
CƠN BÃO TIỀN TỆ ? 
Nguyễn Sĩ-Tuất 

 Lâu lâu trên mạng và trên báo chí giấy, 
lại có tin đồn thế giới sắp tận thế (LTAHCC số 
99, Chuyện Phiếm 2012) nhưng rồi cuối cùng 
cái ngày một số người mong đợi (?) trong năm 
2012 lại không xẩy ra ! Rồi năm 2013, 2014 
cũng chẳng thấy gì ! Năm nay 2015, coi bộ tin 
“tận thế” khó ăn khách, nên một số lại tung tin 
“ghê quá, sắp sửa có khủng hoảng kinh tế lớn, 
vì đồng tiền US dollar sắp bị một (hay nhiều) 
đồng tiền khác thay thế trong địa vị là tiền dự 
trữ quốc tế”.. Cho tới nay mỗi khi mua bán, 
các nước trên toàn cầu đều phải lấy dollar làm 
căn bản để thanh toán, không dùng tiền của 
quốc gia mình in đem ra chi trả. Lần này, sự 
thay đổi trong hệ thống tiền tệ quốc tế coi bộ 
gần như chắc chắn xẩy ra, nên các chính trị gia 
trên thế giới đã có nhiều tuyên bố chứng tỏ họ 
có khả năng tiên đoán sự việc để mong kiếm 
nhiều phiếu của cử tri. 

 

TẠI SAO LẠI CÓ TIN ĐỒN VỀ BÃO 
TIỀN TỆ.  

 Tin đồn bắt nguồn tử việc Quỹ Tiền Tệ 
Quốc Tế (IMF International Monetary Fund) 
sẽ quyết định cho vào “giỏ tiền dự trữ” (sẽ nói 
bên dưới) một đon vị tiền mới có thể làm tiền 
dollar mất địa vị ưu thế trong mậu dịch quốc 
tế, nhân kỳ họp tới vào khoảng tháng 10 năm 
2015.  

 Ai cũng biết là mỗi quốc gia đều có 
chủ quyền riêng biệt trong đó có quyền in tiền 

để trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong nước, 
thay vì trao đổi trực tiếp như đánh đổi 1 kg gạo 
lấy 3 lít nước mắm… Dùng tiền giấy rất tiện 
lợi và đơn giản trong nước nhưng khi trao đổi 
hang hóa, dịch vụ, với nước ngoài thì phải có 
một vật gì để làm căn bản quy đổi tiền từ nước 
này qua nước khác. Trong chế độ kim-bản-vị, 
vật đó là vàng.  

 Đồng tiền Đông Dương chẳng hạn, 
trong thời Pháp thuộc, có ghi rõ tiền giấy có 
thể đem tới ngân hàng để đổi lại lấy vàng. Tất 
nhiên các nước phải thỏa thuận về cách thức 
thanh toán, lượng tiền mặt lưu hành, và tỷ giá 
quy đổi. Vàng được mọi nước trên thế giới 
chấp nhận như là một kim lọai có đủ đặc tính 
để làm bản vị cho tiền tệ trong một thời gian 
dài: dễ phân biệt, bền vững, tương đối ổn định 
về lượng sẵn có, và giá trị nội tại không bị đột 
biến. Vàng có đặc tính bảo toàn giá trị và là 
thước đo giá trị của các dạng hàng hóa, dịch 
vụ và vật chất khác. Trong khoảng thời gian từ 
1870 đến 1914 khi kim bản vị được thực hiện, 
tiền giấy được hóan đổi ra vàng dễ dàng.  

IMF LÀ GÌ.  

