
 

TIỀN TỆ CÓ CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ GÌ TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY? 

Nguyễn Thị Ngọc Yến – Giáo viên môn Giáo dục công dân 

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế và cũng là một phạm trù lịch sử. Tiền tệ xuất 

hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và các hình thái giá trị. Sự 

xuất hiện của tiền là một phát minh vĩ đại của loài người, nó làm thay đổi bộ mặt của 

nền kinh tế xã hội. Vậy tiền tệ có những chức năng cơ bản nào? Nó có vai trò gì trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay? 

Bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích và làm rõ những luận điểm trên, như 

một tài liệu tham khảo giúp các em học sinh có thể học tốt hơn bộ môn Giáo dục công 

dân lớp 11 

 

Như chúng ta đã biết, về bản chất tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được tách 

ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hóa 

khác, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất 

hàng hóa. Tiền tệ là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, 

là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn. Bản chất của 

tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:  

Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, 

nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm 

giữ tiền khi có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui 

định: chừng nào xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt vai trò tiền tệ (tức là vai trò 

vật trung gian môi giới trong trao đổi) thì chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách 

là tiền tệ còn tồn tại. Đây chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất 

của các dạng tiền tệ trong lịch sử. 

Giá trị của tiền được thể hiện qua khái niệm "sức mua tiền tệ", đó là khả năng 

đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền 



 

tệ không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét 

trên phương diện toàn thể các hàng hoá trên thị trường. 

Tiền tệ có những chức năng cơ bản nào? 

Theo K.Marx, tiền tệ có 5 chức năng bao gồm: Thước đo giá trị, Phương tiện lưu 

thông, Phương tiện cất trữ, Phương tiện thanh toán và Tiền tệ thế giới. Năm chức 

năng này có sự quan hệ mật thiết với nhau. Sự phát triển của các chức năng của tiền 

trong nền kinh tế hàng hoá phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

Một là, chức năng phương tiện cất trữ 

Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ, tạm 

thời trở vào trạng thái tĩnh, chuẩn bị cho nhu cầu chi dùng trong tương lai. Sở dĩ tiền 

làm được chức năng này là vì tiền là đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị, 

nên cất trữ tiền một hình thức cất trữ của cải. 

 

Khi tiền tệ chưa xuất hiện, người ta thường thực hiện tích lũy dưới hình thái hiện 

vật, hình thái này không tiện lợi vì nó đòi hỏi phải có chỗ rộng rãi, phải tốn nhiều chi 

phí bảo quản, dễ hư hỏng, khó lưu thông và it sinh lời. Khi tiền tệ xuất hiện, người ta 

dần dần thay thế tích lũy dưới hình thái hiện vật bằng hình thái tích lũy dưới dạng 

tiền tệ. Một nhà kinh tế học đã đưa ra ví dụ: một người nông dân thu hoạch được rất 

nhiều cà chua và thị trường chấp nhận trao đổi cà chua lấy hàng hoá khác, tuy nhiên 

cà chua không thể lưu trữ lâu dài nên giá trị trao đổi của chúng rất thấp và trong thời 

gian ngắn, bởi vậy người nông dân đã bán cà chua lấy tiền. Bởi vì số tiền bán cà chua 

có giá trị tương đương cà chua và có thời gian sử dụng lâu hơn rất nhiều nên thể hiện 

được chức năng cất trữ giá trị của tiền. 

Tuy nhiên, để làm chức năng phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là 

tiền vàng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiền tệ thích ứng một cách tự phát với nhu 

cầu tiền cần thiết cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thì tiền cất 

trữ được đưa vào lưu thông. Ngược lại, nếu sản xuất giảm, lượng hàng hoá lại ít thì 

một phần tiền vàng rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. 



