn hảo. 
Mô hình Mundell - Fleming giả định mức giá là biến số cho trước và chi ra 
yếu tố gây ra biến động trong thu nhập và tỷ giá hối đoái. 

Mô hình Mundell - Fleming cũng cho thấy rằng chính sách tài chính không 
tác động tới tổng thu nhập trong điều kiện tỳ giá hối đoái thả nổi. Chính sách 
tài chính mở rộng làm cho đổng tiền lên giá và xuất khẩu ròng giảm, qua đó 
làm triệt tiêu tác dụng mỏ rộng thông thường đối với tổng thu nhập. Tuy nhiên, 
mô hình này cho thấy rằng chính sách tài chính phát huy tác dụng mạnh đối với 
tổng thu nhập trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định. 
Mô hình Mundell - Fleming chỉ ra rằng ngược với chính sách tài chính, 
chính sách tiền tệ không tác động tới tổng thu nhập trong điều kiện tỷ giá hối 
đoái cố định. Mọi mưu toan mở rộng cung ứng tiền tề đều vô ích, bời vì cung 
ứng tiền tệ phải điều chỉnh để giữ cho tỳ giá hối đoái ờ mức công bố. Tuy nhiéa 
trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi, chính sách tiền tệ tác động tới tổng thu 
nhập. 
Cả hai hệ thống tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi đều có những UI 
điểm nhất định. Tỷ giá hối đoái thả. nổi cho phép nhà hoạch định chín! 
sách tự do theo đuổi các mục tiêu khác ngoài sự ổn định tỷ giá hối đoái. Tị 
giá hối đoái cố định làm giảm bớt tính bất định trong các giao dịch kinl 
doanh quốc tế. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
/. Hãy cho biết khi chính phủ tăng thuế thi điếu gì sẽ xảy ra với tổng thu nhập, 
tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trong mó hình Mundeìl - Fleming với tỷ 
giá hối đoái thả nổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ 
không phải thả nổi? 

<3rả lài 
Trong mô hình Mundell-Fleming, chính sách tăng thuế làm dịch đường IS* 
sang trái, chẳng hạn từ ISỳ tới /sj như trong hình 13.1. Nếu tỷ giá hối đoái thả 
nổi hoàn toàn, thì (luông LM* không bị ảnh hưởng (tức vẫn ở vị trí cũ). Hậu quả 
là tỷ giá hối đoái giảm trong khi tổng thu nhập vẫn ở mức cũ. Sự suy giảm của 
tỷ giá hối đoái đến lượt nó lại làm cho xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm và cán 
cân thương mại được cải thiện. 

•o 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.1 

Bây giờ, giả sử chính phủ thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Khi 
đường IS* dịch sang trái, chẳng hạn từ /s, tới ỈS2 như trong hình 13.2, thì cung 
tiên phải giảm để giữ cho tỷ giá hối đoái không đổi. Hậu quả là, đưòng LM* 
dịch chuyển, chảng hạn từ LM' tới LM\ như trong hình vẽ, và sản lượng giảm 
Yt xuống Y2 trong khi tỷ giá hối đoái vẫn như cũ. 

Vì xuất khẩu ròng chỉ thay đổi khi tỷ giá hối đoái thay đổi hoặc đường xuất 
khẩu ròng dịch chuyển. Do ở đây cả hai tình huống này đều không xảy ra, nên 
chúng ta có thể nhận định rằng xuất khẩu ròng không thay đổi. 

Tóm lại, chúng ta có thể nhận định rằng trong nền kinh tế mở, chính sách 
tài chính có hiệu quả. Nó tác động tới sản lượng trong chế độ tỷ giá hối đoái cố 
định nhưng không hiệu quả ưong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. 
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e 
LM; LM; 

ls'i 

V y, 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.2 

2. Hãy cho biết khi cung ứng tiến tệ giảm xuống, điều gì sẽ xảy ra với tổng thu 
nhập, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại trong mô hình Mundell - Fleming với 
tỷ giá hối đoái thả nổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ 
không phải thả nổi? 

Trong mô hình Mundell - Fleming với tỷ giá hối đoái thả nổi, chính sách cá 
giảm cung tiền làm giảm số dư tiền tệ thực tế M/P, qua đó làm cho đường LM* 
dịch sang trái, chẳng hạn từ LM\ tới LM\ như được chỉ ra ương hình 13.3. Ká 
quả là, nền kinh tế chuyển tói trạng thái cân bằng mới vói thu nhập thấp hơn và 
tỷ giá hối đoái cao hơn. Sự gia tăng của tỳ giá hối đoái đến lượt nó lại làm cho 
cán cân thương mại xấu đi. 

I M ; 

IS 

Y 

Hình 13.3 
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Nếu tỷ giá hối đoái bị cổ định, thì sức ép làm tăng tỷ giá hối đoái buộc ngân 
hàng trung ương phải bán nội tệ và mua ngoại tệ. Hoạt động này làm tăng cung 
tiền M và đẩy đưòng IM* dịch chuyển ngược trở lại bên phải cho đến khi nó đạt 
tới IM\ như được chỉ ra trong hình 13.4. 

LM] 

rị giá hối đe 
xỡtnh 

<\ 
rị giá hối đe 
xỡtnh 

tái ị tè' 

ỹ," Vi Ý 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.4 

Tại trạng thái cân bằng, thu nhập, tỳ giá hối đoái và cán cân thương mại 
không thay đổi. 

Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng trong nền kinh tế mờ, chính sách tiền 
tệ có hiệu quả, tác động tới sản lượng ưong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, 
nhung hoàn toàn bất lực ưong chế độ tỳ giá hối đoái cố định. 

3. Hãy giải thích điều gì sẽ xảy ra với tống thu nhập, tỷ giá hối đoái, cán cân 
thương mại trong mô hình Mundell - Fleming với tỷ giá hối đoái thả nổi, khi 
hạn ngạch nhập khẩu ô tô bị xoa bỏ. Điều gì xảy ra nếu tỷ giá hối đoái cố định 
chứ không phải thà nổi? 

&rá IM 
Trong mô hình Mundell - Heming với chế độ tỳ giá hối đoái thả nổi, việc xoa 
bỏ hạn ngạch nhập khẩu ô tô làm dịch đường xuất khẩu ròng vào phía trong, 
chẳng hạn từ NXị(e) tới NX^e) như trong hình 13.5. Hình này cho thấy tại bất 
kỳ ty giá hối đoái cho trước nào, chảng hạn e, xuất khẩu ròng đều giảm. 
Nguyên nhân là giờ đây người dân trong nước có thể mua được nhiều ô tô từ 
nuớc ngoài hơn khi có hạn ngạch. 
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NXj* NX, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.5 

NX 

Từ đó chúng ta suy ra rằng sự dịch chuyển vào phía trong cùa đường xuất 
khẩu ròng làm cho đường /5* cũng dịch vào phía trong, chẳng hạn từ IS[ tói 
l$l như trong hình 13.6. 

LM' 

A 

\ 

—«*i s 2 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.6 

Hình này cho thấy tỳ giá hối đoái giảm trong khi thu nhập khổng thay đổi. 
Cán cân thương mại cũng không thay đổi. Chúng ta biết được điều này nhờ 
phương trình: 

NX(e) = Y-C(Y-T)-m-G 

184 



Bài 13. Nền kinh tế mở trong ngắn hạn 

Do chính sách xoa bỏ hạn ngạch không tác động tói Y, c, ì hoặc G, nên nó 
không thể tác động tới cán cân thương mại. 

Nếu chính phủ áp dụng chế độ tỳ giá hối đoái cố định, thì sự dịch chuyển 
của đường IS* tạo ra áp lực làm giảm tỷ giá hối đoái, như chúng ta đã thấy ở 
trên. Để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định, ngân hàng trung ương buộc phải mua 
nội tệ và bán ngoại tệ. Hành vi này làm dịch đường LM* sang trái, chảng hạn từ 
IM\ tới LM\, như được chỉ ra trong hình 13.7. 

y2« Y, Ỷ 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.7 

Tại trạng thái cân bằng, thu nhập giảm xuống (từ YỊ tói Y2) và tỷ giá hối đoái 
không thay đổi (vẫn là ẽ). Khi đó cán cân thương mại phải giảm. Chúng ta biết 
được điều này vì xuất khẩu ròng giảm tại mọi mức tỷ giá hối đoái. 

4. Những ưu điểm vờ nhược điểm chủ yếu cùa chế độ tỳ giá hối đoài thả nổi và 
cố định là gì? 
Cĩrá tò i 

Tỷ giá hối đoái thà nổi có ưu điếm là cho phép chính sách tiên tệ theo đuổi các 
mục tiêu khác với mục tiêu ổn định tỳ giá hối đoái. Ví dụ, ngân hàng trung 
ương có thể sử dụng nó để ổn định giá cả và việc làm. Tuy nhiên, nó cũng có 
nhược điểm là tạo ra tính bất định cao của tỷ giá hối đoái và điều này có thể tạo 
thêm khó khăn cho thương mại quốc tế. 

Tỷ giá hối đoái cố định có im điếm là tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế 
thông qua việc làm giảm tính bất định của tỳ giá hối đoái. Ngoài ra, nó cũng đặt 
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ra kỷ luật cho các cơ quan hữu trách về tiền tộ, qua đó ngăn ngừa khả năng gia 
tăng quá mức của cung tiền M. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng nó là quỵ 
tắc tiền tệ dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là chính phì 
không thể dùng chính sách tiền tệ để theo đuổi các mục tiêu chính sách khác 
ngoài mục tiêu duy ừì tỷ giá hối đoái ổn định. Với tu cách một kỷ luật mà co 
quan hữu trách về tiền tệ phải chấp hành, nó có thể dẫn đến tình trạng mất ổn 
định lớn hơn trong thu nhập và việc làm. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
1. Hãy dùng mô hình Mundelì - Fleming để dự đoán điều gì sẽ xảy ra với lổng 
thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trong điều kiện tỷ giá hối đoái 
thả nổi vả cố định khi có mỗi cú sốc sau đây: 
a. Sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu Ít 

hơn và tiết kiệm nhiều hơn. 
b. Việc bán các mẫu mới rất hợp lý thị hiếu của Toyota làm cho một số người 

tiêu dùng thích ó tô ngoại hơn ó tó nội. 
c. Việc bán máy rút tiền tự động (ATM) lâm giấm nhu cầu về tiền. 

Mài giúi 

Dạng đại số của mô hình Mundell - Reming gồm ba phương trình sau đây: 
Y = C(Y-T) + I(r) + G + NXie) 

M/P = Ur,Y) 
r = r* 

Ngoài ba phương trình trên, mô hình còn giả định mức giá cố định trong 
ngắn hạn cả ở trong nước và nước ngoài. Điều đó có nghĩa rằng tỷ giá hối đoái 
danh nghĩa e bằng tỷ giá hối đoái thực tế. 

a. Nếu người tiêu dùng bi quan và vì vậy quyết định chi tiêu ít hơn và tiết kiệm 
nhiều hơn, thì đường /5* dịch chuyển sang trái, chẳng hạn từ IS' tới /sj nhi) 
trong hình 13.8 và 13.9. 

Tình huống tỷ giá hối đoái thả nổi được mô tả trong hình 13.8. Do tronf 
tình huống này cung tiền không diều chỉnh (vẫn giữ nguyên như cũ), nên đoàn) 
IM* không dịch chuyển. Do đường IM* không dịch chuyển, nên sản lượng ] 
cũng không thay đổi. VI vậy, sự dịch chuyển xuống dưới của đường IS làm chi 
tỷ giá hối đoái giảm xuống (đổng tiền trong nưóc xuống giá). Kết quả là, cái 
cân thương mại tăng lên ờ mức đúng bằng quy mô giảm sút của tiêu dùng. 
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Tình huống tỷ giá hối đoái cố định được mô tả bằng hình 13.9. Do ưong 
tình huống này tỷ giá hối đoái bị cố định, nên nó không thể giảm khi đuờng ÍS* 
dịch sang trái. Thay vào đó, sản lượng Y sẽ giảm. Vì tỷ giá hối đoái không thay 
đổi, nên chúng ta biết rằng cán cân thương mại cũng không thay đổi. 

•"2 

Oi 

IM' 

- - -Ve- - - ^ A 

Y, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.8 

en 

Thu nhập, sàn lượng 
Hình 13.10 

Về cơ bản, sự suy giảm của mức chi tiêu mong muốn tạo ra áp lực làm 
giảm lãi suất và bởi vậy cũng tạo ra sức ép làm giảm tỷ giá hối đoái. Nếu áp 
dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định, thì ngân hàng trung ương phải mua hết 
luông nội tệ mà các nhà đầu tư muốn bán ra và cung ngoại tệ ra thị trường. 
Kết quả là tỳ giá hối đoái khống thay đổi và do vậy cán cân thương mại cũng 
không thay đổi. Cho nên, không có yếu tố nào ngăn ngừa sự giảm sút của tiêu 
dùng và san lượng giảm. 
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b. Nếu một số người tiêu dùng quyết định họ ưa thích ô tô ngoại hơn ô tô nôi, 
thì đường xuất khẩu ròng phải dịch chuyển sang trái như được chì ra trong hình 
13.10. Điều này hàm ý tại bất kỳ mức tỳ giá hối đoái nào, xuất khẩu ròng cũng 
thấp hơn trước đây. 

e 

Thu nhập, sàn lượng 
Hình 13.10 

NX 

Sự giảm sút của xuất khẩu ròng đến lượt nó lại làm dịch đường IS* sang ưái, 
chẳng hạn từ /5,' tới IS'2 như trong hình 13.11. Nếu tỷ giá hối đoái thả nổi và vì 
vậy đường LM* không dịch chuyển, thì sản lượng không thay đổi trong khi tỳ 
giá hối đoái giảm (đồng tiền trong nước xuống giá). 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.11 

Cán cân thương mại cũng không thay đổi cho dù có sự giảm sút cùa tý giá 
hối đoái. Chúng ta biết điều này vì NX = S-I, và cả tiết kiệm và đầu tư giữ 
nguyên như cũ. 
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Hình 13.12 minh họa cho trường hợp tỷ giá hối đoái cố định. Sự dịch 
chuyển sang trái của đường /s tạo ra sức ép làm giảm tỷ giá hối đoái. Ngân 
hàng trung ương mua nội tệ và bán ngoại tệ để giữ cho e cố định. Hành động 
này làm giảm M và dịch đường LM sang trái. Kết quả là sản lượng giảm xuống. 

LM'2 LM] 

\ ^ 

\ A 

Y2-4 Y, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.12 

Cán cân thương mại giảm xuống bởi vì sự dịch chuyển trong đường xuất khẩu 
ròng hàm ý xuất khẩu ròng thấp hơn tại mọi mức đã cho của tỷ giá hối đoái. 
c. Theo bài ra, việc bán máy rút tiền tự động làm giảm cầu tiền. Chúng ta cũng 
biết rằng trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ yêu cầu cung về số dư tiền tệ 
thực tế MIP phải bằng cầu, nghĩa là: 

MIP = Lự*, Y) 
Khi giảm sút của cầu tiền hàm ý nếu thu nhập và lãi suất không thay đổi, vế 

phải của phương trình này phải giảm. Do cả M và p đểu cố định, nên chúng ta 
biết rằng vế trái của phương trình này không thể điều chỉnh để trở lại trạng thái 
cân bằng. Chúng ta cũng biết rằng lãi suất bị cố định ở mức lãi suất thế giói. Do 
đó thu nhập - biến duy nhất có thể điều chỉnh - phải tăng lên để làm tăng cầu 
tiền. Kết luận này hàm ý đường IM* dịch sang phải. 

Hình 13.13 mô tả tình huống tỷ giá hối đoái thả nổi. Nhìn vào hình vẽ, 
chúng ta thấy thu nhập tăng lên, tỳ giá hối đoái giảm xuống (đồng tiền trong 
nước xuống giá) và cán cân thương mại được cải thiện. 

Hình 13.14 mô tả tình huống tỷ giá hối đoái cố định. Nhìn vào hình vẽ, 
chúng ta thấy đường IM* dịch chuyển sang phải. vẫn như trước, điều này có xu 
hướng đẩy lãi suất trong nước xuống và làm cho đồng tiền xuống giá. Tuy 
nhiên để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định, ngân hàng trung ương phải mua nội tệ 
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và bán ngoại tệ. Hành động này làm giảm cung tiền và làm dịch đường ÙA* 
sang trái. Đường IM* tiếp tục dịch chuyển cho đến khi nền kinh tế ườ về trang 
thái cân bằng ban đầu. 

*3 

LM; 

B 

y, • Y2 Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.13 
Kết quả cuối cùng là, cả thu nhập, tý giá hối đoái và cán cân thương mại 

đều không thay đổi. 

•5 

I M ; ÌLM'2 

Y, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.14 

2. Mô hình Mundell - Fleming coi lãi suất thế giới là biến ngoại sinh, được xác 
định từ ngoài mô hình. Bây giờ chúng ta hây tìm hiểu xem nguyên nhàn nào làm 
cho nó thay đổi và điêu gì sẽ xảy ra khi nó thay đổi. 
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a. Những yếu tố nào làm cho lãi suất thế giới tăng? 
b. Giả sử tỷ giá hối đoái được thả nổi, điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá 

hối đoái và cán cân thương mại khi lãi suất thế giới tăng? 
c. Giá sử tỳ giá hối đoái dược cố định, điêu gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá 

hối đoái và cán cân thương mại khi lãi suất thế giới tăng? 

Mài ụitíi 
a. Mô hình Mundell-Fleming coi lãi suất thế giói là biến ngoại sinh. Tuy nhiên, 
không có lý do để hy vọng lãi suất thế giói không thay đổi. Trong mô hình về 
nền kinh tế đóng trình bày ở bài 3, trạng thái càn bằng của tiết kiệm và đầu tư 
quyết định lãi suất thực tế. Trong nền kinh kế mở trong dài hạn, lãi suất thế giới 
thực tế là lãi suất làm cân bằng tiết kiệm thế giói và đầu tư thế giới. Tất cả các 
yếu tố làm giảm tiết kiệm thế giới hoặc làm tăng cầu đầu tư thế giới đều làm 
tăng lãi suất thế giói. Thêm vào đó trong ngắn hạn, khi giá không thay đổi, tát 
cả các yếu tố làm tăng cầu của thế giới về hàng hoa hoặc làm giảm mức cung 
tiền của thế giới đều làm tăng lãi suất thế giới. 
b. Hình 13.15 mô tả tác động của sự gia tàng lãi suất thế giới trong chế độ tỳ giá 
hối đoái. Khi đó cả đường /s* và IM* đều dịch chuyển. Đường IS* dịch sang 
trái, bói vì lãi suất cao hơn làm cho đầu tư I(r*) giảm xuống. Đường IM* dịch 
sang phải, bởi vì lãi suất cao hơn làm giảm cầu tiền. Do cung về số dư tiền tệ 
thực tế MIP cố định, nên lãi suất cao hơn dẫn đến tình trạng dư cung về số dư 
tiền tộ thực tế. Để trở lại cân bằng trên thị trường tiền tệ, thu nhập phải tăng và 
điều này làm tăng cầu tiền cho đến khi dư cung không còn nữa. 

Ì 

Oi 

Ỷ 
é. 

% • Y, Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.15 
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Từ hình vẽ, chúng ta nhận thấy rằng sản lượng tăng lên và tỳ giá hối đoái giám 
xuống (đồng tiền trong nước xuống giá). Do dó, cán cân thương mại tăng lên. 
c. Hình 13.16 chỉ ra tác động của sự gia tâng lãi suất thế giới trong chế độ tỳ giá 
hối đoái cố định, Cà hai đường IS* và IM* đều dịch chuyển. Giống như trong 
câu b, đường IS* dịch sang trái bởi lãi suất cao hơn làm cho dầu tư giảm xuống. 
Song khác với câu b, đường IM* dịch chuyển sang trái, chứ không phải sang 
phải. Lý do ở đây là áp lực làm giảm tỳ giá hối đoái buộc ngân hàng phải mua 
nội tệ và bán ngoại tệ. Hành vi này làm giảm cung tiền M và làm dịch chuyển 
đường LM* sang trái. Đường LM* phải dịch toàn bộ quãng đường từ LM\ tói 
LM\ như trong hình 13.16, điểm mà đường tỷ giá hối đoái cố định cắt đường 
IS* mới. 

\ 

js ; 

y2 Y, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.16 

Tại trạng thái cân bằng, sản lượng giảm xuống trong khi tỷ giá hối đoái giũ 
nguyên không thay đổi. Do tỳ giá hối đoái khổng đổi, nên cán cân thương mại 
cũng không thay đổi. 