 Đó là chữ viết tắt của International 
Monetary Fund. Cho tới năm 1944, các nuớc 
Âu Châu mất hầu hết các dự trữ vàng, và kinh 
tế  toàn cầu khó có thể khôi phục với số lớn 
nước không còn dự trữ quý kim đó. Một hôi 
nghị về tiền tệ do Hoa Kỳ triệu tập trong năm 
1944 tại Bretton Woods, USA, đã lập một cơ 
quan quốc tế gọi là International Monetary 
Fund (IMF-  Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế), để : 

+ Hợp tác Tiền tệ quốc tế  
+ Bảo đảm tài chánh vững bền, 
+ Khuếch trương phát triển thương mại quốc 
tế  
+ Giữ thăng bằng về hối suất Tiền tệ  
+ Đề cao việc toàn dụng, giảm thất nghiệp 
+ Tương trợ hệ thống thanh toán đa phương 
quốc tế  
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+ Cho vay vốn để bảo đảm phát triển kinh tế 
bền vững và đề phòng khủng hoảng  
+ Giảm nghèo đói trên toàn cầu. 
 
VAI TRÒ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TGĐ 
QUỸ IMF.  

 TGĐ IMF có vai trò rất quan trọng 
trong việc điều hành Quỹ (thẩm định số tiền 
cho vay, khả năng hoàn trả nợ đáo hạn, biện 
pháp bắt buộc nước đi vay theo điều kiện do 
Quỹ đặt ra), nên TGĐ IMFđược mọi quốc gia  
trọng nể, có thể bàn luận nói chuyện với lãnh 
đạo các nước trong 
nhựng việc liên quan 
đến nhiệm vụ và quyền 
hành được giao phó. 
Lưong hàng năm lên tới 
trên 500.000 USD, 
(lương Tổng Thống 
Hoa Kỳ từ năm 2010 là 
khoảng $400,000/năm . 
Để tránh chỉ trích, Hoa 
Kỳ đã thỏa thuận TGĐ 
IMF phải là người Âu 
Châu. Vì thế, nói tới 
tiền tệ quốc tế phải nói 
tới vị TGĐ của Quỹ. 
Mặc dầu vậy, ít TGĐ IMF được nhiều người 
biết đến trừ DSK (Dominique Strauss Kahn) 
giữ trọng trách từ 1/11/ 2007 đến 18/5/2011. 
Ông này nổi tiếng vì: 

 *Cầm quyền trong 4 năm, đã giải quyết 
một số vụ như : thuyết phục được các nước 
Âu Châu cho Hi-Lạp vay nhiều tỷ Euros năm 
2010 để tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế; áp 
đặt Hi Lạp và các nước đi vay IMF phải áp 
dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” 
(bớt công chức, giảm công chi kể cả tiền hưu 
trí, giảm thiểu an sinh xã hội, bớt phúc lợi vể 
y tế, tăng thời gian làm việc,…) mặc dầu DSK 
là một đảng viên của đảng xã hội Pháp, nhưng 
những biện pháp của IMF trong thời kỳ này 
lại ngược lại với chủ trương xã hội, nghiêng 
về phía tư bản tài phiệt, kể cả chống lại đề 
nghị đánh thuế các thương vụ tài chánh quốc 
tế (thuế Tobin) nhằm điều tiết và giữ tỷ lệ hối 
đoái knông đột biến. 

 *Được một số lớn đảng viên Đảng Xã 
Hội của Pháp đề nghị. DSK tính ngày 28/6/11 
sẽ tuyên bố ra ứng cử để đuợc đảng đưa ra 
tranh cử Tổng Thống Pháp thì ngày 14/5/11 bị 
cảnh sát New York bắt. Một bồi phòng 
Nafissatou Diallo của khách sạn Sofitel tại 
New York đã thưa DSK tấn công tình dục cô 
ta, một tội hình nghiêm trọng. May cho DSK 
là ngày 23/8/11 được miễn tố, vì Tòa thấy 
nguyên đơn Nafissatou không đáng tin cậy do 
đã nói dối nhiều lần. (Xin mở ngoặc là trong 
thời gian này giới phóng viên nhà báo Mỹ đã 

phát minh ra một định 
nghĩa mới của danh từ 
“quickie” nhân việc DSK 
thỏa mãn đòi hỏi của dục 
tình trong một khoảng 
thòi gian ngắn khi 
Nafissatou vào dọn dẹp 
phòng cho DSK). 

