
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Nhằm cung cấp một cách nhìn tổng quan về: Tài chính quốc tế, sự hình thành, quá trình 
phát triển cũng như các đặc trưng, các hoạt động và vai trò của tài chính quốc tế. 

B. NỘI DUNG CHI TIẾT (Số tiết: 4) 

 1.1 KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH 
QUỐC TẾ 

1.1.1  Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế 

 Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế, giữa các quốc gia 
với nhau. Thực chất tài chính quốc tế là sự vận động tiền tệ giữa các quốc gia gắn liền với các 
quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quân sự của các quốc 
gia. Trong mỗi quốc gia, tài chính quốc tế là một bộ phận cấu thành của toàn bộ hoạt động tài 
chính của quốc gia nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế và các chính sách của nhà nước trong 
quan hệ với cộng đồng quốc tế. 

  Tài chính quốc tế xuất hiện và hoạt động dựa trên hai cơ sở sau: 

     + Quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh tế, văn hóa, xã hội… 
    + Nhờ có sự xuất hiện của tiền tệ và tiền tệ thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới 

  Quá trình hợp tác quốc tế được thực hiện trên cơ sở phân công lao động quốc tế. Mà phân 
công lao động quốc tế được thể hiện như một hình thức đặc biệt của phân công lao động theo 
lãnh thổ. Việc tham gia vào phân công lao động quốc tế của mỗi quốc gia bắt nguồn từ yêu cầu 
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nhằm giải quyết các nhu cầu của thị tr ường tiêu thụ, khoa học 
kỹ thuật, nguyên vật liệu…Mức độ tham gia phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: trình độ phát triển 
kinh tế, cơ cấu kinh tế của nền kinh tế quốc dân, các yếu tố về tự nhi ên, chế độ chính trị - xã hội, 
chính sách đối ngoại của Nhà nước… 

 Thông qua hợp tác quốc tế chúng ta có thể kết hợp các yếu tố trong nước với các yếu tố 
quốc tế, từ đó có thể khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước và nguồn lực ngoài nước, 
phát huy những lợi thế cơ bản của nguồn lực trong nước và tận dụng ưu thế của nguồn lực ngoài 
nước trong phân công lao động quốc tế và trao đổi quốc tế. Trong hoạt động kinh tế quốc tế thị 
trường quốc tế trực tiếp hướng dẫn các nhà sản xuất kinh doanh trong việc sản xuất v à xuất khẩu 
những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, thị hiếu của khách hàng nước 
ngoài, nhập khẩu những sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, lựa chọn 
các bạn hàng, đối tác ký kết hợp đồng… 

 Trong các hoạt động kinh tế, thì thương mại quốc tế giữ một vai trò hết sức quan trọng. 
Thông qua thương mại quốc tế, các luồng hàng hoá, dịch vụ được di chuyển từ quốc gia này sang 
quốc gia khác và kéo theo đó là sự di chuyển ngược chiều các luồng tiền vốn giữa các quốc gia. 
Sự di chuyển các luồng tiền giữa các quốc gia là nét đặc trưng của sự vận động của các nguồn tài 
chính trong hoạt động tài chính quốc tế và là biểu hiện của quan hệ tài chính quốc tế. 

 Sự phát triển của hoạt động kinh tế quốc tế kéo theo sự nảy sinh và phát triển của các 
quan hệ tài chính quốc tế tuỳ thuộc vào các yếu tố kinh tế và lợi ích của các bên tham gia quan hệ 
và chịu sự chi phối của cá quy luật như: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh 
tranh..Bên cạnh các yếu tố đó, sự phát triển của các quan hệ tài chính quốc tế còn chịu ảnh hưởng 