3. Giám đốc các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách thường quan 
tâm tới "khả năng cạnh tranh " của nén kinh tế Việt Nam. Nghĩa là họ quan 
tám tới khả năng của các ngành kinh tế Việt Nam trong việc bán sản phẩm 
của mình và thu được lợi nhuận trên thị trưởng thế giới. Bạn hãy giúp họ phán 
tích xem: 
a. Sự thay đối tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh như thế nào? 
b. Nên theo đuổi cách kết hợp nào của chính sách tiền tệ và tài chính để nảnị 

cao năng lực cạnh tranh nhmig không thay đổi tổng thu nhập? 
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MÀI giãi 
a. Sự xuống giá của đồng tiền làm cho hàng hoa của Việt Nam có khả năng 
cạnh tranh cao hem. Lý do ở đây là sự xuống giá hàm ý giá tính bằng nội tệ như 
củ đổi được ít hơn đơn vị ngoại tệ hơn. Điều này hàm ý nếu tính bằng ngoại tệ, 
hàng hoa của Việt Nam trò nên rẻ hơn và người nước ngoai mua nhiều hàng hóa 
Việt Nam hơn. Ví dụ, chúng ta hãy giả định tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam 
va yên Nhật giảm từ 0,01 đồng/yên xuống còn 0,005 đồng/yên. Khi đó nếu tính 
băng yên Nhật, thì một hộp bóng bàn Việt Nam giá 10.000 đồng sẽ giảm từ 100 
yên xuống chỉ còn 50 yên. Sự giảm giá này làm tăng lượng bóng bàn sản xuất 
tại Việt Nam mà người Nhật muốn mua. Do đó, khả năng cạnh tranh của bóng 
bàn Việt Nam tăng lên. 
b. Trước hết chúng ta hãy xem xét tình huống tỷ giá hối đoái thả nổi. Chúng ta 
biết rang vị trí đường IM* quyết định sản lượng. Nghĩa là, sản lượng sẽ không 
thay đổi nếu đường IM* vẫn ở vị trí cũ. Do đó, nhận xét đẩu tiên cùa chúng ta 
la giũ cho cung tiền không đổi (để cố định đường LM*). Tiếp theo, chúng ta 
dùng chính sách tài chính thu hẹp để dịch chuyển đường IS* sang trái với mục 
đích làm cho tỷ giá hối đoái giảm xuống (tức làm cho đồng tiền xuống giá). Cụ 
thể chúng ta có thể giảm chi tiêu chính phủ hoặc tăng thuế. 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.17 

Bây giờ chúng ta chuyển sang chế độ tỳ giá hối đoái cố định. Nếu muốn 
nâng kha năng cạnh tranh, chúng ta cần làm giảm tỷ giá hối đoái. Nghĩa là, 
ngân hang trung ương cần cố định nó ỏ mức thấp hơn. Như vậy, bước đi đầu 
nen cua ngân hang trung ương là phá giá đồng Việt Nam, hay nói cách khác là 
cố đĩnh tỷ giá hối đoái ở mức mong muốn thấp hơn. Hành động này làm tăng 
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xuất khẩu ròng và có khuynh huống làm tăng sản lượng, như được minh họa 
trong hình 13.18. Chúng ta có thể làm triệt tiêu sự gia tăng sản lượng này bằng 
chính sách tài chính thu hẹp, chẳng hạn cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế. Chính 
sách nhu vậy sẽ đẩy đường /5 dịch chuyển sang trái tới điểm c như trong hình vẽ. 

y y 
Thu nhập, sàn lượng 

Hình 13.18 

4. Giả sử thu nhập cao hơn hàm ý nhập khẩu cao hơn và như vậy xuất khẩu 
ròng thấp hơn. Nghĩa là, hầm xuất khẩu ròng có dạng: 

Hãy xem xét các ảnh hường của sự mở rộng tài chính đối với thu nhập và cán 
căn thương mại trong nên kinh tế nhỏ và mở cửa trong điều kiện: 
a. Tỷ giá hối đoái thả nổi. 
b. Tỷ giá hối đoái cố định. 
Cáu trả lởi của bạn khác với những câu trả lời trong bảng 13.1 ở những điểm nào? 

Mài ạỉáì 
Trong bài giảng, chúng ta giả định rằng xuất khẩu ròng chỉ phụ thuộc vào tỳ giá 
hối đoái. Điều này tương tự như cách trình bày nhu cầu về một hàng hoa thường 
thấy trong kinh tế vi mô: giá của một hàng hóa (trong trường hợp của chúng ta 
là xuất khẩu ròng) phụ thuộc vào giá của nó. "Giá" của xuất khẩu ròng chính là 
tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, chúng ta cũng dự kiến rằng nhu cầu về một hàng hoa 
còn phụ thuộc vào thu nhập và ở đây điều này cũng đúng: khi thu nhập tâng, 
chúng ta muốn mua tất cả các hàng hoa nhiều hơn, ưong đó có hàng hóa sản 
xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Do dó khi thu nhập tăng, nhập khẩu tảng và 

194 



Bài 13. Nén kinh tế mở trong ngần hạn 

xuất khẩu ròng giảm xuống. Như vậy, chúng ta có thể biểu thị xuất khẩu ròng là 
một hàm của cả tỳ giá hối đoái và thu nhập: 

NX= NXe,Y) 
Hình 13.19 vẽ đường xuất khẩu ròng với tư cách là hàm của tỷ giá hối đoái. 

Vẫn như trước, đưcrng xuất khẩu ròng dốc xuống sao cho sự gia tăng tỳ giá hối 
đoái làm giảm xuất khẩu ròng. Chúng ta vẽ đường này vói giả định thu nhập là 
cho trước. Nếu thu nhập tăng từ y, tói y2, đường xuất khẩu ròng sẽ dịch chuyển 
sang trái từ /VAỊ7,) tới NXSJ2)-

Xuất khẩu ròng NX 
Hình 13.19 

a. Hình 13.20 chỉ ra tác động của sự mở rộng tài chính trong điều kiện tỷ giá 
hối đoái thả nổi. Sự mở rộng tài chính (sự gia tăng chi tiêu của chính phủ hoặc 
giảm thuế) làm cho đường IS* dịch chuyển sang phải, chẳng hạn từ ISÌ tói ỈS'2. 
Nhưng trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, nếu đường IM* không thay đổi, thì 
thu nhập cũng không thay đổi. Do thu nhập không thay đổi, nên đưòng xuất 
khẩu rong không dịch chuyển [vẫn là đường NXỴị) trong hình 13.19]. Tuy 
nhiên, xuất khẩu ròng phải giảm ờ mức đủ để làm triệt tiêu tác động của sự mờ 
rộng tài chính. Đương nhiên, sự gia tàng tỳ giá hối đoái từ e, tói e2 (hình 13.20) 
là yếu tố gây ra sự giảm sút này trong xuất khẩu ròng. 
Như vậy, kết quả cuối cùng là: thu nhập không thay đổi, tỷ giá hối đoái tăng 
và xuất khẩu ròng giảm, đúng như kết luận ương bảng 13.1 của bài giảng. 
b. Hình 13.21 chỉ ra tác động của sự mờ rộng tài chính ương điều kiện tỳ giá 
hối đoái cố đinh. Sự mở rộng tài chính làm cho đường IS* dịch chuyển sang 
phải, từ /s*, tới IS*2. Giống như câu a, nếu số dư tiên tệ thực tế không thay đổi, 
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thì điều này có khuynh hướng đẩy tỳ giá hối đoái tăng lên. Tuy nhiên, để ngân 
chận sự lên giá đồng tiền, ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường hổi 
đoái bằng cách bán nội tệ và mua ngoại tệ. Hành động này làm tăng cung tiền 
và làm dịch chuyển đường ÙA* sang phải, từLM' tới IM\. 

•s 

iu' 

Thu nhập, sàn lượng 
Hình 13.20 

\ [IM] LM'2 

\r • 

ế B 

Y, •Y; y 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.21 

Sự dịch chuyển của đường LM* làm cho sản lượng tảng lên trong khi tỷ giá 
hối đoái giữ nguyên như trước. Mặc dù tỳ giá hối đoái không thay đổi, nhưng 
mức thu nhập cao hơn vẫn làm giảm xuất khẩu ròng [đường xuất khẩu ròng 
trong hình 13.19 dòng dịch chuyển tói iVX(y2)]-
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Nhu vậy, câu trả lời của chúng ta chỉ khác vói câu trả lời trong bảng 13.1 ờ 
điểm duy nhất là: trong điểu kiện tỷ giá hối đoái cố định, sự mờ rộng tài chính 
làm giảm cán cân thương mại. 

5. Giả sử cẩn tiền tệ phụ thuộc vào tiêu dùng cá nhân chứ không phải vào thu 
nhập, sao cho phương trình thị trường tiền tệ trở thành: 
M/P = LỊ r, C(Y - T)J 
Hãy phân tích tác động của biện pháp cắt giảm thuế trong nén kinh tế nhỏ và 
mở cửa đối với tỷ giá hối đoái và thu nhập cả khi tỷ giá hối đoái thả nổi và cố 
định. 

MÀI Ì/Ì tí Ì 
(Chú ý: bài tập này có nhiều điểm giống với bài tập số 7 trong bài 10). Đề bài 
yêu cầu chúng ta xem xét các tác động của chính sách cắt giảm thuế khi đuờng 
LM phụ thuộc vào tiêu dùng chứ không phải vào thu nhập. Giả định của đề bài 
có thổ biểu thị bằng phương trình sau: 

MIP = Lự, C(Y -T) ) 
Hàm này cho thấy chính sách cắt giảm thuế làm dịch chuyển cả đuờng ỈS* 

(do thuế giảm) và đường IM* (do tiêu dùng tăng). Hình 13.22 biểu thị tình 
huống tỷ giá hối đoái thả nổi. Trong tình huống này, đường IS* dịch sang phải, 
từ isl tới /s*, còn đường IM* dịch sang trái, từ LM\ tới LM\. 

e 

e, 
LM] 

V B 

A -

y, 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.22 
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Chúng ta biết rằng số dư tiền tệ thực tế MIP bị cố định trong ngắn hạn, còn 
lãi suất được cố định ở mức lãi suất thế giới r*. Do vậy, tiêu dùng là biến duy 
nhất có thể điều chỉnh để đưa thị truồng tiền tệ trở về trạng thái cân bằng. Nói 
cách khác, phương trình IM* quyết định mức tiêu dùng. Do tiêu dùng phụ 
thuộc thu nhập sử dụng (Y-T), nên mức tiêu dùng này hàm ý có một mức thu 
nhập sử dụng nhất định. Nếu mức thuế T giảm, thì thu nhập Y cũng phải giảm 
dể giữ cho thu nhập sử dụng và tiêu dùng cố định. 

Trong hình 13.22, trạng thái cân bằng bắt đầu điểm A và chuyển tới trạng 
thái cân bằng mới là điểm B. Thu nhập Y giảm một lượng đúng băng mức cá 
giảm thuế và tỷ giá hối đoái tăng lên. 

Trong tình huống tỷ giá hối đoái cố định, đường IS* dịch sang phải, nhung 
sự dịch chuyển ban đầu của đường LM* không còn quan trọng nữa. Áp lực làm 
tăng tỷ giá hối đoái buộc ngân hàng trung ương phải bán nội tệ ra và mua ngoại 
tệ vào. Hành động này làm tăng cung tiền và làm dịch chuyển đường ỈM sang 
phải, như dược minh họa trong hình 13.23. 

•6 
*8 

\ IM] LM'2 

• 

A B 

JS, 

Yc -*Y2 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.23 

Kết quả là, nền kinh tế chuyển tới trạng thái cân bằng mói tại điểm B - tức 
giao điểm của đường IS* mới /s* và đường nằm ngang ở mức tỷ giá hối đoái cố 
định. Như vậy, chúng ta không thấy có sự khác nhau giữa tình huống cầu tiên 
phụ thuộc vào tiêu dùng và tình huống cẩu tiền phụ thuộc thu nhập. 

6. Giã sử mức giá tương ứng với nhu cầu tiền tệ bao gốm giá hàng hoa nhập 
khẩu và giá hàng hoa nhập khẩu phụ thuộc vào tỳ giá hối đoái. Nghĩa là thị 
trưởng tiền tệ được mô tả bằng: 
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M/P = L( r, Y) 
với 

P=ẪPj+(l- X)P„ 
Tham số Ả là tỷ trọng hàng nội trong chỉ số giá p. Giả sử giá hàng trong nước 
là Pj và giá hàng hoa nước ngoài tính bằng ngoại tệ Pị không thay đổi. 
a. Hãy giải thích vì sao trong mô hình này đường IM* dốc lên chứ không thẳng đứng. 
b. Tác động của chính sách tài chính mở rộng trong mô hình này là gì khi áp 

dụng tỷ giá hối đoái thả nổi?Hăy giải thích. Hãy so sánh với mô hình 
Mundell - Fleming chuẩn. 

c. Tác động của tỷ giá hối đoái đối với mức giá đôi khi được gọi là "cú sốc 
cung nội sinh ". Ví sao có thể gọi như vậy? 

Mồi tịt ái 
Vì mọi người cần có tiền để mua hàng hoa và dịch vụ, nên sẽ là hợp lý nếu 
chúng ta nghĩ rằng múc giá phù hạp là mức giá của hàng hoa và dịch vụ mà họ 
mua. Dĩ nhiên các hàng hoa và dịch vụ này bao gồm cả hàng nội và hàng ngoại. 
Nhưng giá tính bằng nội tệ của hàng ngoại phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái. Ví dụ, 
nếu tỷ giá hối đoái của một đồng Việt Nam tăng từ 0,01 yên/đồng lên 0,02 
yên/đồng, thì một hàng hoa Nhật có giá 100 yên sẽ giảm từ 10.000 xuống chỉ 
còn 5.000 đồng. Do vậy, chúng ta có thể viết điều kiện cho cân bằng trong thị 
trường tiền tệ như sau: 

MIP = L(r,Y) 
trong đó, 

P = ẢPă + ự-Ả)Píle 
a. Tỷ giá hối đoái cao hơn làm cho hàng ngoại rẻ hơn. Điều này làm giảm mức 
giá p (mức giảm giá phụ thuộc vào tỷ trọng tiêu dùng hàng ngoại 1-/1) vói quy 
mô tương ứng với thị trường tiền tệ. Mức giá thấp hơn này làm tăng cung về số 
dư tiền tệ thực tế MIP. Để giữ cho thị trưòng tiền tệ trong cân bằng, thu nhập 
phải tăng để làm tăng cầu tiền . Do đó, đưòng LM* phải dốc lên. 
b. Trong mô hình Mundell - Fleming chuẩn, chính sách tài chính mỏ rộng 
không tác động tói sản lượng trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi. Như hình 
13.24 cho thấy, ở đây nó không còn đúng nữa. Chính sách cắt giảm thuế hoặc 
tăng chi tiêu chính phủ làm dịch chuyển đường IS* sang phải từ /s* tới IS'2. Do 
đường LM* dốc lên, nên sản lượng phải tăng. 
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Y, y2 Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 13.24 

c. Một giả định trung tâm trong chương này là mức giá cố định trong ngắn hạn. 
Nghĩa là, chúng ta giả định đường tổng cung ngắn hạn nằm ngang tại mức giá p 
= p như được minh hoa trong hình 13.25. 

p 

ế 

Thu nhập, sản lượng y 
Hình 13.25 

Cú sốc cung là cú sốc làm dịch chuyển đường tổng cung AS. Nếu mức giá p 
phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái, thì như được chi ra trong hình 13.26, sự gia Ung 
của tỳ giá hối đoái e làm cho mức giá p giảm xuống - nghĩa là đường tổng cung 
dịch chuyển xuống dưới, từ AS, tới AS2. Nói cách khác, nó giống hột một cú sốc 
cung, ngoại trừ việc nó là cú sốc nội sinh, tức sinh ra từ chính nền kinh tế, chứ 
không phải từ bén ngoài. 
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p 

I ị 
AS, 
AS2 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.26 

Y 

7. Hãy giả định Việt Nam lá một nên kinh tế nhỏ, mở cửa với vốn có tính cơ 
động hoàn hảo và sử dụng mô hình Mundell - Fleming để trả tời các câu hỏi 

a. Nếu Việt Nam bị suy thoái, Chính phủ nén dùng chinh sách tiền tệ hay tài 
chính để kích thích việc làm? Hãy giải thích vì sao. 

b. Nếu Việt Nam cấm nhập khẩu rượu vang từ Pháp, thì điều gì xảy ra với 
sản lượng, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại? Hãy xem xét cả tác động 
ngắn hạn và dài hạn. 

a. Câu trả lời tùy thuộc vào chỗ Việt Nam áp dụng chế độ với tỷ giá hối đoái cố 
định hay thả nổi. Chúng ta hãy giả định (gần sát vói thực tế) rằng hiện nay Việt 
Nam áp dụng chế độ tỳ giá hối đoái cố định. Trong điều kiện này, Chính phủ 
phải sử dụng chính sách tài chính để tác động tói sản lượng và việc làm, vì 
chính sách tiền tệ đã được dùng để kiểm soát tỷ giá hối đoái. 
b. Trong ngắn hạn, chính sách cấm nhập khẩu làm dịch chuyển đường /5* ra 
phía ngoài (do nhập khẩu giảm). Như vậy, chính sách này làm tăng cầu về hàng 
của Việt Nam và tạo ra áp lực đẩy tỳ giá hối đoái tăng lên. Kết quả là, cung tiền 
của Việt Nam tăng, làm cho cho đường IM* dịch chuyển ra phía ngoài. Trạng 
thái cân bằng ngắn hạn mới là điểm K ương cả hình 13.27a và b. 

Giả định rằng chúng ta bắt đầu với nền kinh tế đang sản xuất ở mức tự 
nhiên. Sự gia tăng nhu cầu về hàng hoa của Việt Nam có xu huống đẩy giá của 
chúng tăng lên. Sự gia tăng của mức giá đến lượt nó lại làm giảm số dư tiền tệ 
thúc tế làm dịch chuyển đường AS ngán hạn lên phía và đường IM* vào phía 
trong. Cuối cùng, nền kinh tế Việt Nam dùng lại ờ điểm c mà không có sự thay 

sau: 

£ừỉ ạìủi 
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đổi trong sản lượng hoặc cán cân thương mại, nhưng có tỳ giá hối đoái thực \í 
cao hơn tương đối so với nước ngoài. 

Thu nhắp, sản lượng 
Hình 13.27 

BÀI TẬP VẬN DỤNG Bổ SUNG 

1. Hãy hình dung ra rằng bạn đang điều hành ngân hàng trung ương cùa mội 
nền kinh tế lớn và mở cửa (chẳng hạn Mỹ). Mục tiêu của bạn là ổn định thu 
nhập. Khi bạn thực hiện chính sách của mình, điều gì sẽ xây ra đối với cung 
tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại khi có các cú sốc sau đáy: 
a. Tổng thống tăng thuế để giảm thâm hụt ngân sách. 
b. Tổng thống hạn chế nhập khẩu ô tô Nhật. 
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Mồi 1/iíii 
a. Thuế cao hơn làm cho đường IS dịch chuyển vào trong. Để giữ cho sản lượng 
không thay đổi, ngân hàng trung ương phải tăng cung tiền, làm cho đường IM 
dịch chuyển sang phải. Tại điểm cân bằng mới (điểm c trong hình 13.28), lãi 
suất và tỷ giá hối đoái giảm xuống trong khi cán cân thương mại được cải thiện. 

(a) Mô hình IS-LM (b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Thu nhập, sản lượng 

(c) Thị trường hối đoái 

Hình 13.28 

•s 

Oi 

NFI 

1 

NX, NX2 

Xuất khẩu ròng 
NX 

b. Chính sách hạn chế nhập khẩu ô tô nước ngoài làm dịch chuyển đường NX(e) 
ra phía ngoài (phần c của hình 13.29). Cho nên, chính sách nảy không gây ra 
tác động gì đến cả đường IS và IM vì đường NFI không bị ảnh hưởng. Do đó. 
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Í V ^ . ỉ ? 1 t?uS.thaỴ d ổ i . v à k h Ô n ? c ầ n c ó bất Kỳ sự thay đổi nào ưong chính 
TÌAỈ? Ĩ zciầ r a J r o n S h ì "h vẽ, lãi suất và cán cấn thừ^g z không 
thay đối, nhưng tỷ giá hôi đoái tăng lên. 6 

(a) Mô hình IS-LM (b) Đầu tu nước ngoài ròng 

Thu nhập, sản lượng Đầu tư nưie ngoài ròng 

(c) Thị trường hối đoái 
•3 
*3 

Hình 13.29 
Xuất khẩu ròng 

2 Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà đẩu tư trên thế giói ngày càng có xu hướng 
tận dụng cơ hội đấu tư vào các nước khác. Do tính chất phức tạp ngày càng 
g'fĩ f"Jlnh tếhiện "ay mở cửa hơn so với trước dàỳ- Hãy phàn tích xem 
xu thế phát triển này ảnh hưởng như thế nào tới khả năng của chính sách tiền tị 
trong việc tác động vào nền kinh tế. 
a. Nếu các nhà đầu tư sẵn sàng thay thế tài sản nước ngoài và trong nước cho 
nhau, thì điều gì sẽ xảy ra với độ dốc của hàm NFI? 
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b. Nêu hàm NFỈ thay dổi theo cách đó, thì điền gì sẽ xảy ra với độ dốc của 
đường IS? 

c. Sự thay đối này của đường IS ảnh hưởng như thế nào tới khả nâng của ngàn 
hàng trung ương trong việc kiểm soát lãi suất? 

d. Sự thay đối này dĩa đường ỈS ảnh hưởng như thế nào tới khả năng của ngăn 
hàng trung ương trong việc kiểm soát thu nhập quốc dân? 

