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John 
Maynard 
Keynes   
(1883-1946)

Thân th�
��i suy thoái kinh t� nh�ng n�m 1930 là s� ki�n gây thi�t h�i l�n nh�t th� 

k� XX. S� h�n lo�n do nó gây ra lan kh�p th� gi�i t� b�n. Các quy t�c vàng v� ti�t 
ki�m, ngân sách cân b�ng, m�c thu� th�p… c�a tr��ng phái kinh t� h�c c� �i�n 
b� t�n công m�nh h�n bao gi� h�t. 

��i suy thoái kinh t� th� gi�i b�t ��u t� n�m 1936 �ã tác ��ng d� d�i ��n 
các n�n kinh t� và s� kéo dài �nh h��ng c�a nó �ã khi�n các nhà kinh t� h�c nghi 
ng� lý thuy�t kinh t� c� �i�n c�ng nh� kh� n�ng t� �i�u ch�nh c�a h� th�ng kinh 
t� t� b�n ch� ngh�a. Lâu �ài t� do kinh t� do Adam Smith xây d�ng có nguy c� 
s�p ��. Th� gi�i t� b�n s�ng trong s� hãi v� n�i ám �nh s�p b� chôn vùi b�i l�i 
tuyên b� c�a Mác… 

�úng vào lúc �ó, John Maynard Keynes xu�t hi�n, không ph�i �� chôn ch� 
ngh�a t� b�n mà �� c�u nó. Mô hình qu�n lý t�ng c�u c�a John Maynard Keynes 
�ã ra ��i và lan truy�n r�t nhanh. �ó là m�t h�c thuy�t m�i l�, thú v� và là kh�i 
ngu�n cho m�t l�nh v�c hoàn toàn m�i g�i là “kinh t� h�c v� mô”.

Xu�t thân t� t�ng l�p tinh hoa c�a n��c Anh, John Maynard Keynes là m�t 
ng��i có trí óc t� khi còn nh�. M�t l�n khi ���c h�i phát âm tên c�a mình nh� 
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th� nào ông tr� l�i “Keynes, gi�ng nh� trong “brains – nh�ng b� óc thông minh”. 
Sinh n�m 1883 t�i Cambridge, trung tâm ��u não nh�t n��c Anh, ông là con trai 
c� trong m�t gia �ình dòng dõi lâu ��i c�a V��ng qu�c Anh. Cha ông là John 
Neville Keynes, giáo s� kinh t� h�c t�i ��i h�c Cambridge và là b�n c�a Alfred 
Marshall. M� c�a Maynard Keynes, bà Florence Ada Keynes, c�ng r�t n�i ti�ng 
vì là n� Th� tr��ng ��u tiên c�a Cambridge. 

Cha ông �ã r�t hài lòng khi nh�n ra “m�t ng��i b�n ���ng h�t s�c thú v�” � 
c�u con trai c� và nh�n th�y ngay t� th�i niên thi�u, Maynard �ã t� ra là m�t ng��i 
khôn ngoan và có kh� n�ng lãnh ��o. Do cha hay v�ng nhà nên Maynard th��ng 
xuyên g�n g�i v�i m� và ch�u �nh h��ng nhi�u t� m�. Cha ông �ã vi�t trong nh�t 
ký, n�m 1891, khi Maynard m�i ���c 8 tu�i: “Ng��i duy nh�t Maynard mu�n tr� 
thành là m�, Maynard mu�n gi�ng m� trong m�i th�”. C�ng có th� xu�t phát t� 
�i�u này, c�ng v�i nh�ng �nh h��ng c�a 5 n�m h�c t�i Eton College, m�t tr��ng 
dành riêng cho con trai1, nên khi còn tr� Maynard là ng��i thích �àn ông, �i�u 
này ���c th� hi�n c� trong thái �� �ng x� c�a ông v�i sinh viên n� khi gi�ng d�y 
��i h�c. Tuy nhiên, k� t� sau khi c��i Lydia Lopokova (1925), n� di�n viên ba-lê 
ng��i Nga, Maynard Keynes �ã có nhi�u quan h� tình c�m v�i phái ��p, trong 
s� �ó, có Joan Robinson – Nhà kinh t� h�c xu�t s�c c�a tr��ng phái Cambridge, 
tác gi� “lu�t c�nh tranh không hoàn h�o” và là m�t trong hai ��i di�n n� sáng giá 
trong c�ng ��ng các nhà kinh t� h�c xu�t s�c th� gi�i.

Ngày còn tr�, Maynard Keynes ���c b�n bè coi là ng��i s�m phát tri�n, 
thông minh, �ôi lúc khi�m nhã, có “�ôi m�t phóng �ãng” và m�t “trí óc nhanh 
nh�y”. Nh�ng Keynes t� coi mình là ng��i “l�nh lùng v� m�t th� ch�t”. N�m 14 
tu�i, khi h�c t�i tr��ng Eton (m�t tr��ng t� n�i ti�ng n��c Anh), Maynard �ã 
s�m b�c l� t�m hi�u bi�t r�ng và nh�y bén c�a mình v�i �i�m s� r�t cao và kh� 
n�ng tranh lu�n. Các môn h�c s� tr��ng c�a Maynard là toán và l�ch s�. 

N�m 1902, � tu�i 19, John Maynard Keynes vào tr��ng Cambridge và 
�ã g�p A�red Marshall, Arthur Cecil Pigou, nh�ng ng��i d�n d�t ông vào con 
���ng nghiên c�u kinh t�. L�nh v�c m�i này �ã thu hút Keynes. Ông b� r�t nhi�u 
th�i gian �� nghi�n ng�m và gi�i �áp các hi�n t��ng kinh t�. D�n d�n, s� �am mê 
tìm tòi c�ng v�i tính cách lãnh ��o �ã thôi thúc Keynes quan tâm ��c bi�t t�i qu�n 
tr� công ty v�i m�t t�m nhìn l�n. Trong lá th� vi�t cho ng��i b�n Lytton Strackey, 
Keynes vi�t: “Tôi mu�n qu�n lý m�t công ty ���ng s�t hay t� ch�c m�t t�r�t... 
n�m ���c các nguyên lý c�a nh�ng công vi�c này th�t là d� dàng và quy�n r� bi�t 
bao”2. Ông c�ng tham gia và tr� thành h�t nhân trong m�t câu l�c b� trí th�c c�a 
Cambridge, sau này có tên là Bloomsbury, h�i t� nhi�u nhân v�t n�i ti�ng có uy 

1  Keynes học tại Eton College từ n�m 1897 ��n 1902. T�i �ây, Maynard Keynes đã có “tình yêu đầu đời” với Dan Macmillan, 
anh trai c�a Th� t��ng Harold Macmillan sau này. Eton cũng là nơi giảng dạy triết lý Hy Lạp rằng tình yêu thuần khiết giữa 
những ng�ời đàn ông thì cao h�n về mặt tinh thần so với tình yêu thể xác giữa một ng�ời đàn ông và một ng�ời đàn bà. 