 *Sau vụ trên, 
DSK lại bị phóng viên 
Tristane Banon kiện ngày 
5/7/11 tại Pháp vì đã toan 
hiếp dâm cô. Vụ này sau 
đó cũng được miễn tố vì 
không đủ chứng cớ lại 

còn bị thời hạn triệt tiêu theo luật của Pháp 
(sự việc xẩy ra từ năm 2003 mà tới 2011 mới 
tố cáo). 

 *Cuối cùng (?), tháng 2 năm 2012, 
DSK còn bị Biện Lý Cuộc thành phố Lille 
truy tố về tội proxenetisme aggravé par bande 
organisée tạm dịch là “khuyến khích mãi dâm 
gia trọng vì tổ chức với nhiều người”. Nhưng 
vụ này DSK cũng được miện tố. Chánh Án 
Tòa Lille ngay từ đầu đã nhắc nhở hai bên 
nguyên đon và bị cáo Tòa Án chỉ xử theo luật 
chứ không xử theo luân lý. Chánh án phán 
rằng những hành động dâm ô đặc biệt của bị 
cáo mà bên nguyên đưa ra không phải là bằng 
chứng buộc DSK đã phạm tội theo điều luật 
cáo buộc. Ngày 12/6/15, DSK được miễn tố. 
Đáng chú ý là DSK “giữ vững lập trường” 
ông ta không biết những cô gái tham gia trong 
vụ làm tình tập thể ở khách sạn Carlton là gái 
mãi dâm, nghĩa là đương sự đâu có “khuyến 
khích mãi dâm”, ăn khớp với ý kiến của luật 

Hình trụ sở của IMF tại Washington D.C., USA 

TRANG 76 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



sư Henri Leclerc trả lời phỏng vấn trên 
Europe 1, ngay từ ban  đầu của vụ án. Luận cứ 
sắc bén của Leclerc đã được ghi lại trong 
LTAHCC số 99 tr. 46, trong bài “Chuyện 
Phiếm” do cùng tác giả bài này viết : ”DSK 
pouvait parfaitement ignorer – qu’il s’agissait 
de prostituées – parce que dans ces soirées, 
on n’est pas forcément habillé. Et je vous 
défie de distinguer une prostituée nue d’une 
femme du monde nue ». Quan tòa tại Lille khi 
miễn tố đã hàm ngụ chấp nhận lập luận này.  

 Hiện nay, DSK có vẻ như phục hồi 
được sự ủng hộ của cử tri, tuy không nhiều 
hơn bao nhiêu so vơí thời kỳ trước khi được 
miễn tố - 36% thay vì 31% (trước tháng 
5/2011, sự ủng hộ lên tới 71% trong số cử tri 
Pháp).  

 Với kinh nghiệm trong 
lãnh vực tiền tệ, hiển nhiên 
DSK được rất nhiều người Pháp 
mong muốn cho DSK giữ chức 
vụ gì quan trọng trong chính 
phủ. Nhưng với tai tiếng vừa 
liệt kê ở trên, không biết tương 
lai chính trị của DSK có sáng 
sủa hơn không. Tình trạng các 
quan lớn hay vướng vào chuyện 
bê bối phòng the, thực ra, xẩy ra 
rất thường – bình thường như 
«chuyện hàng ngày ở huyện» 
hay «chuyện dài nhân dân tự 
vệ»! Có một nhà thơ Việt Nam 
tôi không nhớ tên đã viết như 
sau: 
 «Ngồi (tại) bàn (làm 
việc), quan (được) ngó như thần, 
 Lăn vào với gái,.. quan cũng tần mần 
giống ma» 
 Đến như Tổng Thống Clinton cũng 
suýt bị bãi nhiệm (truất phế) bởi dính vào vụ 
Monica. 
 Tại sao vào thời điểm này, tên của 
DSK được nhắc nhở nhiều như vậy. Đó là vì 
hiện nay, Đức và Pháp là đầu tầu của khu vực 
Euro (Euro Zone) gồm 19 nước trong Âu Châu 
xử dụng 1 đồng tiền chung là Euro. Một số 
người sợ rằng khu vực Euro này đang bị cơn 
khủng hoảng của Hi lạp đe dọa làm nguy hại 