Mòi giải 
a. Đường NFl trờ nên phảng hơn, vì sự thay đổi nhỏ trong lãi suất bây giờ cũng 
gây ra tác động lớn hơn tới luồng vốn. 
b. Như đã lập luận trong bài giảng, đường NFI phảng hơn làm cho đường ỈS 
cũng phăng hơn. 
c. Hình 13.30 chỉ ra ảnh hưởng do sự dịch chuyển của đường IM gây ra đối với 
cả đường /5 dốc và phảng. Rõ ràng đường ỈS càng phảng, thì sự thay dổi của 
cung tiền tác động tới lãi suất càng yếu. Do đó, ngân hàng trung ương càng khó 
kiểm soát lãi suất khi các nhà đầu tư sẵn sàng hem trong việc thay thế giữa tài 
sản trong nước và tài sản nước ngoài. 
d. Rõ ràng từ hình 13.30 chúng ta thấy rằng đường ỈS càng phảng, thì sụ thay 
đổi trong cung tiền càng tác động mạnh tới sản lượng. Do đó, ngàn hàng trung 
ương dẻ kiểm soát sản lượng hơn. 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 13.30 

3. Giờ sử mội nền kinh tế lớn và mở cửa có tỳ giá hối đoái cố định. 
a. Hãy mô tả điếu gì xảy ra khi có sự thu hẹp tài chính, vi dụ tăng thuế. Hãy so 

sánh câu trở lời của bạn với trường hợp nền kình tế nhỏ và mở cửa. 
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b. Hãy mô tả điều gì xảy ra nếu ngân hàng trung ương mở rộng cung ứng tiên tị 
bằng cách mua trái phiếu của công chúng. Hãy so sánh câu trà lời của bạn 
với trường hợp nền kinh tế nhỏ và mở cửa. 

£ìti ạiải 
a. Hình 13.31 chỉ ra tác động của sự thu hẹp tài chính đối vói nền kinh tế lớn và 
mở cửa có tỷ giá hối đoái cố định. Chính sách tài chính thu hẹp làm dịch 
chuyển đường /5 sang trái, chảng hạn tói ỈS2 như ương phần a. Nó tạo ra áp lục 
đẩy lãi suất tăng lên. Điều này có xu hướng làm tăng NFI và làm giảm tỳ giá 
hối đoái như được minh họa trong phần b và c của hình vẽ. Để tránh điều này, 
ngân hàng trung ương can thiệp bằng cách mua nội tệ vào. Hành động này giữ 
cho tỳ giá hối đoái không giảm, đồng thời làm dịch chuyển đường IM sang trái, 
chẳng hạn tới LM2. Điểm cân bằng mói bây giờ là c với lãi suất thực tế và tỳ giá 
hối đoái không đổi, nhưng sản lượng thấp hơn. Như vậy, tác động này giống 
như trong nền kinh tế nhỏ và mờ cửa. 

(a) Mô hình IS-LM (b) Đầu tư nước ngoài ròng 
ri /IM. r 

Ì. 
•55 

(c) Thị trường hối đoái 

Hình 13.31 Xuất khẩu ròng m 

206 



Bài 13. Nền kinh tế mở trong ngắn hạn 

b. Chính sách mở rộng tiền tệ có xu hướng làm dịch chuyển đường IM sang 
phải và làm giảm lãi suất như chúng ta thấy trong phần a của hình 13.32. Điểu 
này có xu hướng làm tăng NFI và làm giảm tỷ giá hối đoái tụt như đuợc minh 
họa Ưong phẩn b và c của hình vẽ. Để tránh sự xuống giá này, ngân hàng trung 
ương phải mua nội tệ và bán ngoại tệ. Hành động này làm giảm cung tiền và 
làm dịch chuyển đường IM ngược lại đến vị trí ban đầu của nó. Như ương mô 
hình của nến kinh tế nhỏ và mở cửa, chính sách tiền tệ không hiệu quả trong 
điều kiện tỷ giá hối đoái cố định. 

(a) Mò hình IS-LM (b) Đầu tư nước ngoài ròng 

Xuất khẩu ròng 

Hình 13.32 
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Bài 14 

LÝ THUYẾT CHU KỲ 

KINH DOANH THỰC TẾ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế là một cách lý giải khác về biến động lánh 
tế. Nó vận dụng các giả định của mô hình cổ điển, bao gồm cả tính linh hoạt 
của giá cả và tiền lương trong ngắn hạn. 

Các mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế đều dựa trên sự thay thế giữa các 
thời kỳ của lao động. Nếu tiền lương tạm thời cao hoặc nếu lãi suất cao, thì mọi 
nguôi nhận thấy làm việc hôm nay hấp dẫn hơn làm việc trong tương lai. Do 
vậy, họ đáp lại tác dộng kích thích này bằng cách thay đổi lượng cung về lao 
động của mình. 

Mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế chỉ ra rằng những thay đổi trong chính 
sách tài chính hoặc cú sốc công nghệ gây ra sự thay thế giữa các thòi kỳ cùa lao 
động và tác động tới sản lượng và lãi suất thực tế như thế nào. 

Những người bênh vực và phê phán lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế 
không nhất trí về những vấn đề như: cú sốc công nghệ có thể gây ra hầu hết các 
biến động kinh tế không, liệu tỷ lệ thất nghiệp cao có hàm ý thị trường lao động 
không thể cân bằng không, chính sách tiền tệ có ảnh hường đến các biến thực tế 
không và tính cứng nhắc trong ngắn hạn của tiền lương và giá cả có đóng vai 
trò quan trọng đối với hiểu biết của chúng ta về biến động kinh tế không. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

/. Lý thuyết chu kỹ kinh doanh thực tế giải thích biến dộng của việc làm như thế 
nào? 

Í7rá lồi 
Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giải thích sự thay đổi trong việc làm bằng 
sự thay đổi của mức cung về lao động. Lý thuyết này nhấn mạnh rằng số lượng 
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lao động cung ứng phụ thuộc vào các khuyến khích dành cho công nhân. Sự 
thay thế giữa các thời kỳ - tức sự sẵn sàng phân bổ lại thời gian lao động cùa 
công nhân - đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cách mà người công nhân 
đáp lại các khuyến khích. Chẳng hạn, nếu tiền lương hoặc lãi suất hiện tại tạm 
thời cao, thì việc làm hôm nay hấp dẫn hơn việc làm trong tương lai. 

ĩ. Theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế, biện pháp tăng chi tiêu chinh phủ 
ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế? 

Irù lồi 
Sự gia tăng chi tiêu của chính phủ làm dịch chuyển đường tổng cầu thực tế ra 
phía ngoài như được minh họa trong hình 14.1. 

Y, Y2 Y 

Thu nhập, sản lượng 
Hình 14.1 

Nhìn vào hình 14.1, chúng ta thấy rằng tại mọi mức lãi suất, lượng cầu 
về hàng hoa và dịch vụ cao đều hơn. Nếu lãi suất vẫn ở mức ban đầu r,, thì 
sẽ xuất hiện tình trạng dư cầu về hàng hoa và dịch vụ và điều này đến lượt 
nó lại đẩy lãi suất tăng lên. Lãi suất cao hơn làm cho công nhân thay thế lao 
động tương lai bằng lao động hiện tại. Vì vậy, sản lượng sẽ tăng.' Trong 
khoang thời gian giữa sự gia tăng của sản lượng và sự gia tăng của lãi suất, 
cung và cầu về hàng hoa và dịch vụ được đưa trở lại trạng thái cân bằng. 
Cho nên, sự gia tăng chi tiêu của chính phủ làm cho cả sản lượng và lãi suất 
đều tăng. 
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3. Bốn vấn đề chủ yếu gáy ra sự bất đồng trong cuộc tranh luận xung quanh lý 
thuyết chu kỳ kinh doanh là gì? 

<7rá lên 
Có bốn vấn đề chủ yếu gây ra sự bất đồng trong các cuộc tranh luận về chu kỳ 
kinh doanh thực tế. Những bất đồng này chưa được giải quyết và vì vậy chúng 
vẫn còn là những lĩnh vực mà các nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu. Đó là: 
a. Tầm quan trọng của cú sốc cóng nghệ. Những người ủng hộ lý thuyết chu kỳ 
kinh doanh thực tế giả định rằng nền kinh tế đã trải qua những biến động trong 
khả năng chuyển các yếu tố đầu vào tư bàn và lao động thành hàng hoa và dịch 
vụ. Những biến động này có thể bắt nguồn từ thời tiết, các quy định về môi 
trường, sự thay đổi giá dầu cũng như bản thân sự thay đổi của công nghệ. 

Những người phê phán lý thuyết chu kỳ kinh doanh đặt ra câu hỏi: "Cú sốc 
là gì?". Theo họ thì tiến bộ công nghệ diễn ra từ từ. Đồng thời, họ không tin 
rằng thời kỳ suy thoái là thời kỳ có sự thụt lùi về công nghệ. Sự tích lũy công 
nghệ có thể chậm lại, nhưng hầu như không có khả năng là nó bị đảo ngược. 
b. Cách lý giải thất nghiệp. Trong suốt chu kỳ kinh doanh, tỷ lệ thất nghiệp 
biến động rất mạnh. Những người ủng hộ lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế 
tin rằng sự biến động của việc làm là kết quả của sự thay đổi trong số nguôi 
muốn làm việc - họ giả định rằng nền kinh tế luôn luôn nằm trên đường cung về 
lao động. Họ cũng cho rằng khó mà hiểu dược ý nghĩa của các số liệu thống kê 
thất nghiệp vì ít nhất là hai nguyên nhãn: thứ nhất, nhiều người tự cho là thất 
nghiệp để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; thứ hai, nhiều người thất nghiệp 
sẵn sàng làm việc nếu họ được trả mức lương như trong các năm trước đây. 

Những người phê phán quan điểm này cho rằng sự biến động trong việc làm 
không phản ánh sự thay đổi của số người muốn làm việc. Họ cho rằng tỷ lệ thất 
nghiệp cao trong thời kỳ suy thoái cho thấy rằng thị trường lao động không cân 
bằng - nghĩa là, tiền lương không thể điều chỉnh để cân bằng cung và cầu về lao 
động. 
c. Tính trung lập của tiền. Chính sách cắt giảm tốc độ tăng tiền và lạm phát 
luôn đi kèm với thời kỳ thất nghiệp cao. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng 
đây là bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ tác động mạnh tới nền kinh tế 
thực tế. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế tập trung vảo nguyên nhân phi tiên 
tệ (nghĩa là nguyên nhân "thực tế") của những biến động trong kinh doanh. Họ 
lập luận rằng mối liên hệ tương quan chặt chẽ giữa cung tiền và sản lượng này 
sinh vì sự biến động trong sản lượng tạo ra sự biến động trong cung tiền, chứ 
không phải ngược lại. Vì vậy, những nguôi ủng hộ lý thuyết chu kỳ kinh doanh 
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thực tế cho rằng chính sách tiền tệ tác động tói các biến thực tế như sản lượng 
và việc làm. 
d. Tính linh hoạt của tiền lương và giá cả. Hầu hết các phân tích vi mô đều dựa 
trên giả định cho rằng giá cả điều chỉnh để cân bằng cung và cầu. Những người 
ủng hộ lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế cho rằng các nhà kinh tế vĩ mô nên 
đặt sự phân tích của mình trên cùng giả định đó. Họ cho rằng sự cứng nhắc của 
giá cả và tiền lương không quan trọng trong việc tìm hiểu các biến động kinh 
tế. Những người phê phán lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế chỉ ra rằng nhiều 
loại tiền lương và giá cả không linh hoạt. Họ cho rằng tính không linh hoạt này 
góp phần lý giải cả sự tồn tại của thất nghiệp và tính không trung lập của tiền. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 

/. Theo lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế, các cú sốc thường xuyên và nhất 
thời có tác dụng rất khác nhau đối với nền kinh tế. Vì vậy, hãy so sánh tác động 
của một cú sốc công nghệ nhất thời (như thời tiết đẹp) vò của một cú sốc cổng 
nghệ thường xuyên (nhưphát minh ra một quy trình sản xuất mới). 
a. Cú sốc nào có ảnh hưởng lớn hơn đến nhu cầu về hàng đầu tư? Cú sốc nào 
gây ra sự dịch chuyển lớn hơn của tổng cầu thực tế? 

b. Cú sốc nào làm tăng tiền lương thực tế hiện tại lên cao hơn mức tiền lương 
thực tế dự kiến trong tương lai? Cú sốc nào gây ra sự dịch chuyển lớn hơn của 
đường tổng cung thực tế? 

c. Hãy so sánh tác động của hai cú sốc đó đối với sản lượng và lãi suất thực tế. 

£ài ụ i li í 
Bài tập này yêu cầu chúng ta so sánh tác động của một cú sốc công nghệ tạm 
thời (thời tiết tốt) vói tác động của một cú sốc công nghệ thuồng xuyên (phát 
minh quy trình sản xuất mới). Cụ thể, chúng ta được yêu cầu tập trung nghiên 
cứu tác động của mỗi cú sốc tới đường tổng cung thực tế và đường tổng cầu 
thực tế. 
a. Cú sốc công nghệ thường xuyên có nhiều khả năng tác động lớn tới nhu cầu 
về hàng đầu tu: các nhà sản xuất gặt hái được nhiều mối lợi từ các công trình 
đầu tư mới trong một thời gian dài. Như vậy, nếu cú sốc là công nghệ sản xuất 
mới, các nhà sản xuất có thể phải mua máy móc mói để thực hiện công nghệ. 
Nhu cầu đầu tư chỉ tăng lên một chút để đáp lại cú sốc công nghệ tạm thòi, vì 
nhà sản xuất chỉ thu hái được các mối lợi trong một thời kỳ ngắn. Cho nên, 
đường tổng cầu thực tế dịch chuyển nhiều để đáp lại cú sốc công nghệ thường 
xuyên, nhưng chỉ dịch chuyển ít để đáp lại cú sốc công nghệ tạm thời. 
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b. Cú sốc công nghệ thường xuyên có thể tạo ra sự gia tăng thường xuyên ưong 
tiền lương, trong khi cú sốc công nghệ tạm thòi hàm ý tiền lương thực tế hiện 
tại chỉ tạm thời cao: tiền lương thực tế trong tương lai sẽ tương đối thấp so với 
tiền lương thực tế hiện tại. Điều này gây ra sự thay thế giữa các thời kỳ - nó làm 
cho công nhân muốn làm việc chăm chỉ hơn ưong hiện tại và ít chăm chi hen 
trong tương lai. Do đó, đường tổng cung thực tế dịch chuyển để đáp lại cú sốc 
công nghệ tạm thời, nhưng sự dịch chuyển này nhỏ hơn so với cú sốc công nghệ 
thường xuyên. 
c. Hình 14.2a chỉ ra tác động của cú sốc công nghệ tạm thời, trong đó đường 
tổng cung thực tế dịch chuyển nhiều hơn đường tổng cầu thực tế. Hình 12.2b 
chỉ ra tác động của cú sốc công nghệ thường xuyên, trong đó đường tổng cẩu 
thực tế dịch chuyển nhiều hơn đường tổng cung thục tế. Rõ ràng cú sốc công 
nghệ tạm thời dẫn đến mức lãi suất thấp hơn, trong khi cú sốc công nghệ 
thường xuyên dẫn đến mức lãi suất cao hơn. Ví dụ, hình 14.2a mô tả tình huống 
lãi suất giảm, còn hình 14.2b mô tả tình huống lãi suất tăng. Trong cả hai tình 
huống, sản lượng đều tăng. 

% Y2 Y Y, y2 Y 

Thu nhập, sản lượng Thu nhập, sản lượng 
Hình 14.1a Hình 14.1b 

2. Giả sử giá cả hoàn toàn linh hoạt và sàn lượng của nền kinh tế biến động do 
có cú sốc công nghệ như lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế quả quyết. 
a. Nếu ngân hàng trung ương giữ cung ứng tiền tệ không đổi, thì điều gì sẽ xảy 
ra đối với mức giá khi sản lượng biến động? 
b. Nếu ngân hàng trung ương điếu chỉnh cung ứng tiền tệ để ổn định mức giá, 
thì điêu gì sẽ xảy ra đối với cung ứng tiến tệ khi sàn lượng biến động? 
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c. Nhiêu nhà kinh tế quan sát thấy rằng biến động trong cung ứng tiền tệ có 
mối liên hệ tương quan thuận với những biến động của sản lượng. Bằng chứng 
này có chống lại lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế không? 

&rả lòi 
Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giả định mức giá hoàn toàn linh hoạt. Kết 
quả là, trong bài giảng này chúng ta đã bỏ qua đuòng LM: nó không tác động 
tới các biến thực tế. Nói cách khác, chúng ta giả định rằng mức giá điều chỉnh 
để giữ cho thị trường tiền tệ cân bằng và vì vậy, cung về số dư tiền tệ thực tế 
bằng cầu về số dư tiền tệ thực tế: 

MIP = LỌ; Y). 
Phương trình này giả định: ngân hàng trung ương quyết định cung ứng tiền 

tệ M; giao điểm giữa đường tổng cung thực tế và tổng cầu thực tế quyết định 
mức lãi suất r và mức sản lượng Y; chỉ có mức giá được tự do điều chỉnh (theo 
đề bài) để đảm bảo rằng thị trường tiền tệ cân bằng. 
a. Sự gia tăng của sản lượng Y làm tăng nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế. Nếu 
ngân hàng trung ương giữ cho cung ứng tiền tệ cố định, thì mức giá phải giảm 
xuống để duy trì trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ. Do đó, mức giá p và 
sản lượng Y biến động ngược chiều nhau. 

b. Bây giờ giả sử ngân hàng trung ương điều chỉnh cung tiền để ổn định mức 
giá. Sự gia tăng của sản lượng Y làm tăng nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế. Để 
giữ cho mức giá không giảm xuống, ngân hàng trung ương phải tăng cung tiền. 
Hành động này giữ thị trường tiền tệ cân bằng tại một mức giá cố định. Bởi vậy, 
cung tiền và sản lượng biến động cùng chiều với nhau. 
c. Mối liên hệ tương quan giữa sự biến động của cung tiền và sự biến động của 
sản lượng không nhất thiết phải là bằng chứng chống lại lý thuyết chu kỳ kinh 
doanh thực tế. Nếu ngân hàng trung ương theo đuổi nhu chính sách trong câu b, 
tức tìm cách giữ cho mức giá ổn định, thì chúng ta sẽ quan sát thấy mối liên hệ 
tương quan chặt chẽ giữa cung tiền và sản lượng, cho dù cung tiền không có bất 
kỳ tác động nào tới sản lượng. Thục ra mối liên hệ tương quan phát sinh phản 
úng manh tính nội sinh của cơ quan hữu trách về tiền tệ đối với những biến 
động trong sản lượng. 
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Bài 15 

TIÊU DÙNG 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Keynes phỏng đoán rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên cố giá trị nằm giũa 
0 và 1. Theo ông thì khuynh hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập tăng 
và thu nhập hiện tại là nhân tố chủ yếu quyết định tiêu dùng. Các công trình 
nghiên cứu số liệu từ khu vực hộ gia đình và dãy số thời gian ngắn khẳng định 
các phỏng đoán này của Keynes. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu sử dụng 
dãy thời gian dài cho thấy khuynh hướng tiêu dùng bình quân không giảm khi 
thu nhập tăng lên theo thời gian. 

Những công trình hiện đại về hàm tiêu dùng được xây dụng trên cơ sờ mô 
hình tiêu dùng của Fisher. Trong mô hình này, người tiêu dùng phải đối phó vói 
giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ và lựa chọn múc tiêu dùng tối ưu, đem lại 
mức thoa mãn cao nhất của cả cuộc đời. Tiêu dùng phụ thuộc vào nguồn lực (hay 
thu nhập) của cả đời người, nếu nguôi tiêu dùng có thể tiết kiệm hoặc đi vay. 