2  Robert L. Heilbroner Các nhà Kinh tế vĩ đại - Cuộc đời, thời đại và tư tưởng, Nxb Khoa học xã hội và Nxb Mũi Cà Mau, thành phố 
Hồ Chí Minh.1997.
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tín trong xã h�i nh� Virginia Woolf, E.M.Forster, Lytton Strackey… 

Sau khi t�t nghi�p ��i h�c, Keynes tham gia cu�c thi công ch�c v�i mong 
mu�n tr� thành nhà qu�n lý, song ch� ��ng th� hai. Do �ó, ông tu�t m�t c� h�i 
làm vi�c t�i B� Tài chính nh�ng ���c ch�n làm nhi�m v� �i�u ph�i, t� ch�c 
m�t v�n phòng c�a B� Tài chính t�i �n ��. Công vi�c nhàm chán này ch� níu 
chân Keynes ���c g�n 2 n�m. Sau �ó, ông tr� v� Cambridge b�t ��u vi�c gi�ng 
d�y kinh t� h�c. Ba n�m sau, ông tr� thành T�ng Biên t�p m�t t�p chí kinh t� 
danh ti�ng b�c nh�t th� gi�i là Economic Journal. Ông �ã gi� ch�c v� này trong 
33 n�m.

Keynes �ã ���c Chính ph� Anh m�i v� làm vi�c t�i B� Tài chính trong 
su�t th�i gian x�y ra Chi�n tranh th� gi�i l�n th� nh�t. Trách nhi�m c�a ông là huy 
��ng các ngu�n v�n t� bên ngoài �� cung c�p cho chi�n tr��ng. Cu�i cu�c chi�n, 
Keynes ���c tham gia phái �oàn Anh �àm phán v�i ��c v� vi�c b�i th��ng chi�n 
tranh t�i Versailles. Chuy�n �i �� l�i nhi�u b�c xúc v� quan �i�m khi�n Keynes 
chán ch��ng và xin t� ch�c ch� 3 ngày tr��c khi Hi�p ��nh Hòa bình ���c ký k�t. 
Ngay sau �ó, ông vi�t bài bút chi�n “Nh�ng h�u qu� kinh t� c�a hòa bình”(The 
Economic Consequences of the Peace) n�m 1919 nh�m ch� trích nh�ng yêu c�u 
quá �áng mà Anh và Pháp �òi h�i trong Hi�p ��nh Versailles ��i v�i n��c ��c �ã 
l�i b�i sau chi�n tranh. Keynes �ã th�ng tay g�i Wilson1 là m�t gã “�ông-ki-s�t 
v�a mù v�a �i�c” và Clemenceau2 không khác nào m�t k� bài ngo�i mang “m�t 
�o t��ng - n��c Pháp và m�t s� v� m�ng - loài ng��i”3. Ông cho r�ng các kho�n 
b�i th��ng chi�n phí mà ��c ph�i gánh ch�u s� làm d�y lên m�i thù h�n ch�ng 
m�y s� bùng n� trong t��ng lai. Cu�n sách �ã gây ti�ng vang l�n, bán r�t ch�y, 
��a tên tu�i Keynes tr� nên n�i ti�ng và giúp ông tr� nên giàu có.

Keynes n�i ti�ng và giàu có nh� vi�t sách v� kinh t� h�c và ���c suy tôn là 
m�t trong 3 cây ��i th� v��t m�i th�i ��i c�a kinh t� h�c. Tác ph�m ��u tiên c�a 
ông là H�u qu� kinh t� c�a hòa bình (n�m 1920) vi�t trong b�i c�nh ��i chi�n th� 
gi�i l�n th� nh�t v�a k�t thúc và nh�ng k� chi�n th�ng �ang mu�n xâu xé n��c 
��c b�i tr�n. Tác ph�m ti�p theo r�t n�i ti�ng mà không ai trong s� chúng ta l�i 
ch�a t�ng nghe ��n, �ó là Lý thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t� (n�m 
1936). Chính tác ph�m này là b� phóng ��a Keynes tr� thành “��ng c�u th�” c�a 
ch� ngh�a t� b�n. 

Trong ��i th��ng, Maynard Keynes là ng��i �am mê bói tay. Trong su�t 
cu�c ��i mình, ông �ã nghiên c�u v� các kích th��c và hình d�ng c�a bàn tay mà 
ông coi �ó là ��u m�i chính th� hi�n tính cách. Ông r�t yêu thích xem t��ng tay, 
thích ��c tính cách m�t ng��i qua s� th� hi�n c�a bàn tay. B�t c� khi nào g�p m�t 

1  Tomas Woodrow Wilson: �ổng thống thứ 28 của Mỹ (1913-1921), một trong những người xây dựng nội dung Hiệp định 
Versailles, giải Nobel hòa bình năm 1919, ông mất năm 1924 do đột tử.

2  Georges Clemenceau: Tủ tướng Pháp các nhiệm kỳ 1906-1909 và 1917-1920. Ông cũng là một nhân vật quan trọng quyết 
định nội dung của Hiệp định Versailles năm 1918.

3  �ạp chí �ime: “John Maynard Keynes” 29/3/1999. http://www.time.com/time/time100/scientist/pro�le/keynes.html23
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��ng nghi�p, m�t nhà chính tr� ho�c m�t ng��i l�, Keynes t�p trung ngay l�p t�c 
vào bàn tay c�a h� và th��ng có s� �ánh giá nhanh v� tính cách c�a ng��i �ó. 

Trong gi�i tài chính, Maynard Keynes là nhà ��u t� tài chính tài ba và giàu 
có. Khi m�t (n�m 1946), ông có m�t tài s�n k�ch xù lên t�i 411.000 b�ng. S� tài 
s�n này ���c hình thành trên c� s� m�t danh m�c ��u t� xu�t phát ch� v�i 16.315 
b�ng vào n�m 1920 - m�t thành tích k� di�u v��t xa nh�ng nhà qu�n lý tài chính 
và ��u t� chuyên nghi�p, m�t thành công �áng kinh ng�c b�t ch�p ��i suy thoái 
nh�ng n�m 1930. V�i s� l�i nhu�n này, ch� có David Ricardo là h�n ông v�i t� 
cách nhà ��u t� tài chính. 

Có m�t �i�u khá lý thú là h�u nh� các quy�t ��nh ��u t� c�a Keynes ��u 
���c ��a ra khi ông còn �ang � trên gi��ng vào m�i bu�i sáng! Các báo cáo c�a 
nhà môi gi�i ��n v�i ông qua �i�n tho�i và ông ��c báo, ra quy�t ��nh mua bán 
khi còn �ang � trên gi��ng. Tuy nhiên, c�ng có lúc 3/4 tài s�n c�a ông �ã ��i nón 
ra �i do ông hi�u sai v� s� s�p �� và l�m phát �n ��nh trong nh�ng n�m 1920.