đến mức có thể tan vỡ được. Thực ra từ 1 đồng 
tiền chung, nhiều lý thuyết gia mong muốn Âu 
Châu trở thành một Hợp Chủng Quốc như Hoa 
Kỳ, với một chính phủ, một tiền tệ chung, một 
Hiến Pháp và luật lệ chung, Âu Châu hợp nhất 
như thế mới mong có thể cạnh tranh với Hoa 
Kỳ, và nhóm đang lên BRICS (Brazil, Russia, 
India, China, South Africa). Trưng cầu dân ý 
(TCDY) mới đây 5/7/15 của HiLạp cho biết 
trên 61% dân chúng đã bỏ phiếu «không» tán 
thành việc tăng gia «khắc khổ» theo điều kiện 
của IMF, gần như có nghĩa là sẽ rút khỏi khu 
vực Euro, và sẽ in tiến riêng. (Câu hỏi trong 
TCDY theo báo Pháp «lủng củng và khó hiểu 
hơn nhiều: "Faut-il accepter le Plan d'Accord 
soumis par la Commission Européenne, la BCE et 
le FMI lors de l'Eurogroupe du 25 juin ?").  Tuy 

nhiên, Thủ Tướng Hilạp Alexis 
Tsipras tuyên bố vẫn mong 
miốn Hi Lạp ở lại Euro Zone, 
chỉ dùng Trưng Cầu Dân Ý để 
có thêm uy tín. Câu trả lời 
«không» của Hi Lạp đã làm dư 
luận taị Đức và Pháp xôn xao. 
Trên thực tế, Thủ Tướng Alexis 
Tsipras của Hi Lạp chỉ muốn có 
hậu thuẫn trong việc điều đình 
với các «chủ nợ» và đặc biệt 
giảm bớt sức ép của Hội Đồng 
Âu Châu, Ngân hàng Thế Giới 
và IMF, tức là giảm bớt điều 
kiện để vay thêm 60 tỷ € 
(Euros) và triển hạn cho việc trả 
nợ (HL đã không trả nổi tiền lời 
1 tỷ rưỡi € cuối tháng 6 vừa qua, 
nói chi đến việc trả tiền vay đã 
lên tới 323 tỷ €). Trong các chủ 

nợ này có Pháp với số trên 60 tỷ € mà HL còn 
nợ.  

 Ngày 9/7/15, theo đài Fox News, Thủ 
Tướng Hi Lạp Tsipras đã đệ nộp lên các « chủ 
nợ» một chương trình giải cứu, trợ giúp tài 
chánh cho Hi Lạp (HL) thêm một số tiền vay 
là 60 tỷ €, đồng thời giảm bớt tổng số đã nợ. 
Đề nghị này đã được Quốc Hội HL chấp thuận 
với tỷ lệ 251 phiếu thuận trên tổng số 300 dân 
biểu. Nó chứng tỏ chính quyền HL đã cố gắng 
theo điều kiện đặt ra bởi các chủ nợ, mặc dầu 
trước đó vài ngày dân chúng HL đã «không» 

Dominique Gaston André Strauss-Kahn  
aka DSK - Managing Director of the 
International Monetary Fund 
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chấp thuận với 61% số phiếu, việc sẽ bị «khắc 
khổ» thêm nũa sau 6 năm vừa qua đã bị «thắt 
lưng buộc bụng» khắc khổ nhiều rồi. Chính 
phủ HL hi vọng rằng đề nghị chương trình giải 
cứu này sẽ được chấp thuận, tránh cho việc Hi 
Lạp phải rút khỏi Khu Vực Euro, là điều mà 
Thủ Tướng Tsipras đã muốn tránh, và các 
nước Âu Châu cũng chẳng muốn thấy lần đầu 
một nước trong Khu Vực rút ra khỏi.  

TẠI SAO CÓ TIN ĐỒN THÁNG 10 2015 
SẼ CÓ BIẾN ĐỘNG LỚN VỀ TIỀN TỆ? 