của yếu tố chính trị, vào thái độ của các nhà nước trong quan hệ quốc tế thể hiện ra dưới dạng các 
chính sách thuế xuất nhập khẩu, chính sách tín dụng quốc tế, chính sách đầu tư quốc tế… Tuỳ 
theo các tính chất và đặc điểm của các hoạt động kinh tế quốc tế m à yếu tố chính trị có tác động 
ở những mức độ khác nhau. Có các hoạt động có quan hệ chặt chẽ với chính trị như: cấp tín 
dụng, viện trợ phát triển ở cấp chính phủ…Có các hoạt động ít có mối quan hệ với yếu tố chính 
trị như: thương mại quốc tế (ngoại thương), đầu tư quốc tế trực tiếp…vì tham gia chủ yếu các 
hoạt động này là các tư nhân, các nhà kinh doanh nên chủ yếu bị tác động bởi yếu tố kinh tế. 

 Như vậy,  sự nảy sinh và phát triển của các quan hệ t ài chính quốc tế bắt nguồn từ sự nảy 
sinh và phát triển của các quan hệ kinh tế và chính trị giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế 
với nhau. Hay các quan hệ kinh tế - chính trị diễn ra trên phạm vi quốc tế là cơ sở khách quan 
cho dự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế. 

 Mặt khác, hoạt động tài chính quốc tế biểu hiện ra thành các hoạt động thu chi bằng tiền 
ở các chủ thể kinh tế - xã hội. Trong phạm vi một quốc gia, đồng tiền trong nước được sử dụng 
làm phương tiện thanh toán chính thức cho mọi giao dịch đã giúp thực hiện các hoạt động thu chi 
bằng tiền để xử lý các quan hệ tài chính gắn liền với các hoạt động kinh tế - xã hội của các chủ 
thể. Các quốc gia có đồng tiền riêng khác nhau với sức mua không giống nhau. Từ đó nảy sinh 
việc thanh toán cho các hoạt động và giao dịch giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau. Trong 
quá trình phát triển của xã hội loài người kể từ khi xuất hiện tiền tệ và đòi hỏi của việc thanh toán 
quốc tế đã xuất hiện nhiều phương thức khác nhau  trong việc xử lý mối quan hệ giữa các đồng 
tiền quốc gia và xác định phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế. Sự phát triển của hệ thống 
tiền tệ quốc tế trải qua nhiều chế độ khác nhau như: hệ thống lưỡng kim bản vị, hệ thống bản vị 
cổ điển và hệ thống Bretton Woods. Trong quá tr ình xác định phương tiện dùng trong thanh toán 
quốc tế và xử lý mối quan hệ  giữa các đồng tiền quốc gia, các quốc gia khác nhau có thể lựa 
chọn các chế độ tỷ giá khác nhau. Để thực hiện các hoạt động thu chi bằng tiền giữa các quốc gia 
đòi hỏi cần phải lựa chọn được phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế làm cơ sở cho việc xác 
định tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền quốc gia để thực hiện cho việc thanh toán các giao dịch 
quốc tế. Như vậy, tiền tệ đã thực hiện chức năng tiền tệ thế giới. 

 a.  Quan hệ kinh tế và chức năng tiền tệ thế giới của tiền 

  - Thương mại quốc tế 

 Là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua mua bán và dựa trên những 
nguyên tắc nhất định. 
 Nội dung của thương mại quốc tế: Xuất khẩu hàng hóa hữu hình, vô hình, thuê nước 
ngoài gia công tái xuất khẩu…  
 Khi đó, nước bán có sự dịch chuyển hàng ra tiền vào còn nước mua (nhập khẩu) có sự 
dịch chuyển hàng vào tiền ra. Như  vậy, thương mại quốc tế là một nhân tố quan trọng dẫn đến sự 
hình thành và phát triển của các quan hệ TCQT.  

 - Tín dụng quốc tế 
 Trong quan hệ kinh tế quốc tế, h ình thức hợp tác tín dụng quốc tế giữa các nước do cung 

cầu tín dụng lẫn nhau chi phối. 
 Tín dụng quốc tế gắn liền với hoạt động thương mại quốc tế. Trước hết đó là hành vi mua 

bán chịu. Đầu tiên là nợ bằng hiện vật. Khi tiền tệ xuất hiện với chức năng tiền tệ thế giới th ì nợ 
bằng tiền là chủ yếu.  