� �� tu�i 50 ��y sung mãn, John Maynard Keynes �ã hoàn thành cu�n Lý 
thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t� và �i�u �ó giúp ông ��t t�i ��nh cao 
vinh quang quy�n l�c ngay t� tu�i 53. Tuy nhiên, ông là ng��i t�ng tr�i, yêu ánh 
�èn sân kh�u và cu�c s�ng xã h�i, thích g�p g� nhà v�n và ngh� s�, ham thích ch�i 
bài, thích ��u c� � ph� Lombard và Wall… cho dù ông có m�t s�c h�p d�n m�nh 
m� t� phía các chính tr� gia, các nhà lãnh ��o cao nh�t c�a chính ph�, nh�ng 
ng��i c�n ông, mu�n có ���c nh�ng l�i khuyên c�a ông.

Tháng 5 n�m 1942, cái tên John Maynard Keynes �ã ���c �� trình lên nhà 
Vua c�a V��ng qu�c Anh �� ngh� t�n phong ông là Nam t��c Keynes c�a Tilton. 
Tháng 6 n�m 1942, ông gi� m�t gh� trong Th��ng vi�n Anh. Trong sinh nh�t 
l�n th� 60 c�a mình (n�m 1943), ông là �y viên H�i ��ng qu�n lý c�p cao c�a 
Cambridge, m�t v� trí r�t danh d�. Trong Chi�n tranh th� gi�i th� hai, Keynes l�i 
ti�p t�c ph�c v� chính ph� v�i m�t v� trí trong �y ban T� v�n c�a B� Tài chính. 
Ông �ã có công l�n trong vi�c �àm phán các kho�n vay t� M� cho n��c Anh. 
Ông còn �� ngh� Chính ph� Anh, thay vì t�ng thu� thì nên thu gom v�n t� nh�ng 
công dân có thu nh�p cao �� bù ��p chi phí chi�n tranh. 

Keynes còn ghi d�u �n vào l�ch s� kinh t� th� gi�i b�i vi�c tham gia k� 
ho�ch thành l�p Qu� Ti�n t� qu�c t�, Ngân hàng Th� gi�i và xây d�ng h� th�ng 
ti�n t� th� gi�i thông qua Hi�p ��nh Bretton Woods thi�t l�p m�t h� th�ng t� giá 
h�i �oái c� ��nh d�a trên vàng và ��ng �ôla M�.

Keynes còn ���c bi�t ��n là ng��i có tài di�n thuy�t. Ông là ng��i phát 
ngôn thú v� th��ng xu�t hi�n trên �ài BBC. Ông phát ��t nh� ��a v� cao và nh�ng 
cu�n sách n�i ti�ng. Do m�t c�n �au tim ��t ng�t, John Maynard Keynes �ã qua 
��i ngày 21/4/1946, th� 63 tu�i. 
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S� nghi�p khoa h�c

Kh�o lu�n v� c�i cách ti�n t�

Tuy ��m trách r�t nhi�u công vi�c nh�ng m�i quan tâm hàng ��u c�a 
Keynes v�n là nghiên c�u, ��c bi�t là nh�ng v�n �� liên quan ��n chính sách kinh 
t� v�i t�m nhìn r�ng c�a m�t nhà lãnh ��o. K�t qu� là tác ph�m Kh�o lu�n v� c�i 
cách ti�n t� (Tract on Monetary Reform) xu�t b�n n�m 1923, m�t s� c�nh báo v� 
n�n l�m phát, ��ng th�i, �� ra nh�ng bi�n pháp ��i phó hi�u qu� b�ng cách ki�m 
soát cung ti�n c�a ngân hàng trung ��ng �� bình �n giá. Lúc này, v� trí c�a chính 
ph� ���c �� cao. 

Cu�n Kh�o lu�n v� c�i cách ti�n t� là m�t tác ph�m mang tính h�c thu�t 
nh�ng ���c di�n gi�i b�ng nh�ng câu nói d� gây hi�u l�m mà m�t trong s� �ó �ã 
tr� thành ng�n ng�: “V� lâu dài t�t c� chúng ta ��u ch�t” hàm ý ni�m tin l�m phát 
s� t� k�t thúc mà không c�n s� can thi�p c�a chính ph�.

N�m 1924, Keynes �ã không ng�i phê phán chính sách “kim b�n v�”, l�y 
vàng làm b�o ��m cho ti�n t� c�a B� tr��ng Tài chính Winston Churchill. Tác 
ph�m Nh�ng h�u qu� kinh t� c�a ngài Churchill (The economic Consequences of 
Mr Churchill) xu�t b�n n�m 1925 nêu r�ng n�u chính sách trên còn t�n t�i, m�t 
cu�c kh�ng ho�ng toàn c�u s� x�y ra. Lúc ��u nó không ���c �� ý, nh�ng khi 
cu�c kh�ng ho�ng 1929 - 1933 lên t�i ��nh �i�m, ý ki�n c�a Keynes m�i ���c 
ch�p nh�n m�t cách mu�n màng.

Lý thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t�

N�m 1936, Lý thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t� ���c xu�t b�n. 
S� xu�t hi�n c�a nó gi�ng nh� m�t qu� bom phá tan nh�ng m�i lo c�c �� v� 
nguy c� s�p �� c�a ch� ngh�a t� b�n v�n �ang lung lay b�i cu�c ��i suy thoái 
trên di�n r�ng. 

Tuy g�p ph�i nhi�u tranh cãi, nh�ng tác ph�m này �ã tr� thành huy�n tho�i 
không khác nào tác ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia c�a Adam Smith. Tác ph�m 
này �ã �i tiên phong khai phá ra m�t ngành kinh t� m�i: Kinh t� h�c v� mô. Không 
bàn nhi�u v� chính sách nh�ng Lý thuy�t chung �ã giúp các nhà lãnh ��o chính 
ph� các n��c v�ch ra nh�ng chính sách �i�u ti�t kinh t� c� th� d�a trên n�n t�ng 
lý thuy�t do nó ��a ra.

Keynes xây d�ng h� th�ng lý lu�n v� �i�u ti�t kinh t� c�a nhà n��c b�ng 
vi�c phê phán nh�ng lu�n �i�m c� b�n trong h�c thuy�t v� th� tr��ng �i�u ti�t 
kinh t� c�a tr��ng phái Tân c� �i�n. Theo ông, cu�c ��i kh�ng ho�ng 1929-1933 
�ã ch�ng minh b�ng th�c ti�n r�ng th� tr��ng không có kh� n�ng t� �i�u ti�t n�n 
kinh t� có quy mô tích t� và t�p trung t� b�n cao. Trong th�c t�, giá c� và ti�n 
công không linh ho�t nh� các nhà tân c� �i�n quan ni�m mà bi�n ��i ít, th�m chí 
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“c�ng”. M�c s�n l��ng c�a n�n kinh t� luôn th�p h�n m�c s�n l��ng ti�m n�ng 
nên trong n�n kinh t� luôn t�n t�i th�t nghi�p.

