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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 7 
KINH TẾ VĨ MÔ

Câu 1. Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng tiền của nước khác được 
gọi là: 

a) Thị trường tiền tệ. 
b) Thị trường vốn. 
c) Thị trường chứng khoán. 
d) Thị trường ngoại hối. 

Câu 2. Tỷ giá hối đoái là: 
a) Tỷ số phản ánh giá cả đồng tiền của 2 quốc gia. 
b) Tỷ số phản ánh số lượng ngoại tệ nhận được khi đổi 1 đơn vị nội tệ. 
c) Tỷ số phản ánh số lượng nội tệ nhận được khi đổi 1 đơn vị ngoại tệ. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 3. Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến: 
a) Cán cân thương mại. 
b) Cán cân thanh toán. 
c) Sản lượng quốc gia. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng.  

Câu 4. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, đồng nội tệ tăng giá so với đồng ngoại tệ sẽ làm 
cho: 

a) Nhập khẩu tăng. 
b) Xuất khẩu tăng. 
c) Xuất khẩu và nhập khẩu tăng. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 5. Đầu năm tỷ giá giữa tiền đồng VN và USD là e = 16.000 VND/USD. Vốn đầu năm bằng tiền 
đồng VN là 1.600.000 VND. Đầu năm gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có lãi suất là 5%/năm. Cuối 
năm tỷ giá thay đổi là e = 17.000 VND/USD. Vậy lãi kiếm được trong năm là: 

a) 185.000 VND. 
b) 100.000 VND. 
c) 85.000 VND. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 6. Thông tin về tỷ giá hối đoái giữa đồng dollar Mỹ và đồng mark Đức dưới đây có ý nghĩa gì?  
Thứ Năm: 1 mark Đức = 0,5 dollar Mỹ 
Thứ Sáu hôm sau: 1 dollar Mỹ = 2,1 mark Đức  

a) Đồng dollar Mỹ tăng giá so với đồng mark Đức. 
b) Đồng mark Đức tăng giá so với đồng dollar Mỹ. 
c) Đồng dollar Mỹ mất giá so với đồng mark Đức. 
d) Lựa chọn a) và b) đều đúng. 

Câu 7. Tỷ giá hối đoái thực: 
a) Một thước đo lường giá tương đối của đồng tiền giữa các nước khác nhau. 
b) Một hệ thống tỷ giá do chính phủ kiểm soát. 
c) Một hệ thống tỷ giá hối đoái dựa vào thị trường. 
d) Một thước đo lường giá tương đối của hh-dv từ các nước khác nhau khi chúng được tính theo 1 đồng 

tiền chung. 

Câu 8. Tỷ giá hối đoái thực được quyết định bởi: 
a) Tỷ giá hối đoái danh nghĩa. 
b) Giá hàng nước ngoài. 
c) Giá hàng trong nước. 
d) Cả 3 yếu tố trên 

Câu 9. Tỷ giá hối đoái thực cao hơn tỷ giá hối đoái danh nghĩa có nghĩa là:  
a) Nội tệ được đánh giá quá cao, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước trên thị trường thế giới cao. 
b) Nội tệ được đánh giá quá cao, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước trên thị trường thế giới thấp. 
c) Nội tệ được đánh giá thấp, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước cao. 
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d) Nội tệ được đánh giá thấp, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước thấp. 

Câu 10. Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi đáng kể, tốc độ tăng giá trong nước nhanh hơn 
giá thế giới, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước sẽ:  

a) Tăng. 
b) Giảm. 
c) Không thay đổi. 
d) Không thể kết luận.  

Câu 11. Khi tỷ giá hối đoái tăng, giá trị đồng nội tệ giảm so với đồng ngoại tệ thì trên thị trường ngoại 
hối:  

a) Lượng cung ngoại tệ giảm, lượng cầu ngoại tệ giảm. 
b) Lượng cung ngoại tệ tăng, lượng cầu ngoại tệ tăng. 
c) Lượng cung ngoại tệ tăng, lượng cầu ngoại tệ giảm. 
d) Lượng cung ngoại tệ giảm, lượng cầu ngoại tệ tăng. 

Câu 12. Tỷ giá hối đoái tăng lên và giá cả hàng hóa ở các nước cũng thay đổi sẽ làm cho:  
a) Xuất khẩu tăng. 
b) Nhập khẩu tăng. 
c) Xuất khẩu giảm. 
d) Không thể kết luận. 