Giả thuyết vòng đời của Modigliani nhấn mạnh rằng thu nhập biến động 
theo cách dự báo được trong cuộc đời của một người và người tiêu dùng sử 
dụng tiết kiệm hoặc di vay để điều hoa mức tiêu dùng của họ trong suốt cuộc 
đòi. Giả thuyết này hàm ý rằng tiêu dùng phụ thuộc cả vào thu nhập và của cài. 

Giả thuyết thu nhập thường xuyên của Friedman nhấn mạnh rằng các cá 
nhân trải qua những biến động trong cả thu nhập thường xuyên và thu nhập tạm 
thời của họ. Vì người tiêu dùng có thể tiết kiệm hoặc di vay và vì họ muốn điều 
hoa mức tiêu dùng, nên tiêu dùng không phản ứng mạnh đối vói thu nhập tạm 
thời. Tiêu dùng phụ thuộc trước hết vào thu nhập thường xuyên. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Hãy giải thích 3 phỏng đoán của Keynes về hàm tiêu dùng. 

&rá lài 

Thứ nhất, Keynes phỏng đoán rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên - tức mức 
tiêu dùng tăng thêm từ mỗi đồng thu nhập tăng thêm - nằm trong khoảng từ 0 
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đến 1. Điều này hàm ý nếu thu nhập của một cá nhãn tăng lên, thì cả tiêu dùng 
và tiết kiệm đều tăng. 

Thứ hai, Keynes phỏng đoán rằng tỷ lệ giữa tiêu dùng và thu nhập - gọi là 
khuynh huống tiều dùng bình quân - giảm khi thu nhập tăng. Điều này hàm ý tỷ 
lệ tiết kiệm tính trên mỗi đồng thu nhập của người giàu cao hơn người nghèo. 

Thứ ba, Keynes phỏng đoán thu nhập là yếu tố đầu tiên quyết định đến tiêu 
dừng. Nói một cách cụ thể hơn, ông tin rằng lãi suất không có tác động đáng kể 
tới tiêu dùng. 

Hàm tiêu dùng thoa mãn ba phỏng đoán trên được viết dưới dạng: 
c=c +cY 

trong đó, c là mức "tự tiêu dùng", tức mức tiêu dùng được xác định từ trước và 
không thay đổi khi thu nhập thay đổi; Y là thu nhập sử dụng và c là khuynh 
hướng tiêu dùng cận biên và nằm trong khoảng từ 0 tới 1. 

2. Hãy nêu ra những bằng chứng phù hợp và không phù hợp với những phỏng 
đoán của Keynes. 

Mài ựiái 
Khi nghiên cứu số liệu về hộ gia đình và các dãy số thời gian ngắn hạn, người 
ta đã tìm , thấy bằng chúng ủng hộ những phỏng đoán của Keynes. Có hai nhận 
xét được rút ra từ số liệu về hộ gia đình. Thứ nhất, những hộ gia đình có thu 
nhập cao tiêu dùng nhiều hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Điều này hàm ý khuynh 
hướng tiêu dùng cận biên nằm trong khoảng giữa 0 và 1. Thứ hai, so với hộ gia 
đình có thu nhập thấp hơn, hộ gia đình\eó thu nhập cao hơn tiết kiệm phần lớn 
hơn trong thu nhập của mình. Điều này hàm ý khuynh hướng tiêu dùng bình 
quân giảm khi thu nhập tăng. 

Từ việc nghiên cứu dãy số thòi gian ngắn hạn, người ta còn rút ra 3 nhận 
xét khác. Một là, trong những năm thu nháp thấp, cả tiêu dùng và tiết kiệm đều 
thấp. Điều này hàm ý khuynh hướng tiêu dùng cận biên nằm trong khoảng giữa 
0 và Ì. Hai là, trong những năm có thu nhập thấp, tỷ lệ tiêu dùng tính trên mỗi 
đồng thu nhập cao. Điều này hàm ý khuynh huống tiêu dùng bình quân giảm 
khi thu nhập tăng. Ba là, mối liên hệ tương quan giữa thu nhập và tiêu dùng tỏ 
ra chặt chẽ đến mức người ta có thể cho rằng không có biến số nào khác ngoài 
thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải tiêu dùng. 

Đằng chứng thứ nhất chống lại các phỏng đoán của Keynes là: "tình trạng 
trì trệ kinh tế tất yếu" sau Thế chiến n dã không xảy ra. Dựa vào hàm tiêu dùng 
của Keynes, một số nhà kinh tế nhận định rằng khi thu nhập tăng lên theo thời 
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gian, tỷ lệ tiết kiệm cũng sẽ tăng lên. Họ sợ rằng đến lúc đó sẽ không có.đù các 
dự án đầu tư đem lại mức lợi nhuận cao đến mức đủ để hấp thụ hết số tiền tiết 
kiệm này. Kết quả là nền kinh tế sẽ bước vào một thời kỳ đình trệ kéo dài vô 
hạn định. Nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Bằng chứng thứ hai chống lại các phỏng đoán của Keynes hình thành từ kết 
quả nghiên cứu dãy số thời gian dài hạn của tiêu dùng và thu nhập. Simon 
Kuznets nhận thấy ràng tỷ lệ giữa tiêu dùng và thu nhập ổn định từ thập kỳ này 
qua các thập kỷ khác và điều này hàm ý khuynh hướng tiêu dùng bình quân 
dưòng như không giảm khi thu nhập tâng. 

3. Giả thuyết vòng đời và giả thuyết thu nhập thường xuyên xử lý những bằng 
chứng dường như mâu thuẫn nhau vé hành vi của người tiêu dùng như thế nào? 

Mồi tịìiíi 
Giả thuyết vòng đời và giả thuyết thu nhập thường xuyên đều nhấn mạnh rằng 
khoảng thời gian mà một cá nhân quan tâm dài hơn một năm. Cho nên, hai giá 
thuyết này đều cho rằng tiêu dùng không chỉ là một hàm của thu nhập hiện tại. 

Giả thuyết vòng đời nhấn mạnh rằng thu nhập thay đổi trong suốt cuộc đời 
con người. Tiết kiệm cho phép người tiêu dùng chuyển một phần thu nhập từ 
thời kỳ thu nhập cao sang cho thời kỳ thu nhập thấp. Giả thuyết vòng đời dự 
báo rằng tiêu dùng phụ thuộc vào cả của cải và thu nhập vì cả hai đều quyết 
định nguồn lực trong cả cuộc đời của mỗi người. Vì vậy, nó cho rằng hàm tiêu 
dùng có dạng: 

c= ÔN + pY 
Do trong ngắn hạn, khi quy mô của cải cố định, chúng ta phải có hàm tiêu dùng 
"quy ước" của Keynes. Trong dài hạn quy mô của cải sẽ tăng và đường tiêu 
dùng ngắn hạn dịch chuyển lên phía trên như được minh hoa trong hình 15.1. 

Giả thuyết thu nhập thường xuyên cũng nhấn mạnh rằng mọi người đều cố 
gắng ổn định tiêu dùng, mặc dù trọng tâm của nó hơi khác một chút. Thay cho 
việc tập trung nghiên cứu xu thế phát triển của thu nhập trong cả cuộc đời, già 
thuyết này cho rằng mọi người gặp phải những thay đổi ngẫu nhiên và mang 
tính chất tạm thời trong thu nhập từ năm này qua năm khác. Nó coi thu nhập 
hiện tại là tổng của thu nhập thường xuyên ý và thu nhập tạm thời ý. Milton 
Friedman - người đưa ra giả thuyết này - cho rằng tiêu dùng phụ thuộc trước 
hết vào thu nhập thường xuyên. Nghĩa là, 

C = aV 
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Giả thuyết thu nhập thường xuyên lý giải vấn đề nan giải của tiêu dùng (do 
Kuznets nêu ra) bằng cách nhấn mạnh rằng hàm tiêu dùng tiêu chuẩn của 
Keynes sử dụng biến số sai lầm về thu nhập. Ví dụ, nếu một hộ gia đình có 
thu nhập tạm thời cao, nó sẽ không có mức tiêu dùng cao hơn. Bởi vậy, nếu 
phần lớn sự biến thiên của thu nhập mang tính chất tạm thời, nhà nghiên cứu 
sẽ nhận thấy rằng tính bình quân, những hộ gia đình có thu nhập cao lại có 
khuynh hướng tiêu dùng cận biên thấp hơn. Điều này cũng đúng với các dãy 
số thời gian ngấn hạn, khi phần lớn sự biến thiên từ năm này sang năm khác 
của thu nhập mang tính chất tạm thời. Trong các dãy số thời gian dài hạn, 
những thay đổi trong thu nhập phần lớn mang tính chất thường xuyên và vì 
vậy người tiêu dùng không tiết kiệm phần thu nhập tăng thêm, mà dành toàn 
bộ cho tiêu dùng. 

Thu nhập 
Hình 15.1 

4. Hãy sử dụng mô hình tiêu dùng của Fisher để phân tích sự gia tăng của thu 
nhập ở thời kỳ 2. So sánh trường hợp người tiêu dùng phái đối phó với giới hạn 
vay nợ vả trường hợp không phải chịu ràng buộc này. 

Mìn' giúi 
Mô hình tiêu dùng của Fisher tập trung vào việc nghiên cứu xem người tiêu 
dùng sống trong hai thời kỳ khác nhau lựa chọn tiêu dùng như thế nào dể đạt 
đươc mức thỏa mãn tối đa. Hình 15.2a minh hoa cho tác động của sự gia tăng 
thu nháp ở thời kỳ thứ hai với điều kiện người tiêu dùng không vấp phải giới 
han đi vay mang tính ràng buộc. Đường giới hạn ngân sách dịch chuyển ra phía 
ngoài và người tiêu dùng tăng tiêu dùng ở cả thời kỳ thứ nhất và thứ hai. 
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Hình 15 2b cho thấy điêu gì xảy ra khi người tiêu dùng vấp phải giới hạn đi 
vay mang I nh ràng buộc Khi đó, nệưă tiêu dùng muốn đi vay để táng t í 

h Ề \ k ? ứì*hh?t:^an? í " * ' t a 5 ° hiện đuọc điểu đó. Và dù 
S!,^ ậ p c . a n h ^ ^ g * t h ô í k ỳ . t h ứ h a i - ro cung không thể tăng đuọc 
5 S L " ^ 8 0 1 k ỳ .! h5 í * - T l v ậ y ' * l'ếP tục tiêu dtag toàn bô to 

ậ | ^ f „ Ợ; k ỳ m ơ n s *«• Ngtóã là, đối vói nguôi tiêu dìm 
muốn đi vay để tăng tiêu dùng nhưng không thục hiện được điều đó thi tiêu 
dùng chỉ phụ thuộc vào thu nhập hiện tại. 

IM 

Đường ngăn sách ma 

• Đường ngăn sách cũ 
Y2+AY: 

-6 

2> 
Yt+AY, 

V, 
Tiêu dùng ở thờ kỳ 1 

Hình 15.2a 

Đường ngắn sách mới 

\ . \ ỵ Đường ngân sách cũ 

• "̂ ĉ ~ \—rí 

c, 
Tiêu đùng ở thời kỳ 1 

Hình 15.2b 
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5. Hãy lý giải tại sao những thay đổi trong tiêu dùng không thể dự báo được, 
nếu người tiêu dùng tuân theo giả thuyết thu nhập thường xuyên và có kỳ vọng 
hợp lý. 

<7rứ tòi 
Giả thuyết thu nhập thường xuyên hàm ý người tiêu dùng luôn cố gắng điều 
hoa tiêu dùng theo thời gian và vì vậy tiêu dùng hiện tại dựa trên kỳ vọng hiện 
tại về thu nhập của cả cuộc đời. Vì vậy, sự thay đổi trong tiêu dùng phản ánh 
"những thay đổi bất ngờ" trong thu nhập của cả cuộc đời. Nếu nguôi tiêu dùng 
có kỳ vọng hợp lý, thì những thay đổi bất ngờ này trong thu nhập không thể dự 
báo được. Vì vậy, những thay đổi trong tiêu dùng cũng không thể dự báo. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Ì. Bài này sử dụng mô hình Pisher để trình bày tác động của sự thay đổi lãi 
suất đối với những người tiêu dùng tiết kiệm một phần thu nhập trong thời kỳ Ì. 
Bây giờ, giả sử người tiêu dùng là người đi vay. Hãy trình bày hiệu ứng thu 
nhập và hiệu ứng thay thế đối với tiêu dùng trong cả hai thời kỳ. 
Mồi ụiúi 
Hình 15.3 minh họa ảnh hưởng của sự gia tăng lãi suất đối với người tiêu dùng 
đi vay trong thời kỳ thứ nhất. Khi lãi suất thực tế tăng, đuờng ngân sách sẽ quay 
quanh điểm (ý,, K2) và trở nên dốc hơn. 

Tiêu dùng ở thời kỳ 1 
Hình 15.3 
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Chúng ta có thể phân tích tác động của sự thay đổi lãi suất đối với tiêu dùng 
thành hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi 
trong tiêu dùng do sự dịch chuyển tới dường bàng quan khác. Vì người tiêu 
dùng là người di vay, nên khi lãi suất tăng, anh ta bị thiệt, hay nói cách khác là 
anh ta không thể đạt tới đường bàng quan cao hơn. Nếu ưong cả hai thời kỳ. 
hàng tiêu dùng là hàng thông thường, thì điều này có xu hướng làm giảm cả C| 
vàC2. 

Hiệu ứng thay thế là sụ thay đổi trong tiêu dùng do sự thay đổi trong giá 
tương dối của tiêu dùng trong hai thời kỳ. Sự gia tăng lãi suất làm cho tiêu dùng 
ở thời kỳ thứ hai ít tốn kém hơn so vói thời kỳ thứ nhất và điều này có xu hướng 
làm cho người tiêu dùng chọn cách tiêu dùng nhiều hơn trong thòi kỳ thứ hai và 
tiêu dùng ít hơn trong thời kỳ thứ nhất. 

Khi cộng hai hiệu ứng này lại với nhau, chúng ta thấy rằng đối với người đi 
vay, tiêu dùng ở thời kỳ thứ nhất chắc chắn giảm xuống khi lãi suất thực tế 
tăng, vì cả hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế đều đẩy nó theo cùng một 
chiều. Tiêu dùng ở thời kỳ thứ hai có thể giảm hoặc tăng, tuy thuộc vào chỗ 
hiệu ứng nào mạnh hơn. Hình 15.3 minh hoa trường hợp hiệu ứng thay thế 
mạnh hơn hiệu ứng thu nhập và do đó C2 tăng lẽn. 

2. Bài nãy phân tích mô hình Fisher trong trường hợp người tiêu dùng có thể 
tiết kiệm hoặc đi vay tại một mức lãi suất r và trong trường hợp người tiêu dùng 
có thể tiết kiệm ỏ mức lãi suất này nhưng không thể vay được. Bây giờ, hãy xem 
xét H ưởng hợp trung gian mà người tiêu dùng có thể tiết kiệm ở mức lãi suất r, 
và đi vay tại mức lãi suất rb, trong đó rs <rb. 
a. Hãy cho biết giới hạn ngán sách cùa người tiều dùng trong trường hợp anh 

ta tiêu dùng ít hơn mức thu nhập cùa mình trong thời kỳ 1. 
b. Hãy cho biết giới hạn ngán sách của người tiêu dùng trong trường hợp anh 

ta tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập ờ thời kỳ ỉ. 
c. Hãy vẽ đồ thị mô tả giới hạn ngán sách trong 2 trưởng hợp trẽn và tó đậm 

phần biểu thị kết hợp của mức tiêu dùng ở thời kỳ l và 2 mà người tiêu dùng 
có thể chọn. 

ả. Bây giờ bổ sung vào đồ thị của bạn những đường bàng quan của người tiêu 
dùng. Chỉ ra 3 kết quả cụ thể: trường hợp Ì, người tiêu dùng tiết kiệm: 
trường hợp 2 anh ta đi vay; và trường hợp 3, anh ta không tiết kiệm và cũng 
không đi vay. 

e. Điều gì quyết định mức tiêu dùng ở thời kỹ Ì trong mỗi trường hợp nói trên? 
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Múi ự i tí ì 
a. Khi tiêu dùng ít hơn thu nhập trong thời kỳ Ì, người tiêu dùng phải tiết kiệm 
và được hường lãi suất rs. Chúng ta có thể mô tả giới hạn ngân sách của anh ta 
như sau: 

c , + c 2 / ( l +r s) <K, + ỉya +rs) 
b. Khi tiêu dùng nhiều hơn thu nhập trong thời kỳ Ì, người tiêu dùng phải đi vay 
và trả lãi suất r b . Chúng ta có thể mô tả giới hạn ngân sách của anh ta như sau: 

c , + c 2 / ( l + r b ) <K,+ y 2 / ( l+ r h ) 
c. Hình 15.4 vẽ 2 đường ngân sách; chúng cắt nhau tại điểm (Kị, Y2). Tại điểm 
này, người tiêu dùng không đi vay mà cũng không tiết kiệm. Phần đổ thị in đậm 
dưới hai đường lãi suất chỉ ra các cách kết hợp của mức tiêu dùng giữa thời kỳ 
thứ nhất và thòi kỳ thứ hai mà người tiêu dùng có thể lựa chọn. về phía bên trái 
điểm (YỊ, Y2), lãi suất bằng rb. 

c2 

Tiểu dùng ở thời kỳ 1 
Hình 15.4 

d. Hình 15.5 chì ra ba tình huống. Hình 15.5a biểu thị tình huống người tiêu 
dùng tiết kiệm trong thòi kỳ Ì. Trong tình huống này, đường bàng quan là tiếp 
tuyến với đường giới hạn ngân sách trên đoạn đồ thị nằm ở phía trái điểm (ỴỊ, 
Y2). Hình 15.5b biểu thị tình huống người tiêu dùng đi vay trong thời kỳ Ì và 
trong tình huống này, đường bàng quan là tiếp tuyến với đường giới hạn ngân 
sách trên đoạn đồ thị nằm ờ phía phải điểm (y„ Y2). Cuối cùng, hình 15.5c biểu 
thị tình huống không có tiết kiệm hoặc đi vay giữa 2 thời kỳ, đường bàng quan 
cao nhất mà người tiêu dùng có thể tiếp cận được là đường đi qua điểm (y,, Y2). 
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ì-

2> 

:6 

c, y, 
Tiêu dùng ở thờ kỳ 1 

Hình 15.5a 

y, c, 
Tiêu dùng ở thứ kỳ 1 
Hình ìS.Sb 

c, 

Tiêu dùng ở thời kỷ 1 
Hình 1S.5C 
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e. Nếu người tiêu dùng là người tiết kiệm trong thời kỳ Ì, thì mức tiêu dùng 
ữong thời kỳ Ì sẽ phụ thuộc vào K,+y2/(l+/-s), tức là phụ thuộc thu nhập trong 
cả 2 thời kỳ YỊ, Y2 và lãi suất r„. Nếu người tiêu dùng là người đi vay trong thời 
kỳ Ì, thì tiêu dùng trong thời kỳ này phụ thuộc y,+y2/(l+rb), nghĩa là phụ thuộc 
thu nhập của cả hai thời kỳ Y„ Y2 va lãi suất rb. 

Hãy chú ý ràng người đi vay chiết khấu thu nhập tương lai của mình nhiều 
hem người tiết kiệm. Nếu người tiêu dùng không đi vay và cũng không tiết kiệm 
giữa hai thời kỳ, thì tiêu dùng trong thời kỳ Ì chỉ phụ thuộc y,. 

3. Hãy cho biết giới hạn vay nợ làm tăng hay giảm hiệu quả của chính sách tài 
chính khi nó có mục tiêu tác động vào tổng cầu trong mỗi trường hợp sau: 
a. Biện pháp giảm thuế tạm thời. 
b. Biện pháp giảm thuế trong tương lai được thông báo trước. 

Mồi ụ ĩ li ĩ 

Hiệu quả của chính sách tài chính trong việc tác động tói tổng cầu phụ thuộc 
vào ảnh hưởng của nó đối với tiêu dùng. Nếu tiêu dùng thay đổi nhiều, chính 
sách tài chính sẽ có nhân tử lớn. Nếu tiêu dùng chỉ thay đổi ít, chính sách tài 
chính chỉ có nhân tử lớn. Nghĩa là, nhân tử của chính sách tài khoa càng lớn khi 
khuynh hướng tiêu dùng cận biên càng lớn. 