 Tín dụng quốc tế thể hiện luồng tiền tệ vận động từ quốc gia cho vay sang quốc gia đi 
vay.  

 - Đầu tư quốc tế 



 Đầu tư quốc tế thực chất là sự dịch chuyển các luồng tiền từ quốc gia đầu tư sang quốc 
gia được đầu tư. Đối với nước nhận đầu tư thì luồng tiền vào. Còn nước đi đầu tư thì luồng tiền 
ra. 

 -Thương mại quốc tế về dịch vụ 
 Thực chất là hoạt động xuất khẩu dịch vụ với 4 hình thức cung cấp dịch vụ phổ biến như 

sau: hiện diện pháp nhân ở nước ngoài, hiện diện thể nhân ở nước ngoài, cung cấp dịch vụ qua 
biên giới, cung cấp dịch vụ tại chỗ. 

 b. Quan hệ quốc tế về văn hóa, xã hội và chức năng tiền tệ thế giới của tiền 
 - Quan hệ quốc tế về giáo dục 
 Hiện nay có xu hướng các nước gửi học sinh đi đào tạo ở các nước khác nhau trên thế 

giới đặc biệt là các nước phát triển về giáo dục hoặc người quốc gia này sang các quốc gia khác 
để giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. 

 Thực chất đây là việc cung cấp dịch vụ giữa các quốc gia với nhau (hoặc phải trả học phí 
hoặc chính phủ nước sở tại viện trợ cấp học bổng). Từ đây l àm phát sinh quan hệ tiền tệ giữa các 
quốc gia. 

 - Liên hiệp về y tế: Có hai xu hướng đó là: 
 + Trao đổi các thành tựu y học của các quốc gia. 
 + Xu hướng các bệnh nhân đi chữa bệnh ở nước ngoài đặc biệt các nước có nền y học tiên 

tiến. 
 Thực chất trao đổi dịch vụ y tế giữa các quốc gia. Người chữa bệnh hưởng dịch vụ ở nước 

chữa bệnh và họ phải chi trả dịch vụ ( luồng tiền vận động ngược chiều với luồng dịch vụ. 
 - Quan hệ về văn hóa nghệ thuật. 
 c. Quan hệ về chính trị, quân sự ngoại giao và chức năng tiền tệ thế giới của tiền 
 - Về chính trị  
 + Xu hướng liên kết một số quốc gia lại hình thành các khối nhằm bảo vệ an ninh chính 

trị trong khối.  
 + Quan hệ trao đổi qua lại lẫn nhau và kéo theo đó có những luồng tiền tệ dịch chuyển 

giữa các quốc gia và phát sinh quan hệ ngoại giao.  
 - Về quân sự: Thành lập các khối quân sự, đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài, viện trợ vũ 

khí quân sự, đa quân đội từ nước này sang nước khác… 
 1.1.2. Khái quát quá trình phát triển tài chính quốc tế 

 Các quan hệ tài chính quốc tế đã ra đời và phát triển từ những hình thức giản đơn đến 
những hình thức phức tạp, đa dạng gắn liền với những điều kiện khách quan của sự phát triển xã 
hội của mỗi quốc gia và đời sống quốc tế trên khía cạnh kinh tế và chính trị. 

 Tài chính quốc tế xuất hiện đầu tiên là gắn với thương mại quốc tế giữa các quốc gia, do 
yêu cầu của thương mại mà đã làm xuất hiện tiền tệ quốc tế. Dùng tiền vàng làm trung gian trao 
đổi thanh toán. Như vậy, những hình thức sơ khai ban đầu của tài chính quốc tế là việc trao đổi 
hàng hoá giữa các quốc gia, cống nộp vàng bạc, châu báu giữa nước này và nước khác đã xuất 
hiện từ thời chiếm hữu nô lệ gắn liền với nhà nước chủ nô. 