Câu 13. Phá giá tiền tệ là:  
a) Làm giảm giá nội tệ. 
b) NHTW phải mua ngoại tệ vào. 
c) Có thể dẫn đến lạm phát. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 14. Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi:  
a) Dự trữ ngoại tệ của quốc gia thay đổi tùy theo diễn biến trên thị trường ngoại hối. 
b) Dự trữ ngoại tệ quốc gia tăng khi tỷ giá giảm. 
c) Dự trữ ngoại tệ quốc gia không thay đổi, bất luận diễn biến trên thị trường ngoại hối. 
d) Dự trữ ngoại tệ quốc gia giảm khi tỷ giá tăng. 

Câu 15. Các tài khoản của cán cân thanh toán là: 
a) Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, sai số thống kê. 
b) Tài khoản vãng lai, tài khoản tài trợ chính thức, tài khoản dự trữ. 
c) Tài khoản tài trợ chính thức, tài khoản vốn, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 16. Cán cân thanh toán của 1 quốc gia thay đổi khi: 
a) Lãi suất trong nước thay đổi. 
b) Sản lượng quốc gia thay đổi. 
c) Tỷ giá hối đoái thay đổi. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 17. Tài khoản vãng lai: 
a) Ghi chép những giao dịch quốc tế về hh-dv và các khoản thu nhập ròng khác từ nước ngoài. 
b) Ghi chép những giao dịch quốc tế về tài sản vốn. 
c) Ghi chép 1 cách có hệ thống những giao dịch giữa dân cư 1 nước với phần còn lại của thế giới. 
d) Phản ánh giá trao đổi giữa hai đồng tiền. 

Câu 18. Tài khoản vốn: 
a) Ghi chép những giao dịch quốc tế về hh-dv và các khoản thu nhập ròng khác từ nước ngoài. 
b) Ghi chép những giao dịch quốc tế về tài sản vốn. 
c) Ghi chép 1 cách có hệ thống những giao dịch giữa dân cư 1 nước với phần còn lại của thế giới. 
d) Phản ánh giá trao đổi giữa hai đồng tiền. 

Câu 19. Trong cán cân thanh toán của 1 quốc gia, nợ nước ngoài được ghi vào: 
a) Sai số thống kê. 
b) Tài khoản vốn. 
c) Tài khoản vãng lai. 
d) Tài trợ chính thức. 
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Câu 20. Tìm câu sai trong các câu sau đây : 
a) Tỷ giá hối đoái tăng sẽ có tác dụng đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. 
b) Trên thị trường ngoại hối, nguồn cung ngoại tệ sinh ra chủ yếu là do xuất khẩu và đầu tư của nước ngoài. 
c) Tỷ giá hối đoái phản ánh số lượng nội tệ nhận được khi đổi một đơn vị ngoại tệ. 
d) Trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán có xuất khẩu ròng và đầu tư ròng. 

Câu 21. Những yếu tố nào sau đây có thể làm thâm hụt cán cân thương mại của một nước? 
a) Đồng nội tệ lên giá so với ngoại tệ. 
b) Sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
c) Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 22. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu lãi suất trong nước tăng lên thì:  
a) Vốn có xu hướng chảy ra nước ngoài. 
b) Vốn có xu hướng chảy vào trong nước. 
c) Không có sự di chuyển vốn giữa các nước. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 23. Trong điều kiện lãi suất trong nước và nước ngoài như nhau và không thay đổi, khi tỷ giá hối 
đoái tăng lên thì: 

a) Vốn có xu hướng chảy ra nước ngoài. 
b) Vốn có xu hướng chạy vào trong nước. 
c) Vốn không có lưu động giữa các nước. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 24. Tìm câu đúng trong các câu sau đây: 
a) Cán cân thương mại là tổng các luồng ngoại tệ đi vào và đi ra của 1 quốc gia. 
b) Trong điều kiện lãi suất không đổi, nếu tỷ giá hối đoái tăng, vốn sẽ chảy vào trong nước. 
c) Nợ nước ngoài nằm trong tài khoản vãng lai. 
d) Xuất khẩu ròng nằm trong tài khoản vãng lai. 