CM 
lè-

-5 

Tiêu dùng ở thứ kỳ í 
Hình 15.6a 

a. Chúng ta hãy xem xét mô hình 2 thời kỳ của Fisher. Chính sách cát giảm 
thuế tạm thời hàm ý có sự gia tăng thu nhập sử dụng trong thòi kỳ Ì, tức Yt. 
Hình 15.6a cho thấy ảnh hưởng của chính sách này tói người tiêu dùng không 
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bị ràng buộc bởi giới hạn vay nợ, còn hình 15.6b biểu thị trường hợp người tiêu 
dùng bị ràng buộc bởi khả năng vay nợ. 

c2 

Tiêu dùng ở thờ kỳ 1 
Hình 15.6b 

Nguôi tiêu dùng bị giới hạn bởi khả năng vay nợ muốn đi vay để tăng mức 
tiêu dùng c,, nhưng anh ta không thể làm điều đó. Chính sách cắt giảm thuế 
tạm thời làm tăng thu nhập sử dụng của anh ta. Nhu hình vẽ cho thấy, mức tiêu 
dùng của người tiêu dùng sẽ tăng một lượng đúng bằng mức thuế được giảm. Vì 
vậy, người tiêu dùng không có khả năng vay nợ sẽ tăng mức tiêu dùng c, ữong 
thời kỳ Ì nhiều hơn người tiêu dùng không bị ràng buộc bời khả năng vay nợ. 
Nghĩa là, khuynh hướng tiêu dùng cận biên cao hơn đối với những nguôi phải 
đối mặt vói giới hạn vay nợ. 
b. Một lần nữa, chúng ta lại xem xét mô hình 2 thời kỳ của Fisher. Việc thông 
báo chính sách giảm thuế trong tương lai sẽ làm tăng Y2. Hình 15.7a cho thấy ảnh 
hưởng của chính sách này đối với nguôi tiêu dùng không bị giới hạn bời khả nâng 
vay nợ, còn hình 15.7b biểu diễn trường hợp người tiêu dùng bị giói hạn. 

Người tiêu dùng không bị giói hạn bởi khả năng vay nợ sẽ lập tức tăng tiêu 
dùng C|. Người bị giới hạn bởi khả năng vay nợ không thể tăng c, do thu nhập 
sử dụng không thay đổi. Vì vậy, chính sách thông báo giảm thuế trong tương lai 
không có tác động tói tiêu dùng hoặc tổng cẩu nếu người tiêu dùng phải dối mặt 
với giới hạn vay nợ, do đó chính sách tài chính ít có tác dụng. 
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Tiêu dùng ở thờ kỳ 1 
Hình 15.7b 

4. Khi bàn về giả thuyết vòng đời trong bài này, thu nhập được coi là cố định 
trong khoảng then gian trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người 
thu nhập tăng lên trong suốt cuộc đời họ. Sự gia tăng đó của thu nhập tác động 
như thế nào tới mô hình tiêu dùng và tích lũy của cải được vẽ ra ở hình 15.13 
khi có những điều kiện sau: 
a. Người tiêu dùng có thể đi vay, cho nên của cải của họ có thể mang giá trị 

ảm. 
b. Người tiêu dùng vấp phải giới hạn vay nợ và điều này không cho phép của 

cải của họ giảm xuống dưới 0. 
c. Bạn thấy trường hợp a hay b sát với thực tế hơn? Tại sao? 
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j£ìti giãi 
Trong câu hỏi này, chúng ta phải tìm xem sự tăng trưởng của thu nhập có ảnh 
hưởng như thế nào đến cách tiêu dùng và tích lũy của cải trong cuộc đời cùa 
một người. Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta giả định lãi suất bằng không và 
người tiêu dùng đó muốn thực hiện cách tiêu dùng đều đặn ương cả cuộc đời. 
a. Hình 15.8 mô tả tình huống người tiêu dùng có khả năng vay nợ. Thu nhập tăng 
lên trong suốt cả cuộc đen cho đến lúc nghỉ hưu, sau đó nó giảm xuống tới không. 

Mức tiêu dùng mong muốn là bằng nhau ưong suốt cả cuộc đời. Cho đến 
năm TỊ, tiêu dùng luôn vượt quá thu nhập và vì vậy người tiêu dùng phải vay 
nạ Sau năm TỊ, tiêu dùng ít hơn thu nhập và vì vậy anh ta có tiết kiệm. Điều 
này hàm ý là cho đến năm Tị, của cải của anh ta mang dấu âm và liên tục giảm. 
Sau năm 7*1, của cải của anh ta bắt đầu tăng lên. Sau năm T2, mọi khoản nợ đểu 
được thanh toán, cho nên của cải của anh ta bắt đầu mang dấu dương. Quá trình 
tích lũy của cải tiếp diễn cho đến khi anh ta nghi hưu. Trong thời kỳ này, người 
tiêu dùng sử dụng toàn bộ của cải để tiêu dùng. 

b. Hình 15.9 mô tả tình huống giói hạn vay nợ làm cho người tiêu dùng không có 
mức của cải âm. Trước năm Tị, người tiêu dùng muốn vay nợ, nhưng không thể 
vay. Vì vậy, toàn bộ thu nhập được tiêu dùng hết và anh ta không tiết kiệm mà 
cũng không vay nợ. Sau năm 7j, người tiêu dùng bắt đầu tiết kiệm cho thời kỳ 
nghỉ hưu và mức tiêu dùng trong suốt cuộc đòi được duy trì ở mức c không đổi. 

Hình 15.8 

Tiêu dùng 
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Hình 15.9 

Hãy chú ý rằng hình vẽ cho thấy c lớn hơn c và Tị lớn hơn TỊ. Nghĩa là, do 

trong phần b, người tiêu dùng có mức tiêu dùng thấp hem trong giai đoạn thứ 
nhất của cuộc đời, cho nên số nguồn lực còn lại nhiều hơn khi không có giới 
hạn vay nợ và mức tiêu dùng sẽ cao hơn. 

5. Các nhà nhân khẩu học dự báo rằng tỷ lệ người già trong dân số tăng trong 
20 năm tới. Mô hình vòng đời đưa ra dự báo gì về ảnh hưởng của sự thay đối 
nhân khẩu này đối với tỷ lệ tiết kiệm quốc dân? 

Mò i ụ ì lí ì 
Mô hình vòng đòi dự báo rằng nguồn tiết kiệm quan trọng là từ những người 
tiết kiệm khi đang làm việc với mục đích dành cho tiêu dùng sau khi nghi hưu. 
Nghĩa là tiết kiệm lúc trẻ, tiêu dùng khi về già. Nếu tỷ trọng số dân là người già 
tăng lên trong vòng 20 năm nữa, thì mô hình vòng đời dụ báo rằng khi những 
người già này nghỉ hưu, họ bắt dầu chi tiêu số của cải tích lũy được để đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng. Nghĩa là, tỷ lệ tiết kiệm quốc dân sẽ giảm trong 20 năm tới. 

ó Mót công trình nghiên cứu cho thấy người già không có con sử dụng tiền tiết 
kiêm xấp xỉ bằng mức của những người tiêu dùng già có con. Phát hiện này có ý 
nghĩa gì đối với nhận định rằng người tiêu dùng không sử dụng tiền tiết kiệm 
nhiều như mô hình vòng đời dự báo? 
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<£ỉti ạiài 
Trong bài giảng này, chúng ta đã trình bày hai cách lý giải tại sao những người 
già không tiêu dùng nhanh như mô hình vòng đòi dự báo. Trước hết, do có 
những biến cố không thể dự báo và tình huống phải tiêu nhiều tiền, nên nguôi 
già có thể giữ một số tiền tiết kiệm dự phòng để dùng trong trường hợp họ sống 
lâu hơn dự kiến hoặc phải trả nhiều tiền chữa bệnh hơn. Hai là, có thể họ muốn 
để lại của cải thừa kế cho con cháu, họ hàng hoặc tổ chức từ thiện. Và dây cũng 
là lý do giải thích tại sao người già không chi tiêu hết của cải của mình trong 
thời kỳ nghỉ hưu. 

Nếu người già không có con cái tiêu dùng của cải ở mức như những người 
có con cái, thì có lẽ nguyên nhân gây ra mức tiêu dùng của cải thấp nằm ờ tâm 
lý dự phòng. Nhìn chung, so với người không có con cái, thì động cơ thừa kế ờ 
những người có con cái mạnh hơn. 

Cách lý giải khác có lẽ là việc có con không làm tăng mức tiết kiệm mong 
muốn. Ví dụ, việc có con làm tăng động cơ thừa kế, nhưng làm giảm tâm lý dự 
phòng: bạn có thể dựa vào con cái khi gặp khó khăn về tài chính. Có lẽ, hai hiệu 
ứng thường bù trừ cho nhau. 
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B à i 16 

BÀN VỀ VẤN ĐỀ NỢ CHÍNH PHỦ 

TÓM TẮT NỘI DUNG 
Theo quan điểm truyền thống về nợ chính phủ, chính sách cắt giảm thuế được 
tài trợ bằng nợ kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và làm giảm tiết kiệm 
quốc dân. Sự gia tăng chi tiêu này của người tiêu dùng làm tăng tổng cầu và thu 
nhập trong ngắn hạn, nhưng dẫn tới khối lượng tư bản nhỏ hơn và thu nhập thấp 
hơn trong dài hạn. 

Theo quan điểm của Ricácđô về nợ chính phủ, chính sách cắt giảm thuế 
được tài trợ bằng nợ không kích thích chi tiêu của người tiêu dùng vì nó không 
làm tăng thu nhập thường xuyên, mà chỉ chuyển thuế từ thế hệ hiện tại sang cho 
thế hệ tương lai. 

Cuộc tranh luận giữa quan điểm truyền thống và quan điểm của Ricácđô về 
nợ chính phủ xét cho cùng là cuộc tranh luận về hành vi của nguôi tiêu dùng. 
Người tiêu dùng có hành động hợp lý hay thiển cận? Họ có vấp phải giói hạn 
vay nợ không? Họ có liên hệ về mặt kinh tế với các thế hệ tương lai thông qua 
của thừa kế đầy tính vị tha không? Quan điểm của các nhà kinh tế về nợ chính 
phủ phải xoay quanh cách giải đáp của họ về những vấn đề này. 

Chỉ tiêu thâm hụt ngân sách được sử dụng khi đánh giá chính sách tài chính 
là chỉ tiêu không hoàn hảo vì một số lý do. Cụ thể, chỉ tiêu này không được 
điều chỉnh để loại trừ tác động của lạm phát, không loại trừ sự thay đổi trong 
các khoản nợ bằng những thay đổi trong tài sản và hoàn toàn bỏ qua một số 
khoản nợ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ỉ. Theo quan điềm truyền thống, chính sách cắt giám thuế được tài trợ bằng nợ 
ánh hưởng như thế nào tới tiết kiệm công cộng, tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm 
quốc dân? 
Grálití 
Tiết kiệm công cộng là phần chênh lệch giữa thuế và chi tiêu chính phủ. Vì vậy, 
một khoản thuế bị cắt giảm được thay thế bằng vay nợ sẽ làm giảm tiết kiệm 
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công cộng một lượng đúng bằng số thuế bị giảm. Chính sách cắt giảm thuế 
cũng làm tăng thu nhập sử dụng. Theo quan điểm truyền thống thì cả tiêu dùng 
và tiết kiệm cá nhân đều tăng, vì khuynh hướng tiêu dùng cận biên nằm giữa 0 
và 1. Do tiêu dùng tăng, tiết kiệm cá nhân tâng ít hơn mức thuế bị giảm. Do tiết 
kiệm quốc dân bằng tổng của tiết kiệm cá nhân và tiết kiệm công cộng, nên tiết 
kiệm công cộng giảm nhiều hơn mức tăng của tiết kiệm cá nhân. Hậu quả là, 
tiết kiệm quốc dân giảm. 

2. Theo quan điểm Ricácđô, biện pháp cắt giảm thuế được tài trợ bằng nợ ảnh 
hưởng như thế nào đối với tiết kiệm công cộng, tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm 
quốc dãn? 
&rA lìa 
Theo quan điểm của trường phái Ricardo, khoản thuế bị giảm được thay thế 
bằng vay nợ không khuyến khích tiêu dùng vì nó không làm tảng thu nhập 
thường xuyên - người tiêu dùng nhìn xa trông rộng hiểu rằng chính phủ vay tiền 
hôm nay đồng nghĩa vói việc thuế sẽ tăng lên trong tương lai. Vì chính sách cắt 
giảm thuế không làm tăng tiêu dùng, nên các hộ gia đình sẽ tiết kiệm phần thu 
nhập sử dụng tăng thêm để nộp thuế trong tương lai - điều được thấy truớc 
trong hiện tại. Vì vậy, tiết kiệm cá nhân tăng lên ờ mức đúng bằng phần thuế 
được giảm. Như vậy, phần tiết kiệm cá nhân tăng thêm bù lại hoàn toàn phần 
tiết kiệm công cộng bị giảm do chính sách giảm thuế gây ra và vì vậy chính 
sách giảm thuế không tác động tới tiết kiệm quốc dân. 

3. Bạn tin theo quan điểm truyền thống hay quan điểm của Ricácđô về nợ chính 
phủ? Tại sao? 
&rá lia 
Việc bạn theo quan điểm nào về nợ chính phủ phụ thuộc vào chỗ bạn nghĩ 
người tiêu dùng phản ứng như thế nào. Nếu tin vào quan điểm truyền thống, 
bạn sẽ cho rằng chính sách giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ khuyến khích 
tiêu dùng và làm giảm tiết kiệm quốc dân. Bạn tin như vậy vì một số lý do. Thứ 
nhất, người tiêu dùng có thể thiển cận hay hành động một cách phi lý, vì vậy họ 
nghĩ rằng thu nhập thường xuyên của họ đã tăng, mặc dù thực tế không phải 
như vậy. Thứ hai, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với giói hạn vay nợ, vì 
vậy họ chỉ có thể tiêu dùng bằng thu nhập của chính mình. Thứ ba, người tiêu 
dùng có thể cho rằng thế hệ tương lai phải nộp phần thuế tăng thêm và vì không 
quan tâm tói con cái của mình một cách đầy đủ, nên anh ta không dể lại cùa 
thừa kế cho con cái để bù lại khoản thuế tăng thêm này. 

230 



Bài 16. Bàn về vấn để nợ Chính phủ 

Nếu theo truồng phái Ricardo, bạn sẽ tin rằng những phê phán trên là 
không quan trọng. Cụ thể, bạn tin rằng người tiêu dùng thấy trước rằng chính 
phủ vay nợ ngày hôm nay đồng nghĩa với việc đánh thuế nhiều hơn vào họ hay 
con cháu họ trong tương lai. Hơn nữa, chính sách giảm thuế được tài ượ bằng 
cách đi vay chi đem lại cho người tiêu dùng khoản thu nhập nhất thời và cuối 
cùng sẽ bị lấy lại. Kết quả, người tiêu dùng tiết kiệm phần thu nhập tăng thêm 
đó để trả cho phần thuế tăng thêm ưong tương lai. 

4. Hãy trình bày ba vấn đề ảnh hưởng đến quá trình tính toán thâm hụt ngân 
sách của chính phủ. 
&rá lởi 
Một khó khăn nảy sinh trong quá trình tính toán thăm hụt ngân sách là lạm 
phát. Thâm hụt phải bằng mức thay đổi trong nợ chính phủ thực tế, chứ không 
phải mức thay đổi trong nợ chính phủ danh nghĩa. Thâm hụt ngân sách bằng chi 
tiêu chính phủ trừ đi nguồn thu của chính phủ, và chi tiêu của chính phủ chỉ nên 
bao gồm lãi suất thực tế tính trên nợ chính phủ hiện tại, chứ không phải toàn bộ 
lãi suất danh nghĩa phải ưả. 

Vấn để thứ hai là khi tính thâm hụt ngân sách, người ta cần tính đến cả tài 
sản và các khoản nợ của chính phủ. Vì vậy, mức thâm hụt ngân sách phải bằng 
mức thay đổi Ương nợ chính phủ trừ đi mức thay đổi trong tài sản. 

Vấn đề thứ ba là cách tính thăm hụt ngân sách hiện nay bỏ quan một số 
khoản nợ quan trọng của chính phủ. Ví dụ, nó bỏ qua những khoản nợ như 
nghĩa vụ thanh toán tiền hưu trí cho công nhân viên chức làm việc cho chính 
phủ, trách nhiệm thanh toán phúc len xã hội trong tương lai và những khoản chi 
tiêu bất thường, chẳng hạn tiền bảo hiểm tín dụng của chính phủ. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
ỉ. Bạn hãy thảo một lá thư cho ngài thượng nghị sĩ được nhắc tới trong mục 
16.1 để giải thích và đánh giá quan điểm Ricácđô về nợ chính phủ. 

Ắlài lỊÌtii 
Sau đây là nội dung lá thư mà bạn có thể soạn thảo và gửi cho ngài Thượng 
nghị sĩ: 
Thưa Ngài Thượng nghị sĩ, 

Trong lá thư trước gửi cho Ngài, tôi đã già định rằng chính sách cắt giảm thuế 
được tài trợ bằng các khoán đi vay của chính phù khuyến khích chi tiêu của 
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người tiêu dùng. Nhiều nhà kinh tế dã đưa ra giả định như vậy vì họ tin rằng 
điều dễ hiểu là khi mọi người có thu nhập hiện tại cao hơn, họ sẽ tiêu dùng 
nhiều hơn. Kết quả của sự gia tăng tiêu dùng này là tiết kiệm quốc dân sẽ giảm. 

Các nhà kinh tế theo trường phái Ricardo lại cho rằng giả định có vè di 
hiểu như vậy của tôi là không đúng. Mặc dù chính sách giảm thuế được tài trợ 
bằng nợ làm tăng thu nhập sử dụng hiện tại, nhưng nó cũng hàm ý rằng tại một 
thời điểm nào dó trong tương lai, chính phủ phải tăng thuế hoàn trà cà nợ gốc 
và tiền lãi. Kết quả là, chính sách giảm thuế chỉ đem lại cho người tiêu dùng 
một khoản thu nhập tăng lên tạm thời mà cuối cùng sẽ bị đòi lại. Nếu người 
tiêu dùng hiểu được điều này, thì họ biết rằng nguồn thu nhập thường xuyên 
hay cả đời của họ không thay đổi. Cho nên, chính sách giảm thuế không tác 
động tới tiêu dùng và các hộ gia đình giữ lại phần thu nhập sử dụng tăng thêm 
để nộp số thuế má sau này họ phải chịu. Do không tác động tới tiêu dùng, nên 
nó cũng không có tác động tới tiết kiệm quốc dân. 

Nếu tiết kiệm quốc dán không thay đổi như các nhà kinh tế nổi tiếng đã chì 
ra - điều mà Ngài đã nghe được hòm kia - thì thăm hụt ngân sách không gáy ra 
những tác động như tôi đã nêu. Cụ thể, sản lượng, việc làm, nợ nước ngoái và 
các khoản lãi không bị ảnh hưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tóm lại là, 
chính sách cắt giảm thuế không tác động tới sự ổn định của nền kinh tế. 

Có một số lý do làm cho lập luận của các nhà kinh tế theo trường phái 
Ricardo không đứng vững được. Thứ nhất, người tiêu dùng có thể hành động phi 
lý và thiển cận : họ không hiểu được đầy đủ rằng chính sách giảm thuế hàm ỳ 
rằng thuế sẽ tăng trong tương lai. Thứ hai, một số người có thế phải đối mặt với 
giới hạn vay nợ: về bán chất, chính sách giâm thuế giống như việc cho người 
nộp thuế vay tiền - thứ mà hiện tại họ không nhận được. Thứ ba, người tiều 
dùng hy vọng rằng mình không phải nộp thuế, mà chính các thế hệ tương lai 
mới phải gánh chịu số thuế này. 

ủy ban của Ngài phải tự đi đến quyết định lả người tiêu dùng phàn ứng như 
thế nào khi thực thi chính sách giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ. Nói một 
cách cụ thể là: các ngài phải có quan điểm rõ ràng về việc người tiêu dùng có 
chi tiêu nhiều hơn cho tiều dùng không. 

Kinh thư 
Nhà kinh tếCBO 

2. Bài 15 trình bày các lý thuyết khác nhau về hàm tiêu dùng: ba phòng đoán 
của Keynes, giả thuyết vòng đời và già thuyết thu nhập thường xuyên. Các quan 
điểm khác nhau về tiều dùng này hàm ý điều gì cho cuộc tranh luận giữa quan 
điểm truyền thống và quan điểm Ricácđô về nợ chính phủ? 
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Mài tịiái 
Xét về bản chất, thì cuộc tranh luận về vấn đề nợ chính phủ thực sự là cuộc 
tranh luận về việc người tiêu dùng phản ứng thế nào. Mặc đẩu vậy, những quan 
điểm khác nhau về hàm tiêu dùng vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc tranh 
luận này. 

