
Tiền giả và tham nhũng phá kinh tế VN 
 

 
 

Nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu bắt nhịp trở lại? 

 

Vi t Nam  ang  iề   h nh  h nh  á h tiền t  th o h  ng ph  h p h n t ong     v n 

g p phải  á  ho t   ng phá ho i  i n  a th  ng     n   i v i nền kinh tế  t  n n 

tiền giả t i t   i n th   á  ng  n tài  h nh   ng  

Đó là quan điểm của nhà quan sát từ Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, trong cuộc trao 

đổi hôm 22/8/2013 bàn về chủ đề đồng tiền, dòng vốn, giải pháp cho phục hồi kinh tế. 

 

 ôm th  N m, t  giá gi a   D và VND đ  c nh n định là  bất ng  t ng mạnh  t i  0 

VND từ m c 21.120VND/ một đô-la  ỹ vốn đ  c cho là ổn định trong tu n, theo t  Kinh 

tế Việt Nam. 

T  báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn l i một thành viên trên thị tr  ng tiền tệ nh n 

định rằng diễn biến t  giá này là 'khá bất th  ng, 'c n tiếp tục theo dõi', có thể 'ngắn hạn' 

tuy b  c đ u có thể g i ý xác định về 'diễn biến m i của lãi suất' trên liên ngân hàng và 

nhu c u ngoại tệ l n xuất hiện. 

Về diễn biến m i đây trên thị tr  ng tiền tệ, trả l i câu hỏi liệu đây có là việc đồng   D 

thực sự  t ng mạnh  hay là đồng VND mất giá so v i  ỹ kim, nếu chỉ nhìn từ một vài biểu 

hiện bên ngoài, Tiến sỹ Nguyễn Quang A hôm th  N m nh n định v i BBC: 

 Tôi nghĩ thực sự đồng tiền Việt Nam, giá trị thực, ch  không phải là giá trị danh nghĩa, so 

v i đô-la chẳng hạn, thì thực sự là cao ch  không phải là mất giá. 

 Cho nên là khả n ng phải giảm giá đồng tiền Việt Nam là một chuyện thực tế và tôi nghĩ 

là c n thiết cho nền kinh tế. Tôi không nghĩ việc đồng Việt Nam từ khoảng từ 20 ngàn mấy 

chục lên 21.100 trong khoảng th i gian qua là một biến động gì quá l n và đáng lo ngại 

cả.  

 

http://vneconomy.vn/20130822025539950P0C6/ty-gia-usdvnd-bat-ngo-tang-manh.htm
http://vneconomy.vn/20130822025539950P0C6/ty-gia-usdvnd-bat-ngo-tang-manh.htm


'T  tiền giả phá ho i' 

 

Về biểu hiện phá hoại đối v i v i tiền tệ Việt Nam, hôm 22/8, t  BấmDân Tríphản ánh việc 

nhà ch c trách ở một tỉnh biên gi i phía Bắc tiếp giáp v i Trung Quốc phát giác và bắt gi  

các vụ v n chuyển tiền giả đ  c in ở n  c ngoài, bên cạnh đồng đô-la giả. 

T  báo cho hay hôm th  N m, cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Lạng  ơn đã 

hoàn tất thủ tục truy tố một đối t  ng v n chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam l  ng tiền 

giả là 200 triệu VND khi tìm cách qua cửa khẩu Tân Thanh. 

Vẫn t  này phản ánh, hôm 5/8, một đối t  ng khác trong một vụ riêng rẽ, bị công an kinh 

tế Việt Nam phát giác và bắt gi  khi đang v n chuyển, cũng qua ngả Lạng  ơn, số tiền giả 

l n khác có trị giá lên t i 11.000   D và hơn  8 triệu đồng tiền Việt Nam. 

 

Bình lu n về tác hại của nạn tiền giả v i nền kinh tế Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quang A 

nói: 

 Tất nhiên, tiền giả chủ yếu đ  c in, c  nói thẳng toạc móng heo, ở Trung Quốc đ a sang 

là chính là đến 100%, có tác hại rất l n đối v i nền kinh tế và có lẽ là về mặt kinh tế, tuy 

tôi không có số liệu cụ thể, nh ng về khối l  ng, tôi nghĩ rằng tác động ấy không phải là 

l n lắm, 

 Nh ng về mặt tâm lý, về mặt niềm tin, lòng tin của ng  i dân vào đồng nội tệ, thì đấy là 

một sự phá hoại hết s c nguy hiểm.  

 

'T i  ánh  ắp tài ng   n' 

 

Tuy nhiên một trong nh ng vấn nạn khó nhìn thấy hơn có thể đang làm suy yếu Việt Nam 

từng ngày là nạn tham nhũng từ ' n cắp' tài nguyên, khoáng sản, công sản quốc gia, 

thông qua lách lu t và móc ngoặc gi a các nhóm tài phiệt, đại gia và nhóm l i ích trong 

nhà n  c và chuyển ra n  c ngoài trục l i, trong khi nền kinh tế quốc nội đang c n các 

nguồn lực để củng cố, phục hồi. 

 

 
Tiến sỹ Quang A cho rằng bòn rút công quý và móc ngoặc của nhóm l i ích đang phá hoại 
nền kinh tế hàng ngày 

 

 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chan-dung-200-trieu-dong-tien-gia-polymer-tu-tq-tuon-vao-vn-769805.htm


Tiến sỹ Quang A nói: 

 Tôi nghĩ rằng chuyện có sự câu kết rất chặt chẽ gi a các thế lực kinh tế mà chủ yếu ở 

đây là các đại gia, các doanh nghiệp nhà n  c l n, hoặc th m chí các doanh nghiệp t  

nhân l n, v i các thế lực chính trị để làm sao có l i nhất cho cả đôi bên mà Việt Nam 

th  ng gọi là chuyện nhóm l i ích, đấy là hiện t  ng càng ngày càng tr m trọng ở Việt 

Nam, và đó là cái không ai từ chối cả.  

Cựu Viện tr ởng Viện  D  đã giải thể nói xã hội Việt Nam vài chục n m g n đây có thể đã 

xuất hiện một l p các nhà tài phiệt, đại gia m i lũng đoạn nền kinh tế và làm giàu bất 

chính thông qua áp dụng các kinh nghiệm xấu về lách lu t và làm  n gian l n từ kinh 

nghiệm của mafia n  c ngoài và móc ngoặc v i một bộ ph n của gi i c m quyền. 

Ông nói: 

 Tôi có thể nói không thể loại trừ việc học nh ng kinh nghiệm xấu của mafia Nga, gi i tài 

phiệt Nga, trong việc móc ngoặc v i nhà n  c để kiếm chác, trục l i trong việc mua bán 

doanh nghiệp, đấu th u các tài sản của nhà n  c, h m mỏ và đất đai chẳng hạn. Chuyện 

đó tôi khẳng định là không thể không có việc học đó và không thể không có ở Việt Nam . 

Tiến sỹ Quang A cho rằng m c độ biển thủ tài nguyên, công quỹ, rửa tiền do lách lu t, 

móc ngoặc v i nhóm l i ích và tác hại của chúng ra sao v i nền kinh tế khó tính toán hết. 

 Cụ thể nó đến m c nh  thế nào thì nói th t là phải có nh ng tổ ch c độc l p, phải có 

kinh phí để nghiên c u một cách rất t  ng t n, lúc đó m i có thể bình lu n một cách đ y 

đủ cơ sở đ  c.  

 

(bbc.co.uk) 

 