 

Hình thái tích luỹ dưới dạng tiền tệ có nhiều ưu điểm như dễ lưu thông và thanh 

khoản. Tuy nhiên, tích lũy dưới hình thái tiền tệ có nhược điểm là có thể dễ mất giá 

khi nền kinh tế có lạm phát. Do vậy, để tiền tệ thực hiện được chức năng phương tiện 

tích lũy đòi hỏi hệ thống tiền tệ quốc gia phải đảm bảo được sức mua. 

 Hai là, chức năng thước đo giá trị 

Giá cả hàng hoá do các yếu tố sau quyết định: 

- Giá trị hàng hoá 

- Ảnh hưởng của quan hệ cung-cầu hàng hoá 

- Cạnh tranh 

- Giá trị của tiền 

 

Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền 

tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác. Để thấy vì sao chức 

năng này lại quan trọng, chúng ta nhìn vào nền kinh tế đổi chác, trong đó tiền không 

thực hiện chức năng này. Nếu nền kinh tế chỉ có ba mặt hàng, ví dụ: vải, gạo, muối 

thì chỉ có ba giá để có thể trao đổi thứ này với thứ khác: giá của một mét vải tính bằng 

bao nhiêu kilogram gạo, giá của một mét vải tính bằng bao nhiêu kilogram muối và 

giá của một kilogram gạo tính bằng bao nhiêu kilogram muối. Nếu có mười mặt hàng, 

chúng ta sẽ có 45 giá để trao đổi mặt hàng này với mặt hàng khác, với 100 mặt hàng 

chúng ta có đến 4950 giá, với 1000 mặt hàng có 499.500 giá. 

Hãy tưởng tượng ra sự khó khăn đến thế nào nếu ta đi mua sắm trong một siêu thị 

với 1000 mặt hàng khác nhau. Chắc chắn rằng bạn có thể so sánh giá của tất cả các 

mặt hàng, bảng giá của một mặt hàng sẽ phải kê ra 999 giá khác nhau và thời gian 

dùng để đọc chúng rất lâu làm cho chi phí giao dịch tăng đáng kể. Giải pháp cho vấn 

đề này là đưa tiền vào nền kinh tế và dùng tiền để thể hiện giá cho tất cả các mặt hàng, 

như vậy chúng ta có thể dễ dàng so sánh được giá gạo, vải hay muối. Nếu chỉ có 3 

mặt hàng trong nền kinh tế thì điều này sẽ không có nghĩa lớn so với nền kinh tế đổi 

chác vì chúng ta chỉ có 3 giá khi giao dịch. Tuy nhiên, với số lượng hàng hóa lớn hơn 



 

thì tầm quan trọng của tiền lúc này sẽ rất lớn, với 10 mặt hàng bây giờ chúng ta chỉ 

cần 10 giá, 100 mặt hàng chỉ cần 100 giá. Tại siêu thị có 1000 mặt hàng thì nay chỉ 

cần 1000 giá để xem chứ không phải 499.500 giá. 

C.Mác đã cho rằng để thực hiện chức năng thước đo giá trị, tiền tệ phải là tiền 

thực – tiền có đủ giá trị nội tại. Để đo lường và biểu hiện giá trị các hàng hóa cần phải 

có tiêu chuẩn giá cả, tiêu chuẩn giá cả là đơn vị đo lường tiền tệ của mỗi quốc gia bao 

gồm hai yếu tố: tên gọi của đơn vị tiền tệ và hàm lượng kim loại trong một đơn vị 

tiền tệ. 

Ba là, chức năng phương tiện lưu thông 

Trong nền kinh tế hiện nay, tiền đóng vai trò là một phương tiện lưu thông khi 

được dùng làm môi giới trong trao đổi hàng hoá. Khi ấy, trao đổi hàng hoá vận động 

theo công thức H – T – H’. Đây là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, đông thời 

tiền xuất hiện đã làm hành vi mua và bán tách rời nhau cả không gian và thời gian. 