 Cho đến thế kỷ XIX, tài chính quốc tế xuất hiện với hình thái mới đó là tín dụng và đầu tư 
quốc tế. Tín dụng quốc tế đã trở thành một trong những đòn bẩy mạnh mẽ nhất của tích luỹ tư 
bản nguyên thuỷ. Với sự phát triển của kinh tế hàng hoá - tiền tệ, kinh tế thị trường và những 
diễn biến phức tạp của cục diện chính trị thế giới, thái độ tiếp cận của các chính phủ trong quan 
hệ quốc tế, những hình thức mới của quan hệ tài chính quốc tế đã xuất hiện như: đầu tư quốc tế 
trực tiếp và đầu tư quốc tế gián tiếp với đa dạng các hình thức hoạt động. 



 Thế kỷ XX: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học đã làm cho giữa các quốc gia 
không chỉ mạnh về thương mại hàng hóa mà còn phát triển mạnh về thương mại dịch vụ. 

 Với xu thế toàn cầu hóa, hoạt động của các công ty đa quốc gia làm cho các quan hệ 
TCQT càng phát triển.Vì vậy tất yếu hình thành các thị trường TCQT và nhu cầu có đồng tiền 
quốc tế.   

 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

 1.2.1 Quan niệm về tài chính quốc tế 

 Có hai quan niệm về tài chính quốc tế 

 a. Quan niệm thứ nhất. (Đứng trên phạm vi quốc gia để xem xét) 
 - Hoạt động tài chính =Hoạt động tài chính nội địa +Hoạt động tài chính quốc tế. 
 - Với:  
 Hoạt động tài chính quốc tế = Hoạt động t ài chính đối ngoại + Hoạt động t ài chính thuần 

tuý giữa các quốc gia với nhau. (Đó là hoạt động tài chính của tổ chức quốc tế và hoạt động tài 
chính của công ty đa quốc gia). 

 b. Quan niệm thứ hai (Đứng trên phạm vi toàn cầu để xem xét) 
 - Hoạt động tài chính bao gồm Hoạt động tài chính quốc gia và Hoạt động tài chính chung 

quốc tế 
 - Trong đó 
 + Hoạt động tài chính quốc gia bao gồm Hoạt động tài chính đối nội và Hoạt động tài 

chính đối ngoại. 
 + Hoạt động tài chính quốc tế chỉ bao gồm phần hoạt động tài chính thuần tuý. 
 1.2.2 Khái niệm tài chính quốc tế 

 Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ kinh 
tế, văn hoá, chính trị, ngoại giao, quân sự giưã các quốc gia…giữa các chủ thể của các quốc gia 
và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ ở mỗi chủ thể nhằm đáp 
ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế. 

 1.2.3 Đặc trưng của các hoạt động tài chính quốc tế 

 a. Rủi ro hối đoái 

 - Hầu hết các nước trên thế giới  đều có đồng tiền của riêng mình với giá trị khác nhau. 
Điều đó đòi hỏi để thanh toán trong các giao dịch quốc tế phải xác định tỷ lệ so sánh giữa hai 
đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Giá cả của đồng tiền tính ra đồng tiền khác gọi là tỷ giá hối 
đoái. 

 - Tỷ gía hối đoái chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác  nhau như: mức độ lạm phát của 
các đồng tiền của các quốc gia, quan hệ cung - cầu tiền tệ trên thị trường…Khi tỷ gía thay đổi thì 
lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ tài chính quốc tế cũng bị ảnh hưởng đặc biệt là trong 
lĩnh vực ngoại thương và đầu tư nước ngoài.  