Ch� có gi�m sút t�ng c�u m�i tác ��ng t�i m�c giá c� và ti�n công. N�u x�y 
ra bi�n ��ng kinh t� làm cho t�ng c�u suy gi�m thì h� qu� tr�c ti�p là gi�m s�c 
cung, s�n xu�t b� thu h�p, suy thoái kinh t� x�y ra, d�n t�i n�n th�t nghi�p. Tình 
tr�ng này s� kéo dài và s� �i�u ch�nh v� giá c�, ti�n công ch� di�n ra r�t mu�n 
sau �ó. �ây là hi�n t��ng di�n ra th��ng xuyên và dai d�ng trong n�n kinh t� t� 
b�n ch� ngh�a. Ông g�i �ó là tr�ng thái cân b�ng thi�u d�ng. S� d� luôn t�n t�i 
tr�ng thái này là do khi kinh t� phát tri�n thì thu nh�p c�a dân c� t�ng làm cho 
tiêu dùng c�a xã h�i c�ng t�ng, song m�c t�ng c�a tiêu dùng th�p h�n m�c t�ng 
c�a ti�t ki�m b�i quy lu�t tâm lý xã h�i t�ng quát là khuynh h��ng gi�m d�n t� l� 
tiêu dùng, t�ng d�n t� l� ti�t ki�m. S�n l��ng s�n xu�t ra không tiêu th� ���c t�o 
ra vi�n c�nh �en t�i cho ��u t�. Hi�u su�t biên c�a t� b�n gi�m trong khi lãi su�t 
ti�n vay l�i t��ng ��i �n ��nh �ã b� bóp ngh�t d�n ��n hi�n t��ng tháo lui ��u t�, 
kinh t� suy thoái, th�t nghi�p t�ng cao. 

Keynes cho r�ng v�n �� quan tr�ng có tính t�ng th� c�a n�n kinh t� là gi�i 
quy�t vi�c làm cho ng��i lao ��ng. B�i l� không có vi�c làm, thu nh�p gi�m, nhu 
c�u có kh� n�ng thanh toán th�p, mâu thu�n xã h�i t�ng, cách m�ng xã h�i s� n� 
ra l�t �� ch� �� t� b�n. Do �ó, gi�i quy�t vi�c làm cho dân c� là v�n �� s�ng còn, 
là s� m�ng cao c� c�a các nhà n��c c�a m�i ch� �� xã h�i. 

�� xây d�ng c� ch� can thi�p c�a nhà n��c vào n�n kinh t�, ph�i ch� ra các 
xu h��ng v�n ��ng l�n c�a n�n kinh t� th� tr��ng. Keynes ��a ra ba ��i l��ng: 
��i l��ng xu�t phát, ��i l��ng kh� bi�n ��c l�p và ��i l��ng kh� bi�n ph� thu�c. 
T� �ó, ông l��ng hóa chúng thành các công th�c và tìm ra m�i quan h� gi�a ti�t 
ki�m, ��u t� và s�n l��ng c�a n�n kinh t�. 

�� t�ng vi�c làm c�n chuy�n ti�t ki�m thành ��u t�, nh� �ó s�n l��ng n�n 
kinh t� s� t�ng lên và thu nh�p s� t�ng. Keynes chia thu nh�p thành hai ph�n ti�t 
ki�m và tiêu dùng. T� �ó, ��a ra lý thuy�t v� khuynh h��ng tiêu dùng c�n biên 
(MPC, Marginal Propensity to Consume) và ti�t ki�m c�n biên (MPS, Marginal 
Propensity to Save). Ông �ã rút ra quy lu�t tâm lý c� b�n là � ch�, con ng��i có 
thiên h��ng t�ng tiêu dùng cùng v�i t�ng thu nh�p nh�ng không t�ng cùng m�t 
t�c �� c�a t�ng thu nh�p. �� rút ng�n kho�ng cách này l�i, nhà n��c ph�i ph�i 
h�p gi�a chính sách tài khóa (v�i hai công c� là thu� và chi tiêu chính ph�) v�i 
chính sách ti�n t� (v�i hai công c� là m�c cung ti�n và lãi su�t) �� kích thích tiêu 
dùng và ��u t�. 

Trên th�c t�, Lý thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t� không ch� là 
m�t tác ph�m mà là m�t h� t� t��ng m�i nhìn nh�n h� th�ng kinh t�. Lý thuy�t 
chung c�a Keynes th�c s� là m�t tác ph�m có tính cách m�ng �ã xu�t hi�n �úng 
lúc, ���c �ánh giá cao và v�n còn ti�p t�c ���c �ánh giá cao cho ��n ngày nay. 
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Ngay t� n�m 1935, khi tác ph�m Lý thuy�t chung còn �ang ���c Keynes 
so�n th�o cùng v�i s� tr� giúp c�a nh�ng b�n thân thi�t xung quanh mình1, ông 
�ã tiên �oán “Tôi t� tin vào vi�c vi�t m�t tác ph�m v� lý thuy�t kinh t� mà trong 
vòng 10 n�m t�i tác ph�m �ó s� cách m�ng hóa m�t cách r�ng rãi ��i v�i cách 
mà th� gi�i ngh� v� các v�n �� kinh t�”. 

Keynes c�ng �ã t�ng nói, tác ph�m c�a ông t�o ra m�t lý thuy�t “chung” v� 
hành vi kinh t� trong khi ông ��a mô hình c� �i�n vào tr��ng h�p “��c bi�t” và 
coi nh�ng nhà kinh t� h�c c� �i�n là “nh�ng nhà hình h�c Euclide (�c�lít) trong 
m�t th� gi�i phi �c�lít”.

Th�c ch�t lúc “thai nghén” tác ph�m Lý thuy�t chung, Keynes �ã có ph�n 
ganh �ua v�i Thuy�t t��ng ��i chung c�a Albert Einstein nên �ã ��t tên cho tác 
ph�m c�a mình là Lý thuy�t chung… � �ây, có th� th�y ���c s� t��ng ��ng h�p 
d�n. N�u thuy�t t��ng ��i chung c�a Einstein lu�n v� cái t��ng ��i chung c�a 
th� gi�i t� nhiên thì Keynes l�i có lý thuy�t chung v� kinh t�, c� th� là Lý thuy�t 
chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t�. 

L�ch s� c�a s� n�i ti�ng �ã l�p l�i. Cách ��y �úng 160 n�m, Adam Smith 
c�ng �ã ���c truy�n c�m h�ng t� ��nh lu�t v�n v�t h�p d�n c�a Issac Newton, 
ng��i mà Smith vô cùng ng��ng m�, �� vi�t tác ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia. 
Khi �ó, Adam Smith r�t tin t��ng và tuyên b� r�ng ông �ã tìm �úng mô hình kinh 
t� h�c �� t�o ra “v�n v�t giàu có”. Th�c t� là C�a c�i c�a các qu�c gia và ��u 
máy h�i n��c �ã làm cho th� gi�i ngày càng giàu có: Ch� kho�ng 200 n�m t� khi 
mô hình kinh t� c� �i�n ���c áp d�ng, t�ng s� c�a c�i c�a th� gi�i còn l�n h�n 
c� ngàn n�m tr��c c�ng l�i và s� giàu có c�ng ��n v�i kh�p v�n v�t, t� th� dân 
��n v��ng tri�u, quan l�i, th�m chí, �i�u ki�n s�ng c�a các vua, quan ngày x�a 
còn ch�a ngang t�m v�i tài s�n và cách s�ng ��y �� c�a các “��i gia” ngày nay. 

H� s� nhân (k)

Khái ni�m v� s� nhân (multiplier) v�n d� là s� phát hi�n c�a ng��i c�ng s� 
tr� tu�i c�a Keynes là Richard Kahn. Kahn phát hi�n ra r�ng khi t�ng t�ng chi tiêu 
thì s� làm t�ng s�n l��ng và �i�u này �ã ���c ông công b� trong m�t �n ph�m 
xu�t b�n n�m 1931 có tiêu �� The Relation of Home Investment to Unemployment. 
Tuy nhiên, Keynes là ng��i phát tri�n lý thuy�t v� s� nhân lên m�t t�m cao m�i 
b�ng vi�c gi�i thích rõ ràng h�n và ��c bi�t, ông �ã bi�u di�n ���c lý thuy�t s� 
nhân b�ng công th�c, do �ó, có th� tính toán, �o l��ng ���c s� nhân trong th�c t�. 

Gi� s� trong th�i k� suy thoái, chính ph� t�ng chi tiêu m�t kho�n G là 100 
tri�u �ô la �� xây d�ng m�i m�t s� công trình công c�ng, nh� �ó, các nhà th�u và 
công nhân (v�n d� �ang b� th�t nghi�p do kinh t� suy thoái) ���c thuê làm và ���c 
tr� l��ng. � vòng chi tiêu ��u tiên, 100 tri�u �ô la ���c ��a vào n�n kinh t�.

1 Richard Kahn, Joan Robinson và Cambridge Circus. 
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Keynes ti�p t�c gi� thi�t r�ng ng��i công nhân s� chi tiêu 90 xu và ti�t 
ki�m 10 xu trong m�i ��ng �ô la m�i ki�m ���c. Và nh� v�y, � vòng chi tiêu 
th� hai, 90 tri�u �ô la ���c ��a thêm vào n�n kinh t�. Keynes cho r�ng t�n t�i 
m�t xu h��ng tiêu dùng c�n biên MPC (Marginal Propensity to Consume) c�a 
toàn xã h�i. Trong tr��ng h�p này, xu h��ng tiêu dùng c�n biên là 90% và xu 
h��ng ti�t ki�m c�n biên là 10%.

Sau �ó sang vòng th� ba, 90 tri�u �ô la m�i ki�m ���c c�a nh�ng ng��i 
công nhân và ch� th�u xây d�ng s� tr� thành doanh thu c�a hàng lo�t các ho�t 
��ng kinh doanh và s�n xu�t khác nh� nhà hàng �n, c�a hàng th��ng m�i, 
tr�m x�ng, tr��ng h�c, b�nh vi�n… V�i xu h��ng tiêu dùng c�n biên là 90% 
thì t�i vòng chi tiêu th� ba, 81 tri�u �ô la �ã ���c ��a vào n�n kinh t� (90tri�u 
�ô la x 90%). 

��n l��t mình, nh�ng ho�t ��ng kinh doanh và s�n xu�t m�i, nh� có 81 
tri�u �ô la � vòng 3 t�o ra, l�i thuê thêm lao ��ng và tr� l��ng cho h�… Và 
nh�ng ng��i làm ���c tr� l��ng này (do có thu nh�p m�i t�ng) l�i ti�p di�n m�t 
quá trình tiêu dùng 90% s� l��ng m�i ki�m ���c cho nh�ng ho�t ��ng c�n thi�t 
c�a h�. C� nh� v�y, vòng quay chi tiêu b�t ngu�n t� kho�n chi tiêu ban ��u G 
c�a chính ph� c� ti�p di�n theo các ho�t ��ng kinh t� c�a nh�ng ng��i liên quan 
nh�ng v�i m�c �� gi�m d�n. 

Rõ ràng, kho�n chi ban ��u c�a chính ph� cho ��u t� công c�ng �ã có �nh 
h��ng nhi�u l�n ��n n�n kinh t�, t�o ra các vòng chi tiêu k� ti�p nhau, h�t vòng 
này ��n vòng khác (cho dù v�i m�c chi tiêu gi�m d�n). Trong tr��ng h�p này, t�i 
th�i �i�m nh�ng kho�n chi tiêu m�i �i h�t con ���ng c�a mình, t�ng chi tiêu toàn 
xã h�i t�ng g�p 10 l�n. S�n l��ng c�a toàn n�n kinh t� s� t�ng lên v�i quy mô l�n 
h�n quy mô 100 tri�u �ô la c�a kho�n chi ��u t� xây d�ng công trình công c�ng 
ban ��u và nhi�u vi�c làm m�i ���c t�o ra (có th� d�n ��n toàn d�ng lao ��ng – 
không còn th�t nghi�p). T� �ó, Keynes cho r�ng s� tác ��ng c�a tiêu dùng và ��u 
t� vào s�n l��ng c�a n�n kinh t� tuân theo m�t quy lu�t �ó là lu�t s� nhân. 

S� nhân chính là quan h� t� l� gi�a gia t�ng s�n l��ng v�i gia t�ng tiêu 
dùng và ��u t�. Khi ��u t� ho�c tiêu dùng t�ng thêm m�t ��n v� thì s�n l��ng n�n 
kinh t� s� t�ng lên s� nhân ��n v�. Ông g�i s� �ó là s� nhân Keynes (k) và ��a ra 
công th�c: 

Trong �ó: 

o k là s� nhân (còn g�i là h� s� nhân Keynes)

o MPC là xu h��ng tiêu dùng c�n biên.

Trong ví d� trên �ây, khi MPC = 0,9 thì k s� = 10. Keynes nói: “s� nhân k 
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là 10 và t�ng s� vi�c làm ���c t�o ra… s� g�p 10 l�n s� lao ��ng ban ��u ���c 
thuê �� xây d�ng các công trình công c�ng ��u tiên (gi� s� không có s� gi�m ��u 
t� vào các h��ng khác)”. 

C� ch� tác ��ng c�a s� nhân k (h� s� k) g�n gi�ng nh� m�t vòng tròn nhân 
qu� khi t�ng ��u t� ho�c t�ng tiêu dùng s� làm t�ng c�u v� lao ��ng và t� li�u s�n 
xu�t t�ng, ti�p �ó là vi�c làm t�ng, thu nh�p t�ng. ��n l��t nó, thu nh�p t�ng thì 
ti�t ki�m và ��u t� m�i c�ng t�ng. �ây là quá trình tác ��ng dây chuy�n �� thúc 
��y n�n kinh t� phát tri�n và toàn d�ng nhân công.

Keynes �ã phân tích r�t k� các y�u t� trên b�ng các công th�c, con s� và �� 
ra các “��n thu�c” thích h�p cho t�ng lo�i “b�nh” c�a th� tr��ng. Ông cho r�ng 
nhi�m v� c�a các chính ph� là ph�i n�m b�t �úng “b�nh” �� ��a ra chính sách 
bình �n và cân b�ng thích h�p cho n�n kinh t� n��c mình.

Chính sách tài khóa m� r�ng

Trong lý lu�n c�a Keynes, vai trò c�a chính ph� ��c bi�t quan tr�ng. Chính 
ph� n�m gi� cung ti�n trong n�n kinh t� v�i ��i di�n là ngân hàng trung ��ng. 
Chính ph� có th� giúp �� th� tr��ng b�ng cách gi�m thu�, gi�m lãi su�t. Chính 
ph� �óng vai trò là nhà ��u t� hùng m�nh �áng tin c�y trong th�i k� kh�ng ho�ng.

Trong �i�u ki�n suy thoái, n�n kinh t� không có nhi�u s� l�a ch�n. Các 
doanh nghi�p không dám ��u t� (hay không dám ��u t� m�nh) vì lo s� r�i ro và 
lo s� không qu�n lý ���c r�i ro ��i v�i nh�ng kho�n v�n ��u t� mà h� b� ra. 
Ng��i tiêu dùng c�ng không dám tiêu pha vì h� không ch�c ch�n v� s� thu nh�p 
s� có c�a h�. Rõ ràng, c� ��u t� (I), c� tiêu dùng (C) ��u � trong tình tr�ng b� thu 
h�p. N�u �� th� tr��ng t� �i�u ch�nh (th� tr��ng t� do) thì tình tr�ng này s� càng 
ngày càng tr�m tr�ng. N�u �� m�c th� tr��ng (Laissez-faire) thì n�n kinh t� ch� 
có th� h�i ph�c khi có m�t bi�n c� ng�u nhiên �� l�n �� thay ��i thái �� c�a c� 
nhà ��u t�, c� ng��i tiêu dùng, làm cho c� ��u t� (doanh nghi�p), c� tiêu dùng 
(ng��i tiêu dùng) h�t lo s� (chính là cái mà các nhà kinh t� h�c c� �i�n g�i là 
kh�ng ho�ng chu k�). Nh�ng ch� ��n bao gi�? Và mu�n thoát kh�i suy thoái thì 
ph�i làm th� nào? 

Theo Keynes, ch� còn m�t cách duy nh�t là phát huy vài trò c�a chính 
ph�, ��a chính ph� vào cu�c, �� chính ph� (G) chi tiêu nhi�u h�n bình th��ng. 
D�a trên l�p lu�n �ó, Keynes �ã ��a G (chính ph�) vào ph��ng trình thu nh�p 
qu�c gia:

Y = C + I + G

Keynes coi chính ph� (G) nh� là m�t tác nhân ��c l�p ���c s� d�ng �� 
khuy�n khích n�n kinh t�. B�ng cách nào? Thông qua “máy in ti�n” và/ho�c vay 
n� �� ��u t� các công trình công c�ng. Khi �ó, y�u t� m�i (G) s� kích thích tâm 
lý tích c�c cho doanh nghi�p (I) và ng��i tiêu dùng (C), làm cho h� yên tâm h�n 
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�� ��u t� ho�c tiêu sài và nh� v�y, G �ã kích thích làm t�ng “t�ng c�u h�u hi�u”, 
thúc ��y t�ng thu nh�p qu�c n�i Y, duy trì ho�c làm t�ng ���c t�ng tr��ng GDP. 
C�n ph�i ��a thêm G vào ph��ng trình t�ng tr��ng GDP trong b�i c�nh suy thoái 
kinh t� - �ó chính là chính sách kích c�u, s� d�ng bàn tay chính ph� �� ki�m soát 
suy thoái. 

� �ây, Keynes �ã x�i lên và �ng h� chính sách tài khóa ch� ��ng, không 
s� d�ng gi�i pháp “th�t l�ng, bu�c b�ng”, c�t gi�m giá, gi�m l��ng, c�t gi�m chi 
tiêu trong khi ch� ��i li�u pháp th�n k� �� thoát kh�i tình tr�ng suy thoái nh� 
tr��ng phái kinh t� h�c c� �i�n. Gi�i pháp ��a n�n kinh t� thoát kh�i suy thoái 
c�a Keynes là t�ng c�u h�u hi�u! N�u c�u ���c khuy�n khích thông qua chi tiêu 
t�ng thêm, ph�i s�n xu�t nhi�u hàng hóa h�n và n�n kinh t� s� ph�c h�i. Trên tinh 
th�n �ó, Keynes làm ��o l�n lu�n thuy�t c�a Say. C�u t�o ra cung, ch� không ph�i 
nh�ng cách khác.

Do �� c�p ��n m�t v�n �� l�n mang tính s�ng còn, nên th�t d� hi�u khi Lý 
thuy�t chung g�p r�t nhi�u tranh cãi và e dè. Các chính ph� khi �ó c�ng khó ch�p 
nh�n m�t lý lu�n �ng h� s� thâm h�t ngân sách qu�c gia do �� ti�n vào th� tr��ng. 
�a s� m�i ng��i ��u cho r�ng ngân sách qu�c gia nên dùng �� tr� n�. Keynes �ã 
m�t nhi�u công s�c �� thuy�t ph�c m�t s� t�ng th�ng th�c hi�n chính sách c�a 
mình nh�ng k�t qu� c�ng r�t h�n ch�. 

Cu�c g�p g� gi�a ông và T�ng th�ng M� Franklin D. Roosevelt nh�m g�i 
ý Nhà tr�ng áp d�ng lý lu�n c�a mình nh�ng ch� nh�n ���c m�t l�i phàn nàn 
r�ng: “�áng l� anh ta nên làm m�t nhà toán h�c h�n là m�t nhà kinh t� chính 
tr� h�c” �ã làm Keynes không kh�i th�t v�ng. Ch� ��n khi n��c M� lún sâu vào 
kh�ng ho�ng và b��c vào Chi�n tranh th� gi�i th� hai, Roosevelt m�i c�u vi�n 
��n ý t��ng c�a Keynes. K�t qu� thành công ngoài mong ��i. T� n�m 1939 ��n 
n�m 1944, s� l��ng hàng hóa c�a M� �ã t�ng g�p �ôi, n�n th�t nghi�p gi�m 
m�nh t� 17% xu�ng còn 1%. �i�u �ó �ã giúp M� tr� thành m�t c��ng qu�c m�i 
trên th� gi�i. N�m 1946, Lu�t lao ��ng M� �ã chính th�c xác ��nh h��ng �i theo 
h�c thuy�t Keynes là chính sách s� ���c th�c hi�n liên t�c v�i trách nhi�m c�a 
chính ph� liên bang nh�m thúc ��y t�i �a vi�c làm, t�ng m�c s�n xu�t và s�c tiêu 
dùng trong dân chúng. T�ng th�ng th� 37 (t� n�m 1969 ��n n�m 1974) Richard 
Milhous Nixon, �ã ph�i nói r�ng: “Chúng ta bây gi� ��u là nh�ng ng��i theo 
tr��ng phái Keynes (Keynesian)”.

Mô hình qu�n lý t�ng c�u c�a Keynes �ã ��t ra v� th� và yêu c�u m�i cho 
chính ph� mà không nh�t thi�t ph�i qu�c h�u hóa, không c�n thi�t ph�i k� ho�ch 
hóa t�p trung toàn b� n�n kinh t�. Chính ph� không c�n n�m toàn b� n�n kinh t� 
nh�ng chính ph� có th� m� r�ng t�ng ho�c gi�m t�ng c�u khi c�n thi�t �� làm 
thay ��i kinh t� v� mô. T�t c� nh�ng gì c�n làm là chính ph� ki�m soát cái bánh lái 
c�a n�n kinh t� (v�n không d� dàng �i�u khi�n) �� c� xe kinh t� tr� l�i con ���ng 
�i ��n th�nh v��ng. Nh�ng làm th� nào �ây? Gi�m giá, h� l��ng theo cách c� 
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�i�n �? Không. M�t công c� hoàn toàn m�i do Keynes �� xu�t là s� d�ng “thâm 
h�t qu�c gia” m�t cách th�n tr�ng, s� d�ng ti�n vào các công trình công c�ng �� 
làm t�ng t�ng c�u và khôi ph�c ni�m tin. ��n khi n�n kinh t� tr� l�i con ���ng 
c�a nó, ��t ���c toàn d�ng lao ��ng thì chính ph� s� không c�n s� d�ng thâm h�t 
và mô hình t� do kinh t� c� �i�n l�i có th� v�n hành m�t cách hoàn h�o.

Li�u thu�c c�a Keynes r�t h�u d�ng và h�p lý �� gi�i quy�t tình tr�ng 
�ình ��n c�a kinh t� th� tr��ng t� b�n ch� ngh�a nh�ng n�m 1930 và th�m chí 
c� ��n ngày nay. Tuy nhiên, lý thuy�t c�a ông c�ng t�o ra m�t môi tr��ng thu�n 
l�i cho nh�ng ng��i theo ch� ngh�a can thi�p c�a nhà n��c - nh�ng ng��i mu�n 
l�m d�ng chi tiêu công có thêm lu�n c� �� huênh hoang. D�u r�ng lý thuy�t c�a 
Keynes không khuy�n khích tiêu dùng quá m�c, không c� v� tài tr� n�, nh�ng lý 
thuy�t kích c�u t� nó v�n t�o d�ng c� s� lý lu�n và t�o c� h�i cho vi�c l�m d�ng 
b�i chi, t�ng c��ng thâm h�t. 

Thuy�t �a chu�ng tính thanh kho�n 

Thuy�t �a chu�ng tính thanh kho�n là m�t trong nh�ng lu�n �i�m lý lu�n 
quan tr�ng trong h�c thuy�t kinh t� v� mô c�a Keynes.

Theo Keynes, nhu c�u ti�n m�t c�a con ng��i kinh t� �i�n hình g�m hai 
ph�n. M�t ph�n là nhu c�u ti�n m�t cho các ho�t ��ng giao d�ch, m�t ph�n dành 
cho ��u c�. Ph�n ti�n m�t dành cho nhu c�u giao d�ch t�ng, gi�m tùy theo thu 
nh�p. N�u thu nh�p nhi�u h�n thì h� tiêu dùng nhi�u h�n và ng��c l�i. L��ng 
ti�n m�t dùng �� ��u c� thì ph� thu�c vào lãi su�t. N�u lãi su�t càng cao thì h� 
không gi� ti�n m�t và ng��c l�i, khi lãi su�t xu�ng th�p, nh�t là khi lãi su�t quá 
th�p, ng��i ta không mu�n g�i ti�n vào ngân hàng mà có xu h��ng gi� ti�n m�t 
nhi�u h�n. Gi� ti�n m�t thì ���c tính thanh kho�n cao nh�ng không có ti�n l�i. 
Mu�n có ti�n l�i thì ph�i “��u t�”, g�i ti�n vào ngân hàng ho�c mua ch�ng khoán. 

Theo Keynes, có hai nhóm ng��i l�c quan và bi quan. Nh�ng ng��i l�c 
quan thì d� tính giá ch�ng khoán t�ng lên (lãi su�t gi�m) nên s� b� ti�n m�t �� 
mua ch�ng khoán. Nh�ng ng��i bi quan thì d� tính giá ch�ng khoán gi�m (lãi 
su�t t�ng) nên s� bán ch�ng khoán �ang gi� �� thu ti�n m�t v�. T� �ó, c� giá 
ch�ng khoán và lãi su�t ��u ph� thu�c vào ch�t l��ng d� báo, phân tích, �ánh giá 
và m�c �� �a thích ti�n m�t c�a c� nh�ng ng��i l�c quan và bi quan.

�a chu�ng tính thanh kho�n là m�t c�n nguyên d�n t�i hi�n t��ng “b�y 
thanh kho�n”. B�y thanh kho�n x�y ra khi chính sách ti�n t� ���c n�i l�ng b�ng 
cách gi�m lãi su�t nh�ng ��n khi lãi su�t xu�ng quá th�p thì s� ��y m�i ng��i 
��n quy�t ��nh gi� tài s�n c�a mình d��i d�ng ti�n m�t làm cho chính sách ti�n 
t� m�t tác d�ng. 

Khi n�n kinh t� r�i vào suy thoái, chính sách ti�n t� ���c n�i l�ng b�ng 
cách gi�m lãi su�t �� kích thích tiêu dùng, kích thích ��u t� nh�m t�ng t�ng c�u, 
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��a n�n kinh t� thoát kh�i suy thoái. Tuy nhiên, n�u liên t�c gi�m lãi su�t và khi 
m�c lãi su�t xu�ng th�p quá m�c thì theo thuy�t �a chu�ng tính thanh kho�n, m�i 
ng��i s� gi� ti�n m�t ch� không g�i vào ngân hàng hay mua ch�ng khoán. H�u 
qu� là ngân hàng không huy ��ng ���c ti�n g�i nên thi�u ngu�n v�n cho doanh 
nghi�p vay. ��u t� t� nhân không ���c thúc ��y. Trên th� tr��ng tài chính, c� 
phi�u c�a doanh nghi�p c�ng không bán ���c nên doanh nghi�p c�ng không huy 
��ng ���c v�n ��u t� trên th� tr��ng ch�ng khoán. 

Lúc này, chính sách ti�n t� không còn tác d�ng, không thu hút ���c v�n, 
không kích thích ���c ��u t�, không t�ng ���c t�ng c�u. Trong tr��ng h�p nh� 
v�y, d��ng nh� ch� có chính sách tài khóa là có th� phát huy tác d�ng v�i vi�c 
gi�m thu�, t�ng chi tiêu công c�ng, t�ng xu�t kh�u ròng, khuy�n khích ��i m�i 
công ngh� �� tác ��ng v� mô vào n�n kinh t�, ��a n�n kinh t� thoát kh�i suy thoái. 

Trong th�c t�, có th� ch� ra tr��ng h�p Nh�t B�n �ã r�i vào b�y thanh 
kho�n d�ng này trong th�p niên 1990. Chính sách ti�n t� c�a Nh�t cu�i th� k� XX 
�ã ��n cái g�i là chính sách lãi su�t zero nh�ng kinh t� và ��u t� c�a Nh�t v�n trì 
tr� trong c� th�i k� lãi su�t th�p su�t m��i n�m cu�i th� k� XX. 

M�t �i�u h�t s�c thú v� là lý thuy�t Keynes �ã ���c nhi�u nhà kinh t� h�c 
khác cùng th�i ho�c h�u sinh �ã tìm cách mô hình hóa �� ch�ng minh. �ó là 
tr��ng h�p c�a Hick (gi�i Nobel kinh t� n�m 1972). Hick �ã xây d�ng và s� d�ng 
mô hình IS-LM �� phân tích nh�ng v�n �� c� b�n c�a kinh t� v� mô, khám phá 
các lý thuy�t c�a Keynes v� ��u t�, ti�t ki�m, cung ti�n, c�u ti�n. Hi�n nay, mô 
hình IS-LM �ã tr� thành m�t b� ph�n không th� tách r�i trong t�t c� các sách giáo 
khoa v� kinh t� v� mô. Hick c�ng �ã mô hình hóa ý t��ng v� b�y thanh kho�n 
c�a Keynes vào n�m 1939. Ngoài ra, còn có m�t s� mô hình khác minh h�a các 
ý t��ng c�a Keynes nh� mô hình mô hình Harrod-Domar do c� Roy Forbes 
Harrod (1900-1978) và Evsey David Domar (1914-1997) ��c l�p phát tri�n. 

Sau khi Keynes m�t n�m 1948, lý lu�n c�a Keynes ti�p t�c ���c các nhà 
kinh t� qu�ng bá và phát tri�n h�c thuy�t Keynes mà �i�n hình là Câu l�c b� 
Keynes t�i tr��ng ��i h�c Cambridge g�m Joan Robinson, Richard Kahn, Piero 
Sraffa, Austin Robinson,James Meade. Bên c�nh �ó, còn có nhi�u nhà kinh t� h�c 
ngoài ph�m vi Cambridge c�ng có nhi�u �óng góp phát tri�n lý lu�n c�a Keynes 
nh� Roy Harrod, Michal Kalecki, Nicholas Kaldor, Abba Lerner, John Hicks, 
Maurice Dobb, Lorie Tarshis, Richard Stone, George Shackle. Các nhà kinh t� 
h�c Hoa K� c�ng d�a vào lý lu�n này mà xây d�ng nên tr��ng phái kinh t� h�c 
v� mô t�ng h�p. 

H�c thuy�t Keynes t� ngày ra ��i ��n nh�ng n�m 1970 m�i g�p ph�i nh�ng 
phê phán ��u tiên t� nh�ng ng��i theo ch� ngh�a kinh t� t� do m�i (Neo-classic). 
Và khi lý thuy�t v� ch� ngh�a kinh t� t� do kinh t� m�i b� lung lay ��n t�n g�c r� 
tr��c cu�c kh�ng ho�ng tài chính - kinh t� toàn c�u kéo dài t� n�m 2008 ��n nay, 
ng��i ta l�i tr� v� v�i các nguyên lý c� b�n c�a Keynes.
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K�t lu�n
Có l� t� thích h�p nh�t �� miêu t� cu�c ��i c�a John Maynard Keynes là 

r�c r�. Trong l�ch s�, cái tên John Maynard Keynes th��ng ���c nh�c ��n nh� 
m�t t��ng �ài kinh t� h�c, ng��i �ã khai sinh ra Kinh t� h�c v� mô hi�n ��i. Tác 
ph�m Lý thuy�t chung v� vi�c làm, lãi su�t và ti�n t�, g�i t�t là Lý thuy�t chung 
(The General Theory) và nh�ng phân tích lý thuy�t “t�ng c�u h�u hi�u” c�a ông 
���c coi là c�m nang s�ng còn, không ch� giúp các nhà n��c t� b�n thoát kh�i 
kh�ng ho�ng, thoát kh�i ��i suy thoái mà còn giúp các nhà lãnh ��o c�a nhi�u 
qu�c gia khác v�ch ra các chính sách kinh t� phù h�p, nh�t là khi n�n kinh t� r�i 
vào �ình ��n. 

Cu�c ��i c�a John Maynard Keynes g�n v�i nh�ng s� ki�n tr�ng ��i, 
nh�ng lý thuy�t v� mô, nh�ng thành t�u huy hoàng và c� nh�ng ch�c v� cao c�p. 
�ó không ph�i là m�t s� ph�n ���c ��nh s�n mà do n� l�c không ng�ng th� hi�n 
s� thông minh, s�c s�o, t�m nhìn r�ng và kh� n�ng lãnh ��o c�a John Maynard 
Keynes. 

M�c dù John Maynard Keynes �ã qua ��i t� n�m 1946, nh�ng t� t��ng 
h�c thuy�t kinh t� Keynes v�n tràn ng�p các tr��ng ��i h�c, các h�c vi�n, các 
vi�n nghiên c�u, c� trong ngh� tr��ng và trên các khu ph� tài chính. R�t nhi�u 
chính ph� �ã c�u vi�n ��n h�c thuy�t Keynes �� kích thích t�ng c�u, ��a n�n kinh 
t� thoát kh�i suy thoái, chèo lái n�n kinh t� qu�c gia tr� v� con ���ng t�ng tr��ng. 

T�p chí danh ti�ng Time �ã bình ch�n John Maynard Keynes là m�t trong 
100 ng��i làm nên l�ch s� c�a th� k� XX. R�t nhi�u l�i ca t�ng ông ���c th�t 
ra không ng�t t� nh�ng ng��i n�i ti�ng, nhi�u ��n m�c cho ��n nay, v�n vang 
lên nh�ng câu nói nh� “Keynes s�ng l�i”, “li�u có m�t Keynes khác xu�t hi�n �� 
c�u n��c M�”, “m�t l�n n�a chúng ta l�i là Keynesian, nh�ng Keynesian �ích 
th�c”... Và khi bóng �en c�a kh�ng ho�ng tài chính th� gi�i n�m 2008 v�n còn 
ti�p t�c tác ��ng x�u ��n các n�n kinh t� thì h�c thuy�t Keynes m�t l�n n�a h�i 
sinh. Dù � m�c �� này hay m�c �� khác nh�ng h�u kh�p các châu l�c, các chính 
ph� ��u �ã, ho�c �ang s� d�ng ngân sách nhà n��c �� kích c�u n�n kinh t� nh�m 
duy trì t�ng tr��ng và chèo lái n�n kinh t� thoát kh�i kh�ng ho�ng.
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Ch� d�n khoa h�c

Tiêu dùng c�n biên. Kích c�u. H� s� nhân (k). C�i cách ti�n t�. Khuynh h��ng 
tiêu dùng c�n biên. �a thích thanh kho�n. B�y thanh kho�n. Thâm h�t ngân sách.

Nh�ng công trình tiêu bi�u c�a John Maynard Keynes

The Recent Economic Events in India, 1909.
Indian Currency and Finance, 1913.
The Prospects of Money, 1914.
The Economics of War in Germay, 1915.
The Economic Consequences of the Peace, 1919.
A Treatise on Probability, 1921.
A Tract on Monetary Reform, 1923.
The Economic Consequences of Mr. Churchill, 1925.
Essays in Biography, 1933.
The Means to Prosperity, 1933.
“General Theory of Employment, Interest and Money”, 1936.
How to Pay for the