Với chức năng này, tiền xuất hiện dưới các hình thức vàng thoi, bạc nén, tiền đúc và 

cuối cùng là tiền giấy; trong đó, tiền giấy là kí hiệu giá trị do Nhà Nước ban hành 

buộc xã hội công nhận nhưng không có giá trị thực. Tiền tệ là phương tiện làm trung 

gian trao đổi dần dần trở thành mục tiêu trong các cuộc trao đổi và được ưa chuộng. 

Chính sức mua của tiền tệ đã quyết định điều này. 

Tiền là hình thức biểu hiện giá trị của hàng hoá, nó phục vụ cho sự vận động của 

hàng hoá. Lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ là hai mặt của quá trình thống nhất 

với nhau, lưu thông tiền tệ xuất hiện và dựa trên cơ sở của lưu thông hàng hoá. Ở mỗi 

thời kì nhất định, lưu thông hàng hoá bao giờ cũng đòi hỏi một lượng tiền cần thiết 

cho sự lưu thông. Số lượng tiền này được xác định bởi quy luật chung của lưu thông 

tiền tệ. 

K.Marx cho rằng, số lượng tiền tệ cho lưu thông do ba nhân tố quyết định: số 

lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, giá cả trung bình của hàng hoá, tốc độ lưu 

thông của những đơn vị tiền tệ cùng loại. Sự tác động của ba nhân tố này đối với khối 

lượng tiền tệ cần cho lưu thông diễn ra theo quy luật phổ biến: “Tổng số giá cả của 

hàng hoá chia cho số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian 

nhất định…”. 

Như vậy, giá trị thực của tiền tách rời giá trị danh nghĩa của nó. Sở dĩ có tình trạng 

này vì tiền làm phương tiện lưu thông chỉ đóng vai trò chốc lát. Người ta đổi hàng 

lấy tiền rồi lại dùng nó để mua hàng mà mình cần. Làm phương tiện lưu thông, tiền 

không nhất thiết phải có đủ giá trị. Dựa vào tình hình đó, khi đúc tiền Nhà nước tìm 

cách giảm bớt hàm lượng kim loại của đơn vị tiền tệ. Giá trị thực của tiền đúc ngày 

càng thấp so với giá trị danh nghĩa của nó, dần dà dẫn đến sự ra đời tiền giấy. Nhà 

nước có thể in tiền giấy đưa vào lưu thông.  



 

Tuy nhiên như chúng ta biết, lượng tiền bao nhiêu là đủ cho lưu thông của nền kinh 

tế cũng cần được Nhà nước tính toán một cách kĩ lưỡng vì nếu vượt quá mức cần thiết 

sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát kinh tế. Khi đó nếu không có biện pháp điều chỉnh kịp 

thời sẽ rất dễ dẫn đến khủng hoảng, đời sống của nhân dân nhất là tầng lớp những 

người lao động nghèo sẽ rất dễ bị tổn thương. 

Bốn là, chức năng phương tiện thanh toán 

Quá trình lưu thông hàng hóa phát triển, ngoài quan hệ hàng hóa - tiền tệ, còn phát 

sinh những nhu cầu vay mượn, thuế khóa, nộp địa tô…bằng tiền. Trong những trường 

hợp này, tiền tệ chấp nhận chức năng thanh toán. Như vậy, khi thực hiện chức năng 

phương tiện thanh toán, tiền tệ không còn là môi giới của trao đổi hàng hóa, mà là 

khâu bổ sung cho quá trình trao đổi, tức là tiền tệ vận động tách rời sự vận động của 

hàng hóa. Tiền tệ khi thực hiện chức năng làm phương tiện chi trả đã tạo ra khả năng 

làm cho số lượng tiền mặt cần thiết cho lưu thông giảm đi tương đối vì sự mua bán 

chịu, thực hiện thanh toán bù trừ lẫn nhau. Muốn được chấp nhận làm phương tiện 

thanh toán, tiền tệ phải có sức mua ổn định, tương đối bền vững theo thời gian, chính 

sức mua ổn định đã tạo cho người ta niềm tin và sự tín nhiệm tiền tệ. 