Keynes dự báo rằng thu nhập hiện tại là yếu tố quyết định đầu tiên đối với 
tiêu dùng. Điều này hàm ý rằng số thuế phải nộp trong tương lai không ảnh 
hưởng tới tiêu dùng vì nó không tác động tới thu nhập hiện tại. Keynes cũng dự 
báo rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên - tức mức tiêu dùng thêm khi có 
thêm Ì đồng thu nhập - nằm trong khoảng giữa 0 và 1. Điều này hàm ý rằng 
nếu chính sách giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ làm tăng thu nhập sử dụng, 
thì một phần trong số thu nhập tăng thêm đó sẽ được tiêu dùng. Nghĩa là, tiết 
kiệm cá nhân tăng ít hơn số thuế được giảm. Vì vậy, những dự báo này hàm ý 
quan điểm truyền thống về nợ chính phủ là đúng. 

Mô hình vòng đời ngụ ý rằng nguôi tiêu dùng quan tâm tói nguồn lực (tức 
thu nhập) của cả cuộc đời họ. Chính sách giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ có 
nghĩa là mức thuế hiện tại thấp hơn và mức thuế trong tương lai cao hơn. Nếu 
trong tương lai những cá nhân điển hình phải nộp thuế, thì chính sách này 
không làm thay đổi nguồn lực của cả cuộc đời họ. Trong chừng mực mà họ 
không phải đối mặt với giới hạn vay nợ mang tính ràng buộc, thì tiêu dùng hiện 
tại của họ không thay đổi, và quan điểm của trường phái Ricardo về nợ chính 
phủ là đúng. Nếu số thuế phải nộp trong tương lai rơi vào những thế hệ tương 
lai mà những cá nhân này không có mối liên hệ, thì chính sách giảm thuế sẽ 
làm lợi cho họ; họ sẽ tăng chi tiêu cho tiêu dùng và lúc này quan điểm truyền 
thống lại đúng. 

Giả thuyết thu nhập thường xuyên tập trung vào những biến động ngẫu 
nhiên và tạm thời trong thu nhập mà con người phải trải qua từ năm này sang 
năm khác. Tác động của chính sách giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ đối với 
tiêu dùng của một cá nhãn điển hình phụ thuộc vào tầm nhìn của anh ta, giống 
như trong mô hình vòng đời. Nếu các cá nhân phải nộp mức thuế tương lai cao 
hơn hàm ý trong chính sách, thì thu nhập thuồng xuyên của họ không thay đổi 
và quan điểm của các nhà kinh tế theo truồng phái Ricardo đúng. Tuy nhiên, 
nếu các cá nhân không phải nộp mức thuế tương lai cao hơn, thì thu nhập 
thường xuyên của họ thay đổi và quan điểm truyền thống sẽ đúng. 
3. Hệ thống báo hiểm xã hội đánh thuế vào người đang làm việc và trợ cấp cho 
người già. Giả sử Quốc hội tăng cả thuế và trợ cấp. Để đơn giản hoa, hãy già 
đinh rằng Quốc hội tuyên bố rằng biện pháp tăng thuế sẽ chấm dúi sau một năm. 
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a. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến nền kinh tế ra sao? 

b. Câu trả lời của bạn có phụ thuộc vào việc các thế hệ có liên hệ với nhau 
theo chủ nghĩa vị tha không? 

Mồi ạiài 
a. Chúng ta giả định rằng mô hình vòng đời trình bày trong bài giảng 15 là 
đúng và mọi người muốn giữ cho mức tiêu dùng càng ít biến động càng tốt 
Điều này ngụ ý rằng tác động đối với tiêu dùng của những thay đổi mang tính 
tạm thời trong thu nhập sẽ được rải ra suốt quãng đời còn lại của một người. 
Chúng ta cũng giả định một cách đơn giản rằng lãi suất bằng 0. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ đơn giản. Gọi T là số thuế tạm thời, 
chỉ đánh một lần vào một người trẻ tại một thời điểm nào đó và B là mức trợ 
cấp một lần trả cho một người già. Chúng ta hãy giả định rằng B = T. Nếu người 
già này chỉ sống được lo năm nữa, thì số tiền trợ cấp tạm thời này làm tăng tiêu 
dùng của ông thêm một lượng bằng ổ/10. Nếu người trẻ của chúng ta còn sống 
30 năm nữa, thì mức thuế tăng thêm làm giảm thu nhập hiện tại của anh ta mội 
lượng bằng r/30. Tính tổng cộng, tiêu dùng thay đổi một lượng bằng: 
ÁC = ổ/10 - mo = 5/15 

Việc chuyển của cải sang cho người già tạo ra mức tăng ròng trong tiêu 
dùng và bởi vậy nó làm giảm tiết kiệm. Điều này xảy ra vì người già tăng tiêu 
dùng nhiều hơn múc giảm tiêu dùng của người trẻ do số năm mà người già còn 
sống ít hơn và vì vậy có khuynh hướng tiêu dùng cận biên cao hơn. 
b. Câu trả lời cho câu a còn tùy thuộc vào việc các thế hệ có gắn bó với nhau 
không. Nếu các thế hệ gắn bó với nhau, thì người già có thể không cảm thấy 
hạnh phúc khi nhận được trợ cấp xã hội, vì mức tăng thuế và trợ cấp không tác 
động tói thu nhập thường xuyên của một hộ gia đình điển hình; nó chì là cách 
chuyển nguồn lực cùa thế hệ này sang thế hệ khác trong một gia đình. Nếu 
không muốn lợi dụng cơ hội này để tiêu dùng bằng cái giá phải trả của chính 
con cái mình, người già có thể tìm cách bù lại tác động của chính sách tăng 
thuế đánh vào con cái họ bằng cách trao quà hoặc để lại của thừa kế cho con 
cái. Khi điều này xảy ra, nó sẽ làm giảm bớt tác động của chính sách tăng thuế 
đối với tiêu dùng và tiết kiệm. 

4. Hãy đánh giá tác dụng của chỉ tiều hạch toán giữa các thế hệ từ giác độ của 
một số người tin rằng các thế hệ liên hệ với nhau theo chủ nghĩa vị tha. Bây giờ 
hãy đánh giá tác dụng của chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ từ viễn cành cùa 
một số người tin rằng nhiều người tiêu dùng vấp phái giới hạn vay nợ. 
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Mồi ụiúi 
Nếu các thế hệ gắn bó với nhau theo chủ nghĩa vị tha, thì sự hạch toán giữa các 
thế hệ không còn hữu ích. Khi hạch toán giữa các thế hệ, người ta xem xét thu 
nhập cả cuộc đòi của các thế hệ khác nhau. Nếu các thế hệ này gắn bó với 
nhau, thì vấn đề cần quan tâm là thu nhập trong suốt cuộc đòi của tất cả các thế 
hệ trong một gia đình, chứ không phải thu nhập cả cuộc đời của bất kỳ thế hệ 
cụ thể nào. Ví dụ, chính sách tăng thuế đánh vào thu nhập cả cuộc đời của thế 
hệ trẻ có thể được bù lại bằng cách tăng tài sản thừa kế mà thế hệ trưóc để lại 
cho thế hệ sau. 

Nếu nhiều người tiêu dùng phải đối mặt vối giới hạn vay nợ mang tính ràng 
buộc, thì sự hạch toán giữa các thế hệ sẽ hữu ích, nhưng không triệt để. Ví dụ, 
chúng ta hãy xem xét 2 chính sách trợ giúp thế hệ trẻ. Chính sách thứ nhất là 
giảm thuế hiện tại, nhưng giữ cho mức trợ cấp xã hội không thay đổi. Chính 
sách thứ hai là giữ cho thuế không thay đổi, nhưng tăng trợ cấp xã hội. Hai 
chính sách này là tương đương nhau nếu xét theo quan điểm của sự hạch toán 
giữa các thế hệ, vì một quan điểm này chú ý tới tác động tổng hợp của các 
chính sách đối vói các thế hệ. Song nếu thế hệ trẻ phải đối mặt vói giói hạn vay 
nợ mang tính ràng buộc, thì hai chính sách này khác nhau hoàn toàn. Cụ thể là, 
chính sách thứ nhất giúp ích cho thế hệ trẻ nhiều hơn chính sách thứ hai. 
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Bài 17 

ĐẦU Tư 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

Sản phẩm cận biên của tư bản quyết định giá thuê tư bản thực tế. Lãi suất thục 
tế, tỷ lệ khấu hao và giá tương đối của hàng đầu tư quyết định chi phí cùa tu 
bản. Theo mô hình tân cổ điển, doanh nghiệp đầu tư khi giá thuê cao hơn chi 
phí của tư bản và cắt giảm đầu tư giá thuê thấp hơn chi phí của tư bản. 

Các bộ phận khác nhau trong luật thuế tác động vào động cơ dầu tu. Thuế 
thu nhập công ty cản trờ đầu tư, còn biện pháp miễn thuế đầu tư - hiện đã bị bãi 
bỏ ỏ Mỹ - khuyến khích đầu tư. 

Một cách khác để biểu thị mô hình tân cổ điển là khẳng định rằng đầu tư 
phụ thuộc vào ạ-Tobin, tức tỷ lệ giữa giá trị thị truồng của tư bản dã lắp đặt và 
chi phí thay thế nó. Tỷ lệ này phản ánh lợi nhuận hiện tại và dự kiến trong 
tương lai của tư bản. 

Ngược với giả định của mô hình tân cổ điển, các doanh nghiệp không phải 
lúc nào cũng gọi được vốn để tài trợ cho đầu tư. Giới hạn tài chính làm cho đẩu 
tư nhạy cảm với dòng tiền mặt hiện tại của doanh nghiệp. 

Đầu tư vào nhà ở phụ thuộc vào giá tương đối của nhà ở. Giá tương đối của 
nhà ỏ đến lượt nó lại phụ thuộc vào nhu cầu về nhà ở và lượng cung cố định. Sụ 
gia tăng nhu cầu về nhà ở, có thể là do sự giảm sút của lãi suất, làm tăng giá 
nhà và đầu tư vào nhà ở. 

Các doanh nghiệp có nhũng động cơ khác nhau để giữ hàng tồn kho. Đó là 
điều hoa sản xuất, sử dụng làm nhân tố sản xuất, tránh cạn kiệt hàng tồn kho và dự 
trữ sản phẩm dở dang. Mô hình tốt về đầu tư, nhưng không nêu ra dộng cơ cụ thể 
nào, là mô hình tăng tốc. Theo mô hình này, khối lượng hàng tồn kho tỷ lệ thuận 
vối GDP. Nó hàm ý đầu tư vào hàng tồn kho phụ thuộc vào sự thay đổi của GDP. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ì. Sử dụng mô hình tán cổ điển về đẩu tư cố định vào kinh doanh, bạn hãy xác 
định xem trong hoàn cành nào doanh nghiệp cám thấy có lãi khi bổ sung thêm 
hàng đầu tư vào khối lượng tư bản? 
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Qui lồi 

Trong mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh doanh, doanh nghiệp sẽ 
cảm thấy có lãi khi bổ sung thêm khối lượng tư bản nếu giá thuê thực tế tư bản 
cao hơn chi phí tư bản. Giá thuê thực tế phụ thuộc vào sản phẩm cận biên của tư 
bản, nơi mà chi phí tư bản phụ thuộc vào lãi suất thực tế, tỷ lệ khấu hao, và giá 
tương đối của hàng hoa tư bản. 

2. q-Tobin là gì và nó có liên quan gì đối với đầu tư? 

<Jrả lài 

Ợ-Tobin là tỷ số của giá trị thị truồng của tư bản lắp đặt đối vói chi phí thay thế 

của nó. Tobin cho rằng đầu tư ròng phụ thuộc vào chỗ q lớn hơn hay nhỏ hơn 
một. Nếu q lớn hơn một, thì khi đó giá trị thị trường chứng khoán của khối 
lượng đã lắp đặt tư bản lòn hơn chi phí thay thế. Điều đó tạo ra sự kích thích 
đầu tư, bói vì giám đốc doanh nghiệp có thể làm tăng giá trị thị trưòng của 
doanh nghiệp bằng việc mua thêm tư bản. Ngược lại, nếu q nhỏ hơn một, thì khi 
đó giá trị thị trường của tư bản đã lắp đặt nhỏ hơn chi phí thay thế. Trong 
trường hợp này, giám đốc doanh nghiệp không thay thế tư bản khi nó bị hao 
mòn. 

Lý thuyết này đưa ra một cách khác để trình bày mô hình tân cổ điển về 

đầu tư. Ví dụ, nếu sản phẩm cận biên của tư bản vượt chi phí tu bản, khi đó tư 
bản đã lắp đặt mang lại lợi nhuận. Lợi nhuận này làm cho doanh nghiệp muốn 
sò hữu tư bản, vì nó tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp, và điều này hàm ý 
giá trị của q cao. Do đó, Ợ-Tobin nắm bắt được động cơ đầu tư thông qua việc 
phản ánh khả năng sinh lợi hiện tại và dự kiến của tư bản. 

3. Hãy giải thích tại sao sự giơ tăng lãi suất lại làm giảm khối lượng đầu tư vào 
nhà ở? 

&râ lài 

Hình 17.1 chỉ ra hiệu ứng của sụ gia tăng lãi suất đến khối lượng đầu tư vào nhà 
ỏ. Lãi suất cao hơn làm dịch đường cầu nhà ở xuống dưới, như chỉ ra trong hình 
17.la. Trường hợp này giá tương đối của nhà ở hạ xuống, và như chỉ ra ưong 
hình 171b, giá tương đối của nhà ờ thấp hơn làm giảm khối lucflig đầu tư vào 
nhà ở. 
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(a) Thị trường về nhà ỏ (b) Cung về nhà ờ mói 

Cung 

Khói lượng nhà ở Đáu tư vào nhà ở >H 
Hình 17.1 

4. Hãy nêu ra 4 lý do làm các doanh nghiệp giữ hảng tồn kho. 
Trá lèn 
Các lý do làm doanh nghiệp phải giữ hàng tổn kho là: 
a. Điều hoa sản xuất: các doanh nghiệp phải giữ hàng tồn kho để điều hoa mức 
sản xuất theo thời gian. Các doanh nghiệp không điều chỉnh sản xuất của mình 
khi có các biến động trong mức bán ra, mà sử dụng cách tốt hơn lả giữ cho sản 
xuất ờ mức ổn định. Khi mức bán thấp hơn sản lượng, các doanh nghiệp chuyển 
phẩn dôi ra vào hàng tổn kho và khi mức bán ra cao hơn sản lượng, họ lấy hàng 
tổn kho ra để bù lại phần sản lượng bị thiếu hụt. 
b. Nhàn tố sản xuất: các doanh nghiệp coi hàng tổn kho là bộ phận cấu thành 
của quá trình sản xuất. Lý do ở đây trước hết là việc giữ hàng tổn kho cho phép 
các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, chẳng hạn họ có thể bán hàng có 
hiệu quả hơn nếu họ có sẵn hàng hoa để chào hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
sản xuất còn giữ hàng tồn kho dưới dạng phụ tùng thay thế để giảm bót thời 
gian ngừng dây chuyền sản xuất khi máy móc hỏng. 
c. Tránh cạn kiệt dự trữ: việc giữ hàng tồn kho giúp cho các doanh nghiệp 
luôn có sẩn hàng hóa để bán ra khi nhu cầu đột ngột tăng lên. Họ phải đưa ra 
các quy định sản xuất trước khi biết được khách hàng muốn mua bao nhiêu. 
Nếu nhu cầu vượt quá mức sản xuất và không có hàng tồn kho, hàng hoa sẽ hết 
và doanh nghiệp mất cả doanh thu và lợi nhuận. 
d. Sản phẩm dở dang: nhiều sản phẩm yêu cầu phải trải qua nhiều công đoạn sàn 
xuất khác nhau, nên cần có thời gian để sàn xuất. Khi sản phẩm chì được hoàn 
chỉnh từng phần, các cấu kiện của nó được coi là bộ phận của hàng tổn kho. 
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BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 
/. Hãy sử dụng mô hình tân cổ điển vế đầu tư để lý giải ảnh hưởng của từng 
hiện tượng sau đây đối với giá thuế tư bản, chi phí của tư bản và đầu tư: 
a. Chính sách tiền tệ chống lạm phát làm tăng lãi suất. 
b. Động đất phá huy một phần khối lượng tư bản. 
c. Sự nhập cư của công nhãn nước ngoài làm tăng quy mô lực lượng lao động. 
Mài ụiải 
Để trả lời câu hỏi a và b, chúng ta nén sử dụng hàm đầu tư tân cổ điển sau đây: 

/ = ỈẶMPK - PK/P/(r + ổ}] - SK 
Phương trình này nói rằng đầu tư cố định phụ thuộc vào sản phẩm cận biên của 
tư bản MPK, chi phí của tư bản PK/P/(r+S) và mức độ hao mòn của khối lượng 
tư bản SK. Hãy nhớ lại rằng tại điểm cân bằng, giá thuê thực tế của tư bản bằng 
sản phẩm cận biên của tư bản. 
a. Chính sách tiền tệ chống lạm phát làm tăng lãi suất thực tế. Khi lãi suất thực 
tế tăng, chi phí của tư bản (PK/P/(r+ổ) cũng tăng. Đầu tư sẽ giảm vì các doanh 
nghiệp cảm thấy việc làm tăng khối lượng tư bản không đem lại lợi nhuận. 
Không có điều gì xảy ra ngay vối giá thuê thực tế của tư bản, bởi vì sản phẩm 
cận biên của tư bản không thay đổi. 
b. Nếu một trận động đất làm phá huy một phần khối lượng tư bản, MPK sẽ 
tăng lên do quy luật sản phẩm cận biên giảm dần. Vì vậy, giá thuê thực tế của 
tu bản tăng lên. Vì sự gia tăng của MPK có quan hệ với chi phí của tư bản (cái 
không đổi), nên các doanh nghiệp cảm thấy có thể kiếm dược lợi nhuận nếu 
tăng đẩu tư. 
c. Nếu sự nhập cư của cóng dân nước ngoài làm tăng quy mô của lực lượng lao 
động, thì sản phẩm cận biên của tư bản MPK và giá thuê thực tế của tư bản sẽ 
tăng. Do sự gia tăng của MPK gắn với chi phí của tư bản (không thay đổi), nên 
các doanh nghiệp cảm thấy có thể kiếm được lợi nhuận nếu tăng đầu tư. 

2. Giả sử chính phủ đánh thuế vào các công ty dầu lửa bằng một phần giá trị trữ 
lượng dầu mỏ của họ. Chính phủ đảm bảo với các doanh nghiệp rằng khoản thuế 
này chỉ đánh một lần. Theo mô hình tân cố điển, khoản thuế này ảnh hưởng như 
thế nào tới đầu tư cố định vào kinh doanh của các doanh nghiệp này? 

Ẩlìì i ụiải 
Hãy nhớ lại rằng phương ưình đầu tư cố định vào kinh doanh là: 

/ = l„[MPK - PKIPI(r +S)] + ÕK 
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Phương ưình này nói cho chúng ta biết ràng dầu tư cố định phụ thuộc vào sàn 
phẩm cận biên của tư bản, chi phí của tư bản và mức độ hao mòn của khối 
lượng tư bản. 

Khoản thuế một lần đánh vào trữ lượng dầu mỏ không ảnh hường đến 
MPK: cấc công ty dầu lửa phải nộp thuế, cho dù họ nắm giữ bao nhiêu tư bản. 
Vì cả mối lợi từ việc sở hữu tư bản (MPK) và chi phí của tư bản đều không thay 
đổi khi có thuế, nên đầu tư không thay đổi. 

Tuy nhiên, nếu công ty dầu lửa đối mặt vói giói hạn tài chính, thì số tiền 
mà nó đầu tư phụ thuộc vào số tiền mà nó hiện đang thu được. Do thuế làm 
giảm các khoản thu nhập (bằng tiền) hiện tại, nên công ty dầu lùa cũng giảm 
đầu tư. 