 Đối với một quốc gia, khi tỷ giá hối đoái cao có tác dụng khuyến khích xuất khẩu nhưng 
lại hạn chế nhập khẩu. Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái giảm lại có tác dụng khuyến khích nhập 
khẩu nhưng lại hạn chế xuất khẩu. Như vậy, trong hoạt động ngoại thương sự biến động của tỷ 
giá có ảnh hưởng trực tiếp làm tăng hoặc làm giảm giá cả, doanh số và lợi nhuận của các  nhà 
kinh doanh xuất nhập khẩu do sự biến động của tỷ giá làm cho hàng hoá của nhà kinh doanh thực 
sự trở nên đắt hơn hay rẻ đi đối với người mua. Trong hoạt động đầu tư nước ngoài, sự biến động 



đột ngột của tỷ giá khiến cho giá trị tài sản và vốn tính theo đồng tiền quốc gia của nhà đầu tư 
cũng bị biến động theo. 

 Qua đây cũng có thể thấy được sự thay đổi của tỷ giá có thể mang lại một nguồn lợi lớn 
cho một số người nhưng lại là mối nguy hiểm cho một bộ phận người khác.Do vậy, trong hoạt 
động tài chính quốc tế các chủ thể tham gia cần phải dự đoán sự biến động của tỷ giá trong t ương 
lai làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách tài chính để hạn chế bớt những rủi ro có thể xảy 
ra do sự biến động của tỷ giá. 

 b. Rủi ro chính trị là các thay đổi, biến động của các quốc gia về 
 - Thay đổi luật pháp và thay đổi các chế độ quy định 
  Ví dụ: Luật pháp quy định độc quyền ngoại thương, quy định về thuế quan, hạn ngạch, về 
chế độ quản lý ngoại hối, chính sách trưng thu hay tịch biên tài sản trong nước do người nước 
ngoài nắm giữ…… 
 - Thay đổi về thể chế chính trị 
 Xảy ra các cuộc cách mạng, đảo chính, thể chế chính trị cũ bị sụp đổ và thay vào đó là thể 
chế chính trị mới ra đời… 
 c. Môi trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội 

 Môi trường kinh doanh quốc tế mở ra nhiều cơ hội kinh doanh rộng lớn do đó các nh à kinh 
doanh có cơ hội hưởng lợi từ cơ hội này. Các nhà kinh doanh có thể quyết định xây dựng cơ sở 
sản xuất ở bất cứ quốc gia hay khu vực nào trên thế giới, huy động vốn trên thị trường tài chính 
quốc tế với chi phí thấp nhất, đạt được lợi ích kinh tế theo quy mô, đầu tư phân tán rủi ro. 

 d. Sự thiếu hoàn hảo của thị trường 

 Hiện nay, vẫn có những hàng rào được dựng lên nhằm ngăn chặn dòng lưu chuyển tự do về 
nhân lực, hàng hoá, dịch vụ và vốn giữa các quốc gia. Những hàng rào này có thể là những luật lệ 
hạn chế, chi phí vận chuyển, chính sách thuế phân biệt đối xử… 

1.3 VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

 1.3.1 Khai thác các nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
trong nước 

 Trong điều kiện nền kinh tế mang tính toàn cầu hoá cao độ, tính liên phụ thuộc nền kinh tế 
các nước ngày càng tăng lên, không một quốc gia nào tự mình giải quyết được mọi vấn đề nếu 
không mở rộng giao lưu kinh tế với các nước khác. Đặc biệt đối với các nước nghèo và chậm 
phát triển. Việc tiến hành hoạt động tài chính quốc tế tất yếu dẫn đến sự di chuyển các nguồn tài 
chính từ quốc gia này sang quốc gia khác. Hay nói cách khác thông qua hoạt động tài chính quốc 
tế, các nguồn tài chính được phân phối lại trên  phạm vi thế giới. Sự phân phối có tác động tích 
cực và tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, do vậy đòi hỏi mỗi một quốc 
gia nên cân nhắc trên cả khía cạnh sử dụng các nguồn lực trong nước tham gia vào các hoạt động 
hợp tác quốc tế, trên cả khía cạnh khai thác và sử dụng các nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự 
phát triển của quốc gia mình.Các nguồn lực có thể di chuyển thông qua các hình thức như sau: 
vay nợ quốc tế, đầu tư quốc tế trực tiếp, tham gia vào thị trường vốn quốc tế…Không chỉ có sự 
vận động cuả các nguồn vốn mà các quốc gia có thể tranh thủ được công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, 
giải quyết được các vấn đề thị trường, lao động… 

1.3.2 Thúc đẩy các nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế thế 
giới 



Ngày nay, khu vực hoá và quốc tế hoá đời sống kinh tế đã trở thành xu thế mang tính thời 
đại. Mở rộng đa phương hoá và đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Việc mở rộng hợp tác quốc tế nhằm mục đích kết hợp các yếu tố trong n ước với các yếu 
tố ngoài nước và khai thác có hiệu quả các nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việc mở rộng các quan hệ t ài chính quốc tế thông qua các hình thức 
như hoạt động tín dụng quốc tế, đầu tư quốc tế trực tiếp,tham gia vào thị trường tiền tệ…góp 
phần thúc đầy mở rộng và phát triển các hoạt động kinh tế quốc tế, từ đó góp phần thúc đẩy các 
nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. 

1.3.3 Tạo cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính 
Việc mở rộng và phát triển các hoạt động tài chính quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc di chuyển các nguồn tài chính ra khỏi phạm vi của một quốc gia, với một phạm vi rộng hơn 
và môi trường khác hơn đó là trên bình diện quốc tế. Trong môi trường đó các nhà đầu tư có thể 
lựa chọn môi trường và lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có lợi nhuận cao hơn đầu tư ở trong nước. 
Sự đầu tư có thể dưới hình thức hoạt động xuất khẩu,đầu tư quốc tế trực tiếp ra nước ngoài, tham 
gia vào thị trường tài chính quốc tế…Bên cạnh đó, các chủ thể kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia 
bao gồm cả các chính phủ có thể vay vốn của các chủ thể thuộc quốc gia khác  hoặc các tổ chức 
quốc tế  để trang trải các nhu cầu chi tiêu của mình thông qua các hình thức của quan hệ tài chính 
quốc tế, đặc biệt là hình thức tín dụng quốc tế…Như vậy với sự mở rộng và phát triển của tài 
chính quốc tế các nguồn tài chính có thể được di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách thuận 
lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể của các quốc gia có nguồn tài chính để giải 
quyết những khó khăn tạm thời về nguồn tài chính và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực tài 
chính được đưa vào sử dụng. 

 1.4 NỘI DUNG CỦA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
1.4.1 Các quan hệ tiền tệ 

  - Các quan hệ thanh toán quốc tế 
  Thanh toán được hiểu là các quan hệ trả tiền đối ứng với các luồng hàng hóa dịch vụ. 
Thanh toán quốc tế gắn liền với các hoạt động thương mại quốc tế, nước xuất khẩu sẽ có luồng 
hàng hóa, dịch vụ chảy ra thì có ngoại tệ chảy vào. Ngược lại, đối với nước nhập khẩu thì có  
luồng hàng hóa đi vào và luồng ngoại tệ chảy ra. Thanh toán quốc tế cũng gắn liền với du lịch 
quốc tế, hợp tác lao động quốc tế, các quan hệ quốc tế về quân sự, văn hóa, xã hội, chính trị và 
ngoại giao… 
  Thanh toán có thể được thực hiện dưới hình thức trực tiếp, có thể thông qua ngân hàng và 
qua các đối tác khác. 
  - Các quan hệ đầu tư quốc tế 
  Là việc di chuyển vốn ra ngoài phạm vi biên giới để tiến hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh kiếm lời. Bao gồm: 
  + Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
  + Đầu tư quốc tế gián tiếp 
  - Tín dụng quốc tế 
  Tín dụng quốc tế là một hình thức của đầu tư quốc tế gián tiếp. Trong quan hệ tín dụng 
quốc tế, chủ thể có nguồn t ài chính đầu tư dưới dạng cho vay vốn và thu lợi nhuận thông qua lãi 
suất tiền vay đã được hai bên thỏa thuận. Thực chất của tín dụng quốc tế l à các hoạt động vay và 
cho vay đối với nước ngoài.  
  Chủ thể tham gia vào quan hệ tín dụng quốc tế là tất cả các chủ thể kinh tế - xã hội của 
mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế, mà chủ yếu là các tổ chức tài chính – tín dụng quốc tế. Bao 
gồm: 



  + Tín dụng thương mại 
  + Tín dụng ưu đãi 
  - Tài trợ quốc tế 
  Thể hiện sự giúp đỡ về mặt tài chính có tính chất quốc tế (Phổ biến nhất là tài trợ theo 
hình phức Hỗ trợ phát triển chính thức). 
  + ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) 
  + Viện trợ không hoàn lại 
  1.4.2 Các quỹ thuộc tài chính quốc tế 
  Là những lượng tiền nhất định phản ánh điểm dừng t ương đối của sự vận động các luồng 
tiền tệ gắn với một mục đích nào đó. 
  Có hai loại quỹ đó là: 
  - Các quỹ tiền tệ trực thuộc các chủ thể quốc gia 
  - Các quỹ tiền tệ gắn với các chủ thể quốc tế 
  - Các quỹ tiền tệ thuộc công ty đa quốc gia: vốn kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của các 
công ty đa quốc gia…. 
  1.4.3 Các chủ thể thuộc tài chính quốc tế 
  - Các tổ chức kinh tế 
  Các tổ chức kinh tế quốc gia tham gia hoạt động tài chính quốc tế dưới hình thức đầu tư 
ra nước ngoài (đầu tư quốc tế) và thương mại quốc tế. Đầu t ư ra nước ngoài của cá tổ chức kinh 
tế có thể là đầu tư nước ngoài trực tiếp, có thể là đầu tư nước ngoài gián tiếp dưới hình thức tín 
dụng quốc tế hoặc đầu tư chứng khoán quốc tế. 
  - Các trung gian tài chính của ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty chứng 
khoán… 
  Ngân hàng thương mại tham gia hoạt động tài chính quốc tế với những nội dung như: tín 
dụng quốc tế (ngân hàng thương mại chủ yếu đóng vai trò là người cho vay quốc tế), đầu tư quốc 
tế (ngân hàng thương mại có thể thực hiện đầu tư quốc tế trực tiếp dưới hình thức đầu tư liên 
doanh, liên kết với ngân hàng thương mại của các quốc gia khác,có thể thực hiện đầu t ư gián tiếp 
quốc tế dưới hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế), thực hiện các dịch vụ như chuyển tiền quốc 
tế, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh… 
  - Hoạt động tài chính của chính phủ 
  Các chính phủ tham gia hoạt động tài chính quốc tế với các nội dung sau: Viện trợ quốc 
tế không hoàn lại, tín dụng nhà nước quốc tế (nhà nước xuất hiện với tư cách là người đi vay 
dưới hình thức đàm phán vay hỗ trợ phát triển chính thức hoặc dưới hình thức phát hành trái 
phiếu quốc tế, nhà nước cũng có thể xuất hiện với tư cách là người cho vay bằng nguồn ngân 
sách nhà nước). Thu thu thuế quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới của nước chủ 
nhà. 
  - Hoạt động tài chính của các định chế tài chính quốc tế: chủ thể là các tổ chức quốc tế 
  - Các tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực 
  CÂU HỎI ÔN TẬP 
  Câu 01: Trình bày những điều kiện cần thiết để tài chính quốc tế ra đời và tồn tại? 

  Câu 02: Trình bày những quan niệm phổ biến về tài chính quốc tế? 

  Câu 03: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của quan hệ tài chính quốc tế? 
  Câu 04: Trình bày các quỹ của tài chính quốc tế? 

  Câu 05: Các chủ thể của quan hệ tài chính quốc tế? 
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