 

Khi trình độ trao đổi hàng hoá phát triển đến một mức nào đó tất yếu sẽ nảy sinh 

việc mua bán chịu. Trong hình thức giao dịch này, trước tiên tiền làm chức năng 

thước đo giá trị để định giá cả hàng hoá. Nhưng là vì mua bán chịu nên đến kì hạn 

tiền mới được đưa vào lưu thông để làm phương tiện thanh toán. Sự phát triển của 

quan hệ mua bán này một mặt tạo khả năng trả nợ bằng cách thanh toán khấu trừ lẫn 

nhau không dùng tiền mặt. Trong quá trình phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều hơn 

các hình thức thanh toán mới không cần tiền mặt (tiền vàng, bạc,…) như: kí sổ, séc, 

chuyển khoản, thẻ điện từ,… 

Năm là, chức năng tiền tệ thế giới 

Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng 

thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở 



 

phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức năng 

tiền tệ thế giới khi tiền của quốc gia đó được nhiều nước trên thế giới tin dùng và sử 

dụng như chính đồng tiền của nước họ. 

 

Tóm lại, điều kiện quan trọng nhất để cho một vật được sử dụng làm tiền tệ thực 

hiện các chức năng: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, 

phương tiện tích lũy, tiền tệ thế giới là chúng phải có sức mua ổn định, bền vững, tạo 

được niềm tin và sự tín nhiệm của dân chúng. 

Tiền tệ có vai trò gì trong nền kinh tế thị trường hiện nay? 

      Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, mọi vận hành đều được tiền tệ hóa, các hoạt 

động kinh tế đó được diễn ra khi nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

mặt kinh tế, các doanh nghiệp thực hiện quá trình kinh doanh sản xuất ở công ty và 

doanh nghiệp của mình, cá nhân thực hiện chi tiêu cho sản xuất và đời sống hàng 

ngày, tất cả đều phải dùng tiền tệ để hoạch toán hiệu quả chi phí bỏ ra và tiền thu lại.  

      Tiền là công cụ được pháp luật quy định dùng để hoạch toán giá trị, nộp thuế, 

phát triển thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế thay thế các công cụ hoạch toán 

khác.  

 

      Ta có thể đánh giá vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường hiện nay qua 

các khía cạnh sau: 



 

Trước hết, Tiền tệ là công cụ quản lý kinh tế vĩ mô 

Chức năng là công cụ quản lí kinh tế vĩ mô được thể hiện qua chính sách tiền 

tệ và chính sách tài khóa.  

Với chính sách tiền tệ  

Chính sách mở rộng : khi nền kinh tế thiếu tiền thì Ngân Hàng Nhà Nước sẽ 

bơm một lượng tiền vào nền kinh tế qua các ngân hàng thương mại bằng các công cụ 

điều tiết vĩ mô như: lãi suất tái chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường 

mở, lãi suất cơ bản.  

Chính sách thu hẹp: khi nền kinh tế thừa tiền thì Ngân Hàng Nhà Nước sẽ rút 

bớt một lượng tiền ra khỏi nến kinh tế cũng qua các ngân hàng thương mại và bằng 

các công cụ điều tiết...  

Với chính sách tài khóa: Ngân Hàng Nhà Nước điều tiết bằng chính sách thuế, 

các chi tiêu chính phủ  

Thứ hai, Tiền tệ là công cụ thể hiện chủ quyền quốc gia 

 

Cho đến cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX ở các quốc gia khác nhau đều có 

loại tiền riêng và nó đã trở thành một công cụ thể hiện chủ quyền quốc gia. 

Mỗi quốc gia chỉ có thể nắm chủ quyền kinh tế chính trị của riêng mình nếu nước ấy 

có thể phát hành một loại tiền riêng. 

Khi tiền tệ đã gắn liền với chủ quyền quốc gia, công dụng của nó đã vượt khỏi 2 

lĩnh vực: trung gian trao đổi,và bảo tồn giá trị.  