3. Mô hình IS-LM phát triển trong bài 9 và lo giả định rằng đầu tư chì phụ 
thuộc vào lãi suất. Nhưng các lý thuyết của chúng ta về đầu tư cho thấy đầu tu 
có thể phụ thuộc vào thu nhập quốc dàn: thu nhập cao hơn làm cho các doanh 
nghiệp đầu tư nhiều hơn. 
a. Hãy lý giải tại sao đầu tư có thề phụ thuộc vào thu nhập quốc dân. 
b. Giả sử đầu tư bị quy định bởi hàm đầu tui = ỉ + aY, trong đó a là hằng số 

nằm giữa 0 và 1. Nếu đầu tư bị quy định bởi hàm này, nhân tử chính sách 
tài chính trong giao kiểm Keynes sẽ như thế nào? 

c. Giả sử dâu tư phụ thuộc vào cả thu nhập và lãi suất, nghĩa là hàm đẩu tu có 
dạng í = ì + aY - bĩ, trong đó a là hằng số nằm giữa ỡ vò ỉ, b là hằng số lớn 
hơn 0. Hãy sử dụng mô hình IS-LM đề xem xét ảnh hưởng ngắn hạn của sự 
gia tăng mức mua hàng của chính phủ đối với thu nhập quốc dân Y, lãi suất 
r, tiêu dùng c và đầu tư ì. Hàm đẩu tư có thề làm thay đổi những kết luận 
hàm ý trong mô hình IS-LM cơ bản như thê'nào? 

Mỉiĩ giải 
a. Có một số nguyên nhân góp phần lý giải vì sao đầu tư phụ thuộc vào thu 
nhập quốc dân. Thứ nhất, từ mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh 
doanh, chúng ta biết rằng sự gia tăng việc làm dẫn tói sự gia tăng sản phẩm cân 
biên của tư bản. Do đó, nếu thu nhập quốc dân cao do việc làm tăng, thì MPK 
cao và doanh nghiệp có động cơ đầu tu. Thứ hai, nếu doanh nghiệp đối mặt với 
giói hạn tài chính, thì sự gia tăng lợi nhuận hiện tại làm gia tăng số tiền mà 
doanh nghiệp có thể đầu tư. Thứ ba, sự gia tăng thu nhập làm tăng nhu cầu vé 
nhà ở, làm tăng giá nhà ở và do đó làm tăng quy mô đầu tư vảo nhà ờ. Thứ tư, 
mô hình tăng tốc về hàng tồn kho hàm ý khi sản lượng tăng, doanh nghiệp 
muốn nắm giữ nhiều hàng tồn kho hơn. Điều này có thể có nguyên nhân ờ chỏ 
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hàng tồn kho là một trong các nhân tố của sản xuất hoặc ở chỗ doanh nghiệp 
muốn tránh bị cạn kiệt hàng tồn kho. 
b. Trong mô hình giao điểm của Keynes trình bày ưong bài giảng 9, chúng ta 
giả định rằng: 

/ = ĩ 

Chúng ta đã tìm được nhân tử mua hàng của chính phủ bằng cách xem xét sự 
gia tăng trong chi tiêu của chính phủ zlG. Hiệu ứng ngay lập tức là sự gia tăng 
thu nhập bằng /ÍG. Sự gia tăng trong thu nhập này làm cho tiêu dùng tăng thêm 
một lượng bằng MPCxdG. Sự tăng trong tiêu dùng này đến lượt nó lại làm tăng 
chi tiêu và thu nhập. Quá trình gia tăng tiêu dùng tiếp diễn mãi mãi, vì vây tác 
động cuối cùng đến thu nhập bằng: 

ÁY = zlơ( Ì + MPC + MPC2 + MPC3 + ...) 
= (1/(1 -MPC)/Aữ 

Cho nên, nhân tử chi tiêu chính phủ mà chúng ta tìm được trong bài giảng 9 là: 
AỸIX}= 1/(1 -MPC) 

Bây giờ, giả sử rằng đầu tư còn phụ thuộc vào thu nhập, do đó hàm đầu tư 
có dạng: 

/ = / +<zY 
Vẫn như trước, mức tăng chi tiêu của chính phủ /ỊG ban đầu làm tăng thu nhập 
một lượng bằng zlG. Mức tăng ban đẩu này trong thu nhập bây giờ vừa làm tăng 
tiêu dùng thêm một lượng bằng MPCxdG, vừa làm cho đầu tư tàng thêm một 
lượng bằng ocAG. Sự gia tàng như vậy trong tiêu dùng và đầu tư đến lượt chúng 
lại làm tăng chi tiêu và thu nhập. Quá trình đó tiếp diễn mãi mãi và chúng ta 
tính được mức tăng cuối cùng của sản lượng bằng công thức sau: 

ÁY = [Ì + {MPC + à) + (MPC + à)2 + (MPC + ứỷ + ... ]4G 
= [1/(1 - MPC - a )]*} 

Cho nên, khi đầu tu phục thuộc vào thu nhập, nhân tử chi tiêu của chính phủ trở thành: 
AY/áG = 1(1 - MPC - tí) 

Nếu tiến hành theo cách này, chúng ta thấy nhân tử thuế ưở thành: 
ÁY/ÁT = -MPC/d - MPC - tí) 

Hãy chú ý rằng nhân tử của chính sách tài chính lớn hơn khi đầu tư phụ thuộc 
vào thu nhập. 
c. Nhân tử mua hàng của chính phù trong giao điểm Keynes cho chúng ta biết 
sản lượng phản ứng lại sự thay đổi trong mua hàng hoa của chính phủ như thế 
nào khi lãi suất cho trưóc. Do đó, nó cho chúng ta biết đường /s dịch chuyển 
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nhiều ra phía ngoài bao nhiêu khi phản ứng lại sự thay đổi ương mua hàng của 
chính phủ. Nếu đầu tư phụ thuộc vào cả thu nhập và lãi suất, thì chúng ta đã 
thấy trong câu b rằng nhân tử lớn hơn. Nghĩa là, chúng ta biết dược đường IS 
dịch ra phía ngoài một đoạn xa hơn so với trường hợp đầu tư phụ thuộc chi phụ 
thuộc vào lãi suất. Hình 17.2 minh họa cho nhận định này bằng sự dịch chuyển 
của đường IS từ IS{ đến IS2. 

Thu nhập, sản lượng Y 
Hình 17.2 

Từ hình vẽ, chúng ta nhận thấy rằng rõ ràng cả thu nhập quốc dân và lãi 
suất đều tăng lên. Do thu nhập cao hem, tiêu dùng cũng nhiều hơn. Chúng ta 
không thể nói cuối cùng đẩu tư tăng hay giảm: lãi suất cao hơn có khuynh 
hướng làm giảm đầu tư, ừong khi đó thu nhập quốc dân cao hơn có khuynh 
hướng làm tăng đầu tư. 

Trong mô hình chuẩn, trong đó đầu tư chỉ phụ thuộc vào lãi suất, sự gia 
tăng mua hàng của chính phủ làm giảm đầu tư một cách rõ ràng. Chúng ta đã sử 
dụng thuật ngữ "lấn át đầu tư" để chỉ tình huống này. Trong mô hình trên, sự 
gia tăng mua hàng của chính phủ có thể làm tăng đẩu tư trong ngắn hạn nhờ sự 
mỏ rộng tạm thời của Y. 
4. Khi thị trưởng chứng khoán sụp đổ như tình hình trong tháng lo năm 1929 
và tháng lo năm 1987, ngăn hàng trung ương nên phản ứng như thế nào? Tại sao? 
Mời giói 
Thị trường chứng khoán sụp đổ hàm ý giá trị thị trường của tư bản đã lắp đặt 
giảm xuống. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm ạ-Tobin, vì đại lượng này chính 
là tỳ số giữa giá trị thị trường của khối lượng tư bản đã lắp đặt và chi phí thay 
thế nó. Như vậy, đầu tư và do đó tổng cầu phải giảm. Nếu ngân hàng trung 
ương muốn giữ cho sản lượng không đổi, nó có thể dập tắt cú sốc đối với tổng 
cầu này bằng cách theo đuổi chính sách tiền tệ mở rộng. 
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5. Hiện tại là năm bầu cử và nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái, ứng cử 
viên thuộc đối lập (với vị tổng thống đương chức) vận động với khẩu hiệu miễn 
thuê'đầu tư và hứa sẽ thực hiện vào năm tới sau khi trúng cử. Lời hứa vận động 
bầu cử này có tác động như thế nào đối với tình hình kinh tế trong nám hiện tại? 
Mòi ự í tí ì 
Nếu các giám đốc doanh nghiệp nghĩ rằng ứng cử viên đối lập có thể thắng, họ 
sẽ không thực hiện một số khoản đầu tư đang được cân nhắc. Nếu họ chờ đợi và 
ứng cử viên đối lập trúng cử, thì chính sách miễn thuế đầu tư sẽ làm giảm chi 
phí đầu tư của họ. Do đó, chiến dịch tranh cử hứa hẹn thực hiện miễn thuế đầu 
tu vào năm sau sẽ làm cho mức dầu tu hiện tại giảm. Sự giảm sút ương đầu tư 
này làm giảm tổng cầu và sản lượng hiện tại. Nghĩa là, cuộc suy thoái trở nên 
ưầm trọng hơn. 

Hãy chú ý rằng tình trạng suy thoái trầm trọng hơn có nhiều khả năng làm 
cho cử ưi bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập, chứ không bỏ cho tổng thống 
đương nhiệm và điều này tạo điều kiện ứng cử viên đối lập thắng cử. 

ổ. Trong những năm 1950, nước Mỹ đã trải qua thời kỳ gia tăng lớn số lượng 
trẻ em sơ sinh. Thế hệ có tỷ suất sinh cao này trở thành người lớn và bắt đầu 
lập gia đình vào những năm 1970. Hãy sử dụng mô hình đầu tư vào nhà ở để dự 
báo ảnh hưởng của sự kiện này đối với giá nhà ở và đầu tư vào nhà ở. 
Mèn gi à ì 
a. Trong những năm 70, thế hệ bùng nổ trẻ em (ở Mỹ) trở thành người lớn và 
bắt đầu lập gia đình. Điểu này hàm ý rằng trong mô hình của chúng ta về đầu tư 
vào nhà ở, nhu cầu về nhà ở tăng lên. Như được minh họa bằng hình 17.3, điều 
này làm cho cả giá nhà ở và đầu tư vào nhà ở tăng lên. 

(a) Thị trường về nhà ở (b) Cung về nhà ở mới 

Cung /Cung 

í 
~ 1 t 1 •* 

1 
Khói lượng nhà ở 

Hình 17.3 
Đẩu tu vào nhà ở 
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7. Các đạo luật thuế cùa Mỹ khuyến khích đẩu tư vào nhà ở và càn trỏ đấu tu 
cố định vào kinh doanh. Chính sách này có tác dụng dài hạn gì? (Chi dẩn: Hãy 
nghĩ về thị trường lao động). 

Mài giải 

Hãy xem lại mô hình tăng truồng Solow trình bày ữong bài giảng 4. Mô hình 
Solovv chỉ ra rằng tỷ lệ tiết kiệm là yếu tố then chốt quyết định khối lượng tư 
bản ở trạng thái dừng. Nếu luật thuế khuyến khích đầu tư vào nhà ờ, nhưng 
cản trờ dầu tư vào tư bản kinh doanh, thì hậu quả của chính sách thuế này là 

tỳ trọng sản lượng được dành cho đầu tu vào kinh doanh sẽ thấp hơn. Hình 
17.4 chỉ ra kết cục mà mô hình Solovv dự báo cho tỷ lộ tiết kiệm thấp và cao. 
Tại tỳ lệ tiết kiệm thấp hơn (SL), cả khối lượng tư bản (tại các doanh nghiệp) 
trên mỗi công nhân (k*L)và sản lượng trên mỗi công nhân đều thấp hơn. Như 
vậy, hệ thống thuế đã làm biến dạng sự lựa chọn kinh tế giữa sản lượng của 
các doanh nghiệp và nhà ở. 

Một cách khác đổ xem xét hiệu ứng này là nghĩ về thị trường lao động. Với 
khối lượng tư bản trên mỗi công nhân ít hơn, sản phẩm cận biên của lao dộng 
cũng thấp hơn. Do đó trong dài hạn, tiền lương thực tế của công nhãn thíp hon 
do những sự biến dạng mà hộ thống thuế gây ra. 

kL kH 

Tư bần kình doanh ừên mỗi công nhăn 
Hình 17.4 
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B à i 18 

CUNG VÀ CẦU VỀ TIỀN 

TÓM TẮT 

Hệ thống ngân hàng dự trữ một phần tạo ra tiền bởi vì một đồng dự trữ tạo ra 
nhiều đồng tiền gửi. 

Cung ứng tiền tệ phụ thuộc vào khối lượng tiền mạnh, tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ 
dự trữ. Sự gia tâng khối lượng tiền mạnh dẫn tới sự gia tăng tỷ lệ thuận trong 
cung ứng tiền tệ. Sự giảm sút trong tỷ lệ dự trữ hoặc tỷ lệ tiền mặt làm tăng 
nhân tử tiền tệ và qua đó làm tăng cung ứng tiền tệ. 

Ngân hàng trung ương thay đổi cung ứng tiến tệ bằng cách sử dụng ba công 
cụ chính sách. Nó có thể tăng khối lượng tiền mạnh bằng cách mua trái phiếu 
thông qua nghiệp vụ thị trường mỏ hoặc giảm lãi suất chiết khấu. Nó cũng có 
thể cắt giảm tỷ lệ dự trữ bằng cách nới lỏng yêu cầu dự trữ bắt buộc. 

Lý thuyết cơ cấu đầu tư về cầu tiền nhấn mạnh rằng tiền là phương tiện cất 
giữ giá trị. Nó dự báo rằng nhu cầu về tiền phụ thuộc vào rủi' ro và lợi tức thu 
được từ tiền và các tài sản khác. 

Các lý thuyết giao dịch vê cầu tiền, chẳng hạn mô hình Baumol - Tobin 
nhấn mạnh rằng tiền là một phương tiện trao đổi. Chúng dự báo rằng nhu cầu 
về tiền tệ tỷ lệ thuận với chi tiêu và tỷ lệ nghịch vối lãi suất. 

Sự đổi mói trên lĩnh vực tài chính đã dẫn tới việc tạo ra các tài sản có nhiều 
tính chất của tiền. Những loại bán tệ này làm cho nhu cầu về tiền kém ổn định 
hơn và điều này làm cho việc thực hiện chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Hãy giải thích phương thức tạo tiền của các ngân hàng. 

<Ưrú lồi 
Trong hệ thống ngân hàng dự trữ một phần, các ngân hàng tạo ra tiền (tiền gửi) 
nhò việc họ chỉ giữ lại một phần tiền gửi của công chúng làm dự trữ và cho vay 
số còn lại. Cách dễ dàng nhất để biết được các ngân hàng tạo ra tiền như thế 
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nào là xem bảng tổng kết tài sản của hai ngân hàng và mức cung tiền như trong 
hình 18.1 đuôi đây. 

a. Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng CT Cung tiến = 1000 tỷ đổng 
Có Nơ 
Dự trữ 1000 tỷ đ. Ị Ị Tiến gửi 1000 tỷ đ. 

b. Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng CT 
Có Nơ 
Dự trữ 200 tỷ đ. 1 Ị Tiền gìn 1000 tỷ d. 
Cho vay 600 ty đ. 1 

c. Bảng tổng kết tài sản cửa ngân hàng ĐT 
Có Nợ 
Dự trữ 200 tỷ đ. ị Tiền gửi 1000 tỳ đ. 
Cho vay 600 ty đ. 1 

Hình 18.1 

Cung tiến = 1800 tỷ đồng 

Cung tiền = 2440 tỷ dồng 

Giả sử công chúng gửi 1000 tỳ đổng tiền mặt hiện có ữong nền kinh tế vào 
Ngân hàng Công Thương như dược chỉ ra trong hình 18.la. Mặc dù mức cung 
tiền vẫn là 1000 tỷ đồng, nhưng lúc này nó tồn tại dưới hình thức tiền gửi không 
kỳ hạn, chứ không phải tiền mặt. Nếu các ngân hàng giữ 100% tiền gửi làm dụ 
trữ, thì hệ thống ngân hàng không tác động đến quy mô của cung ứng tiền tệ. 
Tuy nhiên, trong hệ thống ngân hàng dự trữ một phần, các ngân hàng không bị 
buộc phải giữ lại toàn bộ tiền gửi của khu vực hộ gia đình dưới dạng dự trữ, mà 
họ chi cần giữ lại một lượng dự trữ vừa đủ để thanh toán cho những người muốn 
rút tiền ra. Số còn lại, họ có thể cho vay. Nếu Ngân hàng Công Thương có tỷ lệ 
dự trữ là 20%, nó sẽ giữ lại 200 tỳ đồng dưới dạng dự trữ và cho vay phần còn 
lại là 800 tỷ đồng. Hình 18.1b trình bày bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng 
Công Thương sau khi nó đã cho vay 800 tỷ đổng. Nhờ thực hiện khoản cho vay 
này, Ngân hàng Công Thương làm cho cung tiền tăng thêm một lượng bằng 800 
tỷ đồng. Người gửi tiền vẫn có số tiền gửi không kỳ hạn bằng 1000 tỳ đồng, 
nhưng bây giờ người vay tiền nắm giữ 800 tỷ đổng tiền mặt. Như vậy, tổng mức 
cung tiền bằng 1800 tỷ đồng. 

Quá trình tạo tiền không dừng lại ở Ngân hàng Công Thương. Nếu người 
vay gửi 800 tỳ đổng tiền mặt vào Ngân hàng Đầu tu, thì ngân hàng này có thể 
sử dụng một phần tiền gửi nhận được để cho vay. Nếu Ngân hàng Đầu tư cũng 
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có tỷ lệ dự trữ là 20%, thì nó sẽ giữ lại 160 tỳ đồng ưong số 800 tỷ đổng tiền 
gửi nhận được đuôi dạng dự trữ và cho vay phần còn lại là 640 tỷ đồng. Nhò 
thực hiện khoản cho vay này, Ngân hàng Đầu tư làm cho cung tiền tăng thêm 
một lượng bằng 640 tỷ đồng, như được chi ra trong hình 18.le. Bây giờ, tổng 
mức cung tiền đã là 2440 tỷ đồng. 

Quá trình tạo tiền này tiếp diễn cùng với các khoản tiền gửi và cho vay diễn 
ra sau đó. Trong bài giảng này, chúng ta đã chứng minh được rằng mỗi đồng dự 
trữ tạo ra (l/r h ) đổng trong khối lượng tiền tệ. Trong ví dụ trên, do rb = 0,20, 
nên 1000 tỷ đồng ban đầu được gửi vào Ngân hàng Công Thương tạo ra 5000 tỳ 
đổng khối lượng tiền tệ (dưới dạng tiền gửi). 

2. Ba cách mà ngân hàng trung ương sử dụng để tác động vào cung ứng tiền tệ 
là gì? 

Quỉ tia 
Ngân hàng trung ương kiểm soát cung tiền thông qua ba công cụ là nghiệp vụ 
thị trường mở, tỷ lộ dự trữ bắt buộc và lãi suất chiết khấu. 

Nghiệp vụ thị trường mở là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động mua và 
bán trái phiếu chính phủ của ngân hàng trung ương. Khi ngân hàng trung 
ương mua trái phiếu chính phủ (thường là từ các thương mại), số tiền mà nó 
trả (lấy từ hầm ra) làm tăng khối lượng tiền mạnh, qua đó làm tăng cung 
tiền. Khi ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ, số tiền mà nó thu 
được (và bỏ vào hầm) làm giảm khối lượng tiền mạnh, qua đó làm giảm 
cung tiền. 

Dự trữ bắt buộc là tỷ lệ dự trữ tối thiểu mà ngân hàng trung ương buộc các 
ngân hàng thương mại phải nắm giữ. Khi ngân hàng trang ương giảm tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại sẽ giảm và họ có thể 
cho vay nhiều hơn vói lượng tiền gửi nhu trước. Vì vậy, nhân tử tiền tệ tăng, 
dẫn tới cung ứng tiền tệ tăng. 

Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà ngân hàng trung ương áp dụng khi cho 
các ngân hàng thương mại vay tiền. Các ngân hàng thương mại thường vay tiền 
của ngân hàng trung ương khi dự trữ của họ thấp hơn tỳ lệ dự trữ bắt buộc. Lãi 
suất chiết khấu càng thấp, tiền vay để dự trữ càng rẻ. Vì vậy, các ngân hàng 
càng vay nhiều tiền tại quầy chiết khấu của ngân hàng trung ương. Khi các 
ngân hàng thương mại vay nhiều tiền hon, khối lượng tiền mạnh và cung tiền sẽ 

tăng. 
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3. Tại sao các cuộc khủng hoảng ngân hàng cổ thể dẫn tới sự giảm sút cung ứng 
tiền tệ? 