Câu 25. Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi, thặng dư cán cân thanh toán sẽ làm cho:  
a) Lượng cung tiền tăng lên. 
b) Thừa ngoại tệ trên thị trường. 
c) Lượng dự trữ ngoại tệ tăng lên. 
d) Tỷ giá hối đoái tăng lên. 

Câu 26. Khi cán cân thanh toán thâm hụt, trong cơ chế tỷ giá thả nổi hoàn toàn, tỷ giá có xu hướng: 
a) Tăng lên. 
b) Giảm xuống. 
c) Không đổi. 
d) Không xác định. 

Câu 27. Trong cơ chế tỷ giá cố định, thâm hụt cán cân thanh toán sẽ làm cho lượng cung tiền trong 
nước:  

a) Giảm xuống. 
b) Tăng lên. 
c) Không đổi. 
d) Không xác định. 

Câu 28. Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, thặng dư cán cân thanh toán sẽ làm:  
a) Giảm lượng cung tiền. 
b) Cung tiền không bị ảnh hưởng. 
c) Tăng lượng cung tiền. 
d) Lượng cung tiền tăng chính xác bằng lượng thặng dư. 

Câu 29. Thay đổi nào sau đây không làm tăng xuất khẩu ròng của Việt Nam?  
a) VND giảm giá. 
b) Thu nhập của các bạn hàng thương mại với Việt Nam tăng. 
c) Tiền tệ của các bạn hàng thương mại với Việt Nam giảm giá. 
d) Các bạn hàng thương mại với Việt Nam dỡ bỏ hàng rào thuế quan. 
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Câu 30. Khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nếu các yếu tố khác không đổi, Việt Nam sẽ: 
a) Thặng dư hoặc giảm thâm hụt cán cân thanh toán. 
b) Tăng xuất khẩu ròng. 
c) Tăng thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 31. Đối với một nước có cán cân thanh toán thâm hụt, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài góp 
phần cải thiện cán cân thanh toán nhờ:  

a) Tài khoản vốn thặng dư hoặc giảm thâm hụt. 
b) Tài khoản vãng lai thặng dư hoặc giảm thâm hụt. 
c) Xuất khẩu ròng thặng dư hoặc giảm thâm hụt. 
d) Ngân sách chính phủ thặng dư hoặc giảm thâm hụt. 

Câu 32. Đường BP được định nghĩa là một đường tập hợp những phối hợp giữa lãi suất và sản lượng 
mà ở đó: 

a) Thị trường hàng hóa cân bằng. 
b) Thị trường tiền tệ cân bằng. 
c) Cán cân thương mại cân bằng. 
d) Cán cân thanh toán cân bằng. 

Câu 33. Cho các hàm số sau: tài khoản vốn: K = -1.000 + 200r; xuất khẩu: X = 200; nhập khẩu: Z = 
100 + 0,2Y. Đường BP có dạng: 

a) Y = -4.500 +100r 
b) Y = -4.500 +1.000r 
c) Y = -450 +1.000r 
d) Y = -450 +100r 

Câu 34. Khi lượng ngoại tệ đi vào tăng lên còn lượng ngoại tệ đi ra không đổi thì: 
a) Đường BP dịch chuyển sang phải. 
b) Đường BP dịch chuyển sang trái. 
c) Đường BP không dịch chuyển. 
d) Đường BP dịch chuyển sang phải rồi quay trở lại vị trí lúc đầu. 

Câu 35. Điểm cân bằng bên trong nằm phía trên đường BP thì tại đó: 
a) Lượng ngoại tệ đi vào lớn hơn lượng ngoại tệ đi ra. 
b) Lượng ngoại tệ đi ra lớn hơn lượng ngoại tệ đi vào. 
c) Cán cân thanh toán thâm hụt. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 36. Việc dùng biện pháp kích thích xuất khẩu nhằm cải thiện cán cân thương mại chỉ phát huy 
tác dụng tích cực khi: 

a) k.Zm = 1 
b) k.Zm < 1 
c) k.Zm > 1 
d) Không có tác dụng tích cực. 

Câu 37. Tỷ giá ban đầu là e*, doanh nghiệp trong nước tăng nhập khẩu làm tỷ giá tăng lên, NHTW 
can thiệp bằng cách bán ngoại tệ để duy trì e*. Như vậy: 

a) Đường IS và đường LM dịch chuyển sang phải. 
b) Đường IS và đường LM dịch chuyển sang trái. 
c) Đường IS dịch chuyển sang phải và đường LM dịch chuyển sang trái. 
d) Đường IS dịch chuyển sang trái và đường LM dịch chuyển sang phải. 

Câu 38. Một chính sách kiều hối khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tiền về cho 
thân nhân trong nước có tác dụng trực tiếp là:  

a) Làm tăng GDP của Việt Nam. 
b) Làm cho đồng tiền Việt Nam giảm giá so với ngoại tệ. 
c) Làm tăng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 39. Trong cơ chế tỷ giá cố định, muốn làm triệt tiêu lượng dư cung ngoại tệ thì NHTW phải:  
a) Dùng ngoại tệ mua nội tệ. 
b) Dùng nội tệ mua ngoại tệ. 
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c) Không can thiệp vào thị trường ngoại hối. 
d) Các lựa chọn trên đều sai.  

Câu 40. Chính sách phá giá đồng tiền sẽ làm cho: 
a) Cán cân tài khoản vãng lai được cải thiện ngay tức thì. 
b) Tăng khả năng cạnh tranh lâu dài của nền kinh tế. 
c) Hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn. 
d) Tiền lương thực tế giảm trong quá trình điều chỉnh. 

Câu 41. Trong nền kinh tế mở, cơ thế tỷ giá thả nổi hoàn toàn, nếu chính phủ tăng chi ngân sách sẽ 
dẫn đến: 

a) Cán cân thương mại xấu đi. 
b) Đồng nội tệ tăng giá. 
c) Lãi suất và sản lượng đều tăng. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 42. Trong nền kinh tế nhỏ, mở, tỷ giá hối đoái cố định, luồng vốn vận động hoàn toàn tự do, một 
sự gia tăng chi tiêu ngân sách có tác động ngắn hạn là:  

a) Lãi suất và sản lượng đều tăng. 
b) Lãi suất giảm, sản lượng tăng. 
c) Lãi suất cao hơn lãi suất thế giới, sản lượng giảm. 
d) Lãi suất cân bằng lãi suất thế giới, sản lượng tăng. 

Câu 43. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng trong nền kinh tế mở, nhỏ, vốn tự do luân chuyển 
tỷ giá hối đoái cố định mạnh hơn tác động của nó trong nền kinh tế đóng vì: 

a) Sản lượng tăng. 
b) Hạn chế được tình trạng thâm hụt ngân sách. 
c) Hạn chế được tình trạng tháo lui (lấn át) đầu tư tư nhân. 
d) Hạn chế lạm phát. 

Câu 44. Trong nền kinh tế nhỏ, mở, luồng vốn vận động hoàn toàn tự do, chính sách tài khóa mở rộng 
trong cơ chế tỷ giá linh hoạt kém hiệu quả hơn khi tỷ giá cố định vì: 

a) Sản lượng không tăng lên. 
b) Cán cân thương mại xấu đi. 
c) Có sự tháo lui đầu tư. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 45. Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, khi cán cân thanh toán thặng dư, để duy trì tỷ giá hối 
đoái như chính phủ ấn định thì: 

a) NHTW sẽ tung nội tệ mua lượng ngoại tệ dư thừa. 
b) Dự trữ ngoại tệ của NHTW tăng lên. 
c) Lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 46. Trong nền kinh tế mở, với cơ thế tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn, NHTW áp dụng chính sách 
mở rộng tiền tệ sẽ dẫn đến: 

a) Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. 
b) Lượng cung ngoại tệ tăng, lượng cầu ngoại tệ giảm. 
c) Cả a và b sai. 
d) Cả a và b đúng. 

Câu 47. Trong nền kinh tế mở, nhỏ với cơ thế tỷ giá thả nổi hoàn toàn và mức giá cố định, nếu NHTW 
tăng cung tiền thì tại điểm cân bằng mới: 

a) Lãi suất không đổi và mức đầu tư tăng lên. 
b) Giá đồng bản tệ giảm và xuất khẩu ròng tăng. 
c) Lãi suất giảm và mức đầu tư không tăng. 
d) Giá bản tệ giảm nhưng mức đầu tư không tăng. 

Câu 48. Tác động ngắn hạn của chính sách nới lỏng tiền tệ trong nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá linh 
hoạt là: 

a) Sản lượng tăng. 
b) Thặng dự hoặc giảm thâm hụt thương mại. 
c) Đồng nội tệ giảm giá. 
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d) Các lựa chọn trên đều đúng.  

Câu 49. Tác động của chính sách tiền tệ thu hẹp trong nền kinh tế mở, nhỏ, vốn luân chuyển tự do, tỷ 
giá linh hoạt là: 

a) Sản lượng giảm, lãi suất trở về mức cũ. 
b) Cán cân thương mại thâm hụt hơn trước. 
c) Đồng nội tệ tăng giá. 
d) Các lựa chọn trên đều đúng. 

Câu 50. Kết quả của chính sách tiền tệ mở rộng trong nền kinh tế mở, nhỏ, vốn tự do luân chuyển, tỷ 
giá hối đoái cố định là:  

a) Lãi suất cân bằng với lãi suất thế giới, sản lượng tăng. 
b) Lãi suất nhỏ hơn lãi suất thế giới, sản lượng tăng. 
c) Lãi suất và sản lượng trở về mức cũ. 
d) Các lựa chọn trên đều sai. 

Câu 51. Với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, vốn luân chuyển tự do, chính sách tiền tệ trong điều kiện 
kinh tế mở so với chính sách này trong điều kiện kinh tế đóng là:  

a) Hiệu quả hơn. 
b) Kém hiệu quả hơn. 
c) Tương đương nhau. 
d) Không thể so sánh. 

Câu 52. Trong điều kiện kinh tế mở, nhỏ, vốn tự do luân chuyển, các tác động của chính sách tài khóa 
và tiền tệ trong cơ chế tỷ giá cố định khác biệt gì so với tác động của chúng trong cơ chế tỷ giá 
thả nổi? 

a) Chính phủ can thiệp thị trường ngoại hối để cố định tỷ giá. 
b) Chính sách tiền tệ sẽ bị ảnh hưởng nếu muốn cố định tỷ giá. 
c) a và b đúng. 
d) a và b sai. 

Câu 53. Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định với sự lưu thông hoàn hảo vốn:  
a) Chính sách tiền tệ có hiệu lực trong ngắn hạn. 
b) Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều có tác dụng. 
c) Chính sách tiền tệ không có hiệu lực trong ngắn hạn. 
d) Chính sách tài khóa không có hiệu lực trong ngắn hạn. 

Câu 54. Trong nền kinh tế nhỏ, mở với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, vốn tự do luân chuyển thì: 
a) Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có tác dụng mạnh. 
b) Chính sách tài khóa không có tác dụng, chính sách tiền tệ tác dụng mạnh. 
c) Chính sách tài khóa tác dụng mạnh, chính sách tiền tệ không có tác dụng. 
d) Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều không có tác dụng. 

Dùng dữ liệu sau trả lời các câu 56-61:  
Một nền kinh tế có các số liệu sau:  

C = 200 + 0,75Yd  X = 430 
I = 100 + 0,2Y – 10r Z = 200 + 0,05Y 
T = 40 +0,2Y SM = 650 
G = 500 LM = 200 + 0,2Y – 20r 
K = -1.000 +100r  

Câu 55. Phương trình đường IS là: 
a) Y = 4.000 - 400r  
b) Y = - 4.000 - 40r 
c) Y = 4.000 - 40r 
d) Y = 4.000 + 40r 

Câu 56. Phương trình đường LM là: 
a) r = -22,5 + 0,01Y 
b) r = -22,5 + 0,1Y 
c) r = 22,5 + 0,01Y 
d) r = 22,5 + 0,1Y 
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Câu 57. Sản lượng và lãi suất cân bằng bên trong: 
a) Y = 3.200; r = 15,5(%) 
b) Y = 3.000; r = 11,5(%) 
c) Y = 3.800; r = 14,5(%) 
d) Y = 3.500; r = 12,5(%) 

Câu 58. Đầu tư tại mức sản lượng cân bằng là: 
a) 675 
b) 635 
c) 765 
d) 563 

Câu 59. Phương trình đường BP là: 
a) Y = - 15.400 - 2.000r 
b) Y = - 15.400 + 2.000r 
c) Y = 5.400 + 200r 
d) Y = 5.400 - 200r 

Câu 60. Tại mức sản lượng cân bằng bên trong của nền kinh tế, tình hình cán cân thanh toán như thế 
nào? 

a) Thâm hụt 
b) Thặng dư 
c) Cân bằng 
d) Không xác định được. 

 