 Nhắc lại tin đồn về ngày tận thế năm 
2012 đã được LTCC số 99 ghi, chính ra bắt 
nguồn về một tin có thật của NASA tiên đoán 
bão điện-từ của mặt trời (đã xẩy ra đúng như 
tính toán) nhưng NASA không báo động về 
ngày tận thế. Đó là do một số những người có 
lợi ích liên hệ như bán dụng cụ đề sống sót, 
đầu cơ nhà cửa, chứng khoán,…. Giống như 
vậy, tin đồn về «bão tiền tệ» cũng bắt nguồn 
về một tin có thật. Đó là mỗi 5 năm, Quỹ IMF 
lại quyết định về «giỏ dự trữ», có khi phải 
thêm bớt loại tiền tệ hiện có. Lần cuối vừa qua 
là năm 2010, IMF vẫn giữ «giỏ» tiền dụ trữ là: 
dollar, livre sterling, Yen, Euro, nhưng chưa 
có yuan (nhân dân tệ - renminbi - của Trung 
Hoa), Các nhà nghiên cứu tiền tệ tiên đoán là 
tháng 10 năm nay 2015, IMF sẽ xét lại cái giỏ 
này, có thể là sẽ thêm vào giỏ, đồng tiền này 
chăng. 

 

 Tại sao vậy? Họ đoán rằng trong ít năm 
nay, đồng Yuan trên thực tế đã được một số 
các nước ở Phi Châu và ở cả Âu Châu đã tiến 
hành mậu dịch bằng tiền Yuan. Có một số 
nước có thêm dự trữ Yuan ngoài những tiền 
được IMF chính thức công nhận trong «giỏ». 
Từ đó, họ tung tin là đến tháng 10 hay gần 

trước hoặc sau tháng 10, IMF sẽ có thông báo 
xác nhận tin của họ! Nhất là gần đây, dollar 
đang bị mất giá do tăng chi phí vào các biện 
pháp giải cứu các tổ chức sắp bị phá sản, tăng 
an sinh xã hội, thêm bảo hiểm y tế cho mấy 
chục triệu người chưa có bảo hiểm, v..v.. Còn 
tiền Euro thì đang bị khủng hoảng của Hi Lạp 
nói trên đây gây ảnh hưởng bất lợi làm giảm 
giá trị. 

 Giống như những kẻ phao tin ngày tận 
thế, những người tung tin đồn phải có lợi. 
Trước hết, họ 
cho rằng khi 
thông báo IMF 
đưa ra, thì đồng 
tiền USD hiển 
nhiên bị sụt giá: 
những nhà đầu tư 
– và đầu cơ - sẽ 
tung dollar ra 
mua Yuan, làm 
USD sẽ bị sụt giá 
(cung nhiều cầu 
ít, giá bị giảm 
theo định luật của Alfred Marshall trong thị 
trường tự do). Vàng có nhiều cơ may tăng giá, 
nếu theo đúng chiều hướng trong quá khứ mỗi 
khi USD bị giảm giá. Và họ khích động mọi 
người mua ngay vàng, và một số chứng khoán 
mà họ đã tồn trữ trước đây để đầu cơ. Trong 
lúc này, kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khó khăn mà 
khu vực Euro đang bị khủng hoảng của Hylạp 
làm rắc rối, còn kinh tế của các nước BRICS 
đang phát triển lại đang đi lên, thành thử 
những tay đầu cơ càng có dịp tung tin đồn để 
mọi người thất đảm nghe theo lời họ. Thực tế 
thì lần này, người phao tin đồn về tiền tệ có 
nhiều cơ may nói trúng (!) về «giỏ dự trữ», 
nhưng lời đe dọa và dụ dỗ của họ chưa chắc đã 
thành ra sự thật. (Cơn bão tài chánh, vẫn theo 
những ngưòi phao tin, có thể làm xáo trộn 
nghiêm trọng các tài sản trước đây có giá 
dollar cao, tới tháng 10/2015 sẽ có rủi ro bị 
mất giá. Ngược lại, các cổ phần dựa vào đồng 
Yuan sẽ có thể được nâng giá)  