Irá lát 
Để hiểu lý do tại sao các khủng hoảng ngân hàng có thể dẫn đến sự giảm sút 
trong cung ứng tiền tệ, trước hết chúng ta hãy xem xét các yếu tố quyết định 
cung ứng tiền tệ. Công thức tính khối lượng tiền tệ (tức cung tiền) mà chúng ta 
đã nghiên cứu là: 

M = am\H 
Phương trình trên nói rằng mức cung tiền Ai phụ thuộc vào nhân tử tiền tê 

am và khối lượng tiền mạnh H. Nhân tử tiền tệ có thể biểu thị bằng các tham số 
như tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại rb và tỷ lệ tiền mặt trong tay 
công chúng Cp. Do vậy, công thức trên có thể viết thành: 

M = [(Cp+Ì )/(Cp+ /•„)]// 
Dựa vào công thức này, chúng ta có thể nhận định rằng cung tiền phụ thuộc vào 
tỷ lệ tiền mặt trong tay công chúng, tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại 
và khối lượng tiền mạnh. 

Khủng hoảng ngân hàng, mà biểu hiện là số lượng lớn ngân hàng bị phá 
sản, có thể làm thay dổi hành vi của người gửi tiên và chủ ngân hàng, qua đó 
làm thay đổi tỷ lệ tiền mật và tỷ lệ dự trữ. Giả sử hiện tượng nhiều ngân hàng bị 
phá sản làm giảm lòng tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng. Khi dó các 
hộ gia đình sẽ thích nắm giữ tiền mặt hơn là gửi tiền vào ngân hàng (thậm chí 
họ còn cất tiền dưới gối). Sự thay đổi hành vi của người gửi tiền khiến cho 
nhiều người đổ xô đến ngân hàng rút tiền ra và vì thế làm tăng tỷ lệ tiền mặt. 
Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng còn làm thay đổi hành vi của 
các chủ ngân hàng. Do sợ nhiều người rút tiền gửi ra, ngân hàng tăng lượng tiền 
dự trữ, qua đó làm tăng tỷ lệ dự trữ. Công thức đã đưa ra ở trên về nhân tử tiền 
tệ chỉ ra rằng sự ra tăng của cả tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ dự trữ dẫn đến sự giảm sút 
của nhân tử tiền tệ, qua đó làm giảm cung tiền. 

4. Hãy giải thích sự khác nhau giữa lý thuyết cơ cấu đầu tư và lý thuyết giao 
dịch vê cẩu tiên? 

(7rá lài 
Các lý thuyết cơ cấu đầu tư về cầu tiền đều nhấn mạnh vai trò của tiền với tư 
cách là phương tiện cất giữ giá trị. Các lý thuyết này cho rằng mọi người giữ 
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tiền ưong cơ cấu đầu tư của mình bởi vì tiền tạo ra lợi tức danh nghĩa an toàn. 
Vì thế, tất cả các lý thuyết cơ cấu đầu tư vé cẩu tiền đều dự báo rằng nhu cầu về 
tiền phụ thuộc vào rủi ro và lợi tức của tiền cũng như tất cả các tài sản không 
phải tiền khác mà hộ gia đình nắm giữ trong cơ cấu đầu tư của họ. Ngoài ra, 
cầu tiền còn phụ thuộc vào tổng số của cải, vì của cải phản ánh quy mô của cơ 
cấu đầu tư nói chung. 

Ngược lại, cấc lý thuyết giao dịch về cầu tiền nhấn mạnh vai trò của tiền với 
tu cách là phương tiện trao đổi. Các lý thuyết này cho rằng hộ gia đình giữ tiền 
là để mua hàng. Nhu cầu về tiền phụ thuộc vào chi phí của việc giữ tiền (lãi suất 
bị bỏ qua) và ích lợi của việc giữ tiền (sự tiện lợi trong giao dịch). Vì thế, nhu 
cầu về tiền tỷ lệ nghịch với lãi suất và tỷ lệ thuận vói thu nhập. 

5. Theo mô hình Baumol - Tobin, yếu tố nào thường quyết định số lần mọi 
người đến ngân hàng? Quyết định này có liên quan gì đến nhu cẩu về tiền? 

&*á lèn 

Mô hình Baumol - Tobin phân tích sự lựa chọn của con người khi phải đánh đổi 
giữa chi phí và ích lợi của việc giữ tiền. ích lợi của việc giữ tiền là sự tiện lợi: 
khi giữ tiền, các hộ gia đình không phải đi đến ngân hàng mỗi khi muốn mua 
một thứ gì đó. Chi phí phải trả cho sự tiện lợi này là lãi suất mà họ có thể thu 
được từ việc gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm có lãi. Nếu gọi r là lãi suất danh 
nghĩa, Y là thu nhập hàng năm và F là chi phí cho mỗi lần đến ngân hàng, 
chúng ta có thể tính toán số lần đến ngân hàng cho phép tối thiểu hoa tổng chi 
phí (N*) bằng công thức sau: 

V2F 
Công thức trên cho thấy: khi í tăng, số lần tối ưu đến ngân hàng tăng lên bởi vì 
chi phí của việc giữ tiền tăng lên. Khi Y tăng, số lần tối ưu đến ngân hàng tàng 
lên bởi vì mọi người cần giao dịch nhiều lần hơn. Khi F tăng, số lần tối ưu đến 
ngân hàng giảm, bởi vì chi phí cho mỗi lẩn đến ngân hàng cao hơn. 

Việc xem xét tính tối ưu của số lần đến ngân hàng làm cho chúng ta hiểu 
rõ hơn mức giữ tiền bình quân - tức nhu cầu về tiền. Việc đến ngân hàng thường 
xuyên hơn làm giảm lượng tiền nắm giữ và việc đến ngân hàng ít hem làm tăng 
lượng tiền nắm giữ. Chúng ta biết rằng mức giữ tiền bình quân là YI(2N*). Thay 
công thức này vào công thức tính bì*, chúng ta được: 

Mức giữ tiền bình quân = 
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Cho nên, mô hình Baumol - Tobin cho chúng ta biết rằng cầu tiền tỳ lệ thuận 
với mức chi tiêu và tỷ lệ nghịch với lãi suất. 

6. Sự tồn tại của bán tệ làm phức tạp hoa việc thực hiện chính sách tiền tệ theo 
cách nào? 

7Jrủ lòi 
Sự tồn tại của bán tệ làm phức tạp hóa việc thực thi chính sách tiền tệ ờ hai 
phương diện quan trọng. Thứ nhất, nó làm cho nhu cầu về tiền không ổn đinh. 
Do tiền và bán tệ là các tài sản thay thế gần gũi cho nhau, nên các hộ gia đình 
có thể nhanh chóng chuyển từ tiền sang bán tệ và ngược lại. Điều này có thể 
xảy ra vì một lý do thứ yếu, chứ không phải do sự thay dổi trong chi tiêu, dẫn 
tói tình trạng tốc độ lưu thông tiền tệ không ổn định và sự thay đổi của khối 
lượng tiền tệ tạo ra những tín hiệu sai lầm về tổng cầu. 

Thứ hai, nó gây khó khăn ữong ngân hàng trung ương trong việc xác định 
mức cung tiền vì không phân biệt được tài sản nào là tiền, tài sản nào không 
phải là tiền. Ngoài ra, định nghĩa về tiền càng rộng, thì khả năng của ngân hàng 
trung ương trong việc kiểm soát cung tiền càng bị hạn chế do nhiều loại bán tệ 
không buộc phải tuân thủ yêu cầu dự trữ bắt buộc. 

BÀI TẬP VÀ VẬN DỤNG 

ì. Cung ứng tiền tệ ở Mỹ và nhiều nước khác giảm trong thời kỳ 1929-1933 vi 
cả tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ dụ trữ đều tăng. Hãy sử dụng mô hình vế cung ứng tiền 
tệ về số liệu trong bàng 18.1 để trả lời những vấn đề giả định sau đây vé hiện 
tượng này. 
a. Điều gì có thể xảy ra dối với cung ứng tiền tệ nếu tỷ lệ tiền mặt tăng trong 

khi tỷ lệ dự trữ không thay đổi? 
b. Điều gì có thể xây ra đối với cung ứng tiền tệ nếu tỳ lệ dự trữ tăng trong khi 

tỷ lệ tiên mặt không thay đổi? 
c. Thay đối nào trong hai thay đổi náy chịu trách nhiệm lớn hơn đối với sự 

giảm sút trong cung ứng tiền tệ? 

Mút ạ iáì 
Mô hình về cung tiền được nghiên cứu trong bài giảng 18 có thể tóm tắt bàng 
phương trình: 

M=aJỈ 
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Nghĩa là cung ứng tiền tệ (Ai) phụ thuộc vào nhân tử tiền tệ (co và khối lượng 
tiền mạnh H. Nhân tử tiền tệ cũng có thể được biểu thị bằng các tham số như tỷ 
lệ dự trữ và tỷ lệ tiền mặt. Khi đó cung tiền tệ được viết dưới dạng: 

M=[(cP+l)KcP + rh)]H 
Phương trình trên cho thấy cung tiền tộ phụ thuộc vào tỷ lệ tiền mặt, tỷ lệ dự trữ 
và khối lượng tiền manh. 

Để trả lời từ các câu a đến c, chúng ta sử dụng số liệu về mức cung tiền, 
khối lượng tiền mạnh, nhân tử tiền, tỷ lệ dự trữ và tỷ lệ tiền mặt được cho ương 
bảng 18 sau đây: 

Tháng 8 năm 1929 Tháng 3 năm 1933 
Cung tiến 26,5 19,0 
Tiền cơ sà 7,1 8,4 
Nhân tử tiền tệ 3,7 2,3 
Tỷ lệ dự trữ 0,14 0,21 
Tỷ lệ tiền mặt 0,17 0,41 

a. Để đi đến kết luận điều gì có thể đã xảy ra đối vói cung tiền khi tỷ lệ tiền mặt 
tăng nhưng tỷ lệ dự trữ không thay đổi, chúng ta cần tính toán lại nhân tử tiền 
tệ, rồi thay giá trị này trong phương trình cung tiền Ai = a^ỉ. Khi tính lại nhân 
tử tiền tệ, chúng ta sử dụng số liệu về tỷ lệ tiền mặt năm 1933 và số liệu về tỷ lệ 
dự trữ của năm 1929. Cụ thể, chúng ta làm như sau: 
°ín = (CP.1933+ l)/(CP.19Sa + Cr.I929 ) 

= (0,41 + 1)/(0,41 +0,14) 
= 2,56 

Công thức để xác định mức cung tiền trong những điều kiện của năm 1933 là: 
M1933 = ct^ỉ 1933 
Do đó khi thay giá trị của OL^ vừa tính được và giá trị của H ương năm 1933 vào 
công thức trên, chúng ta tính được: 

M l 9 „= 2,56x8,4 
M 1 9 3 3 = 21,504 

Như vậy, trong hoàn cảnh này mức cung tiền có thể đã giảm từ 26,5 vào năm 
1929 xuống chỉ còn bằng 21,504 vào năm 1933. 
b. Để đi đến kết luận điều gì có thể đã xảy ra đôi với cung tiền nếu tỷ lệ dự trữ 
tăng, nhưng tỷ lệ tiền mặt không thay đổi, chúng ta cần phải tính toán lại nhân 
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tử tiền tệ và sau đó thay giá trị này vào phương trình cung tiền M = cụi. Khi 
tính toán nhân tử tiền tệ, chúng ta sử dụng số liệu tỷ lộ dự trữ của năm 1933 và 
tỷ lệ tiền mặt của năm 1929. Cụ thể, chúng ta làm như sau: 

am = (CP.I929 + 1)/(CP.1929 + rr.1933) 
= (0,17+0/(0,17 + 0,21) 
= 3,09 

Công thức để xác định mức cung tiền trong những điều kiện của năm 1933 là: 

Do đó khi thay giá trị của am vừa tính được và giá trị của H trong năm 1933 vào 
công thức trên, chúng ta tính được: 

M 1 9 3 3 = 3,09 X 8,4 
Mm3 = 25,96 

Bởi vậy trong tình huống trên, cung tiền có thể đã giảm từ 26,5 trong năm 
1929 xuống chỉ còn bằng 25,96 trong năm 1933. 
c. Từ các tính toán ờ câu a và b, chúng ta nhận thấy rằng rõ ràng là sự giảm sút 
của tỷ lệ tiền mặt là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhân tử tiền tệ giảm, qua đó 
làm giảm cung ứng tiền tệ. 

2. Hãy xem mô hình Baumol - Tobin nói gì về số lán bạn nên đến ngàn hàng dề 
rút tiền mặt. 
a. Bạn sử dụng tiền để mua bao nhiêu hàng mồi năm (ngược với séc hoặc thè 

tín dụng). Đảy là giá trị Y của bạn. 
b. Mỗi lẩn đến ngân hàng bạn tốn bao nhiêu tiền vé và giá trị của thời gian? 

Tiền lương tính theo giờ của bạn là bao nhiêu? Hãy sử dụng hai chỉ tiêu này 
để tinh giá trị F của bạn. 

c. Bạn kiếm được bao nhiêu lãi suất cho số tiến mà bạn để ở tài khoản của 
mình ở ngân hàng? Đây là giá trị í của bạn. (Chú ý viết lãi suất dưới dạng 
thập phân - nghĩa là phải viết 6% thành 0,06). 

ả. Theo mô hình Baumol - Tobin, bạn nền đến ngân hàng bao nhiêu lần mỗi 
nám và mỗi lẩn bạn nên rút bao nhiêu tiên? 

e. Trên thực tế bạn đến ngân hàng bao nhiêu lần và rút bao nhiêu tiền? 

f . Hãy so sánh dự báo của mô hình Baumol-Tobin với hành vi của bạn. Mô 
hình có mô tả đúng hành vi của bạn không? Nếu không thì tại sao không? 
Bạn sẽ thay đổi mô hình Baumol-Tobin hình như thế nào để làm cho nó mô 
tả đúng hơn hành vi của mình? 
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£ềi giúi 

a. Giả sử bạn chi tiêu mỗi năm một số tiền mặt là 1500 nghìn đồng, như vậy 
y= 1500 nghìn đồng. 
b. Giả sử thòi gian đi đến ngân hàng mất 0,5 giờ và tiền lương tính theo giờ của 
bạn là 10 nghìn đồng/giờ. Do vậy mỗi lẩn đến ngân hàng bạn tốn khoản chi phí 
là 0.5 X 10 nghìn đồng = 5 nghìn đổng, nên F = 5 nghìn đồng. 
c. Giả sử lãi suất từ tài khoản séc của bạn ở ngân hàng là 6%, do vậy í = 0,06. 
d. Theo mô hình Baumol - Tobin, số lần đến ngân hàng cho phép tối thiểu hoa 
tổng chi phí là: 

Thay các giá trị của í, Y và F mà chúng ta đã có ở câu a, b và c vào công thức 
này, chúng ta được: 

10,06*1.500 
V 2x5 

N* = 3 
Theo mô hình Baumol - Tobin, bạn nên đi đến ngân hàng 3 lần mỗi năm, mỗi 
lần đến ngân hàng bạn nên rút Y/N* hay 500 nghìn đồng. 
e. Trong thực tế, nhiều người đi đến ngân hàng mỗi tuần một lần và rút ra số 
tiền mà họ cần cho việc chi tiêu trong tuần đó. 
f. Hầu hết mọi người nhận ra rằng thông thường họ đi đến ngân hàng thường 
xuyên hơn và giữ ít tiền hơn là dự báo của mô hình Baumol - Tobin. Một cách 
để lý giải sự sai lệch này là mọi người sợ bị cướp tiền. Hành vi trộm cắp làm 
tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền và vì thế dẫn đến việc người ta đi đến ngân 
hàng thường xuyên và giữ ít tiền hơn. Nếu biến đổi mô hình Baumol - Tobin để 
đưa thêm chi phí này vào, chúng ta có thể đưa ra dự báo chính xác hơn. 

3. Trong bải 6, chúng ta đã định nghĩa tốc độ lưu thông tiền tệ là tỷ số được 
tính bằng cách lấy mức chi tiêu danh nghĩa chia cho khối lượng tiền tệ. Bây giở 
chúng ta hay sử dụng mô hình Baumol-Tobin để phân tích xem yếu tố nào quyết 
định tốc độ lưu thông. 
a. Hãy nhớ lại rằng mức giữ tiền bình quân bằng YI(2N) và biểu thị tốc độ lưu 

thông bằng hàm cầu số của lần đến ngàn hàng N. Hãy giòi thích kết quà của 
bạn? 
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b. Hãy sử dụng công thức cho số lần đến ngân hàng tối ưu đề biểu thị tốc độ 
lưu thông với tư cách hàm cầu của chi tiêu Y, lãi suất i và chi phí cho một 
lẩn đến ngân hàng F. 

c. Điều gì xảy ra đối với tốc độ lưu thông khi lãi suất tăng? Hãy giải thích. 
ả. Điêu gì xảy ra đối với tốc độ lưu thông khi giá cả tăng? Hãy giải thích. 
e. Nếu nền kinh tế đang tăng trưởng, thì điểu gì xảy ra đối với tốc độ lưu thông 

tiền tệ? (Gợi ý: hãy phân tích xem tăng trưởng kinh tế tác động tới Y và F 
như thế nào). 

í. Giả sử bây giờ số lần đến ngân hàng cố định chứ không được tự do thay đổi. 
Giả định này có ý nghĩa gì đối với tốc độ lưu thông tiền tệ? 

QWÍ lòi 
a. Để biểu thị tốc độ lưu thông dưới dạng một hàm của số lần đến ngân hàng, 
đầu tiên chúng ta đưa ra phương trình số lượng sau đây: 

MV = PY 
Chúng ta hãy viết lại phương trình trên như sau: 

V = (PY)/M 
Biến đổi đôi chút, phương trình về tốc độ lưu thông tiền tệ trờ thành: 

V = YKMIP) 
Chúng ta biết rằng mức giữ tiền bình quân thực tế là: 

M/P = Y/2N 

Thay biểu thức trên vào phương trình tính tốc độ lưu thông tiền tệ ở trên, chúng 
ta được: 

V = Y/Ợ/2N) = 2N 
Phương trình này cho chúng ta biết rằng tốc độ lưu thông tăng lên khi số lần 
đến ngân hàng tăng. Việc đến ngân hàng nhiều lần hơn hàm ý mọi người giữ ít 
tiền hơn để thanh toán cho cùng khoản chi tiêu. Vì thế, số tiền hiện có phải 
được trao tay nhanh hơn. Nói cách khác, tốc độ lưu thông tiên tệ đã tăng lên. 
b. Để biểu thị tốc độ lưu thông với tư cách là hàm của Y, í và F, chúng ta hây 
bắt đẩu bằng biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ V = IN. Công thức số lán 
đến ngân hàng tối ưu là: 
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Thay N* vào biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ, chúng ta được: 

Tốc độ lưu thông bây giờ được biểu thị đuối dạng một hàm của Y, r và F. 
c. Như biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ ở câu b cho thấy, sự gia tăng của 
lãi suất dẫn đến sự gia tăng của tốc độ lưu thông. Vì chi phí cơ hội của việc giữ 
tiền tăng lên, mọi người đến ngân hàng nhiêu lần hơn và tính bình quân họ giữ 
ít tiền hơn. Sự gia tăng tốc độ lưu thông phản ánh thực tế là mọi người nắm giữ 
tiền hơn để thanh toán mức chi tiêu như cũ. Do vậy, tiền phải được trao tay 
nhanh hơn. 
d. Như biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ ở câu b cho thấy, không có điều 
gì xảy ra đối với tốc độ lưu thông tiền tệ khi mức giá tăng. Mức giá không xuất 
hiện trong biểu thức ưên và vì thế không ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông tiền 
tệ. 
e. Để thấy rõ được điều gì xảy ra đối vối tốc độ lưu thông tiền tệ khi nền kinh tế 
tăng trưởng, trước hết chúng ta hãy chú ý răng Y và F xuất hiện đuôi dạng một 
tỷ lệ (Y/F) trong biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ rút ra trong câu b. Khi 
nền kinh tế tăng truồng, Y tăng lên và kết quả là chi tiêu cho hàng hoa và dịch 
vụ tăng lên. Song tiền lương cũng tăng lên, dẫn tới chi phí đến ngân hàng F cao 
hơn. (Ví dụ, trong mô hình tăng trưởng kinh tế Solow trình bày ỏ bài giảng 4, 
tiền lương thực tế tăng lên cùng với mức tăng chi tiêu thực tế đầu người). Vì 
vậy, trong nền kinh tế đang tăng trưởng, tỷ lệ Y/F có nhiêu khả năng không 
thay đổi. Điều này hàm ý rằng không có sự thay đổi nào trong tốc độ lưu thông 
tiền tệ. 
f. Từ biểu thức tính tốc độ lưu thông tiền tệ trong câu a, chúng ta có thể thấy 
rằng nếu N cố định, thì tốc độ lưu thông tiền tệ cũng cố định. 
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