Lịch sử phát triển các nền kinh tế trên thế giới cho thấy rằng một khi tiền tệ trở 

thành công cụ của chính quyền thì chính quyền có thể dùng công cụ ấy để đạt được 

nhiều mục tiêu. Chẳng hạn tái phân phối lợi tức, huy động tài sản của nhân dân, ...Để 

duy trì được hệ thống tiền tệ các quốc gia đã đặt ra những bộ luật, quy định,.. bảo vệ 

an ninh về tài chính, đảm bảo an toàn cho đồng tiền của mình. 

Thứ ba, Tiền tệ là phương tiện không thể thiếu để mở rộng và phát triển nền 

kinh tế hàng hóa.  

C.Mác đã chỉ ra rằng, người ta không thể tiến hành sản xuất hàng hóa nếu như không 

có tiền và sự vận động của nó. 



 

 

     Khi tiền tệ tham gia thực hiện chức năng thước đo giá trị và phương tiện lưu thông 

là cho việc đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa trở nên giản đơn, thuận lợi và 

thống nhất, làm cho sự vận động của hàng hóa trong lưu thông tiến hành một cách 

trôi chảy. Mặt khác, khi sử dụng tiền trong sản xuất kinh doanh giúp cho người sản 

xuất có thể hạch toán được chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện 

được tích lũy tiền tệ để thực hiện tái sản xuất kinh doanh 

     Tiền tệ trở thành công cụ duy nhất và không thể thiếu để thực hiện yêu cầu quy 

luật giá trị. Vì vậy, nó là công cụ không thể thiếu được để mở rộng và phát triển nền 

kinh tế hàng hóa. 

Thứ tư, Tiền tệ là phương tiện để thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc 

tế.  

Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa phát triển chuyển sang nền kinh tế 

thị trường thì tiền tệ không những là phương tiện thực hiện các quan hệ kinh tế xã hội 

trong phạm vi quốc gia mà còn là phương tiện quan trọng để thực hiện và mở rộng 

quan hệ hợp tác quốc tế 

 

     Cùng với ngoại thương, các quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế, tiền tệ phát 

huy vai trò của mình để trở thành phương tiện cho việc thực hiện và mở rộng các 

quan hệ quốc tế, nhất là đối với các mối quan hệ nhiều mặt giữa các quốc gia trên thế 



 

giới hình thành và phát triển làm cho xu thế hội nhập trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, 

tài chính, tiền tệ ngân hàng, hợp tác khoa học kỹ thuật giữa các nước. 

Cuối cùng, Tiền tệ là một công cụ để phục vụ cho mục đích của người sử 

dụng chúng 

     Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa phát triển cao thì hầu hết các mối quan 

hệ kinh tế - xã hội đều được tiền tệ hóa, mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan…đều không 

thể thoát ly khỏi các quan hệ tiền tệ. Trong điều kiện tiền tệ trở thành công cụ có 

quyền lực vạn năng xử lý và giải tỏa mối ràng buộc phát sinh trong nền kinh tế xã hội 

không những trong phạm vi quốc gia mà còn phạm vi quốc tế. Chính vì vậy mà tiền 

tệ có thể thỏa mãn mọi mục đích và quyền lợi cho những ai đang nắm giữ tiền tệ. 

Chừng nào còn tồn tại nền kinh tế hàng hóa và tiền tệ thì thế lực của đồng tiền vẫn 

còn phát huy sức mạnh của nó. 

Từ những nội dung trên có thể thấy rằng tiền tệ có vai trò và chức năng vô 

cùng quan trọng. Chính sách tiền tệ nói riêng là một trong những công cụ quan trọng 

nhất của nhà nước để quản lý và điều hành nền kinh tế. Chính vì thế hiểu được chức 

năng và vai trò của tiền tệ sẽ giúp học sinh giải thích được các hiện tượng kinh tế 

trong đời sống thực tiễn và vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch sử dụng tiền của 

bản thân sao cho hiệu quả và tiết kiệm.  

 

 

 