 Chỉ có một điều khác việc tung tin đồn 
(nhảm) về ngày tận thế năm 2012 (nhưng thực 
tế đã chứng minh sai) là năm lịch tôn giáo của 
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người Maya chấm dứt, đồng thờì với dự đoán 
của NASA rằng trong năm 2012 hệ thống mặt 
trời «có thể» sẽ ở trên cùng một mặt gần như 
phẳng với giải Ngân hà (LTAHCC số 99 tr.51 
của cùng một người viết thuật lại). Hai yếu tố 
này rất yếu vì ít có rủi ro xẩy ra. Còn tin đồn 
gần đây về một đon vị tiền tệ sắp được đặt vào 
trong «giỏ tiền dự trữ» sẽ được IMF công bố 
trong vòng tháng 10 năm 2015, lại được một 
số nghiên cứu về tiền tệ quốc tế cho rằng có 
nhiều xác suất xẩy ra. Thế là một loạt các nhà 
«tiên tri» hoặc «thông hiểu tài chánh» cho rằng 
một cơn bão tiền tệ sẽ chắc chắn hiện ra với 
nhiều ảnh hưởng tai hại cho người dân thường.  

 Một số người còn đa nghi tới mức có 
bàn tay bí mật che chở trong việc cựu TGĐ 
DSK được miễn tố trong hàng loạt các vụ bị 
kiện do bê bối tình dục, đặc biệt là vụ kiện mới 
đây vẫn được gọi là vụ hotel Carlton tại Lille 
vừa kể ở trên. Cũng chỉ vì DSK là một sao 
sáng trong lãnh vực tiền tệ: đã từng cầm quyền 
IMF trong 4 năm từ năm 2007 đến năm 2011, 
Bộ Trưởng Kỹ Nghệ và Thương Mại thời 
Tổng Thống Mitterand, tốt nghiệp HEC Paris, 
giáo sư thực thụ về kinh tế tại Đại Học Nancy-
II và Paris X (1981), cũng giảng dậy ở Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, giáo sư thỉnh 
giảng tại ENA, HEC Paris, và Stanford Hoa 
Kỳ. 

 

KẾT LUẬN.  

 Chúng ta chỉ hy vọng là nền kinh tế 
Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong thế giới tự 
do sẽ không bị xáo trộn nghiêm trọng, nếu như 
tin đồn về dollar mất vị trí ưu thế trong «giỏ 

dự trữ» trở thành sự thật. Riêng Hoa Kỳ đã 
từng bị nhiều khủng hoảng nghiêm trọng, 
trong thời kỳ 1929-1931, khủng hoảng tài 
chánh 2008, nhưng lại phục hồi mau chóng 
nhờ cơ cấu kinh tế có nền tảng vững chắc do 
tài nguyên thiên nhiên và con người tự do giầu 
trí sáng tạo. Tuy Steve Jobs đã mất, nhưng 
Apple vẫn giữ được ưu thế trong khu vực thiết 
bị di động, Bill Gates tuy về hưu nhưng 
Microsoft vẫn giữ bá chủ về phần mềm hệ điều 
hành các máy điện toán nói chung, Intel vẫn 
dẫn đầu trong việc sản xuất các chips và bộ vi 
xử lý điện tử, Google/Yahoo lãnh đạo trên 
lãnh vực tìm kiếm tin trên Internet, tồn trữ dữ 
kiện, định vị và bản đồ địa dư, Elon Musk với 
xe chạy điện Tesla và các dự án xe lửa cao tốc, 
máy bay không dùng xăng,..chưa kể là Hoa Kỳ 
đoạt nhiều giải thưởng Nobel kinh tế nhiều 
nhất trên thế giới. Về tài nguyên thiên nhiên, 
khi bình luận về trữ lượng khí đốt và dầu được 
khai thác từ diệp thạch (shale), thì Maria Van 
Der Hoeven, Giám Đốc International Energy 
Agency, đã  nói ngày 14/5/2013 «North 
America has set off a supply shock that is 
sending ripples throughout the world» 
(LTAHCC số 101 tr.32). Thành thử dầu vàng 
hoặc tiền tệ mới có tăng giá so với dollar, nền 
kinh tế của Hoa Kỳ vẫn có nhiều triển vọng 
phục hồi không sụy sụp nhanh chóng như một 
số người bi quan.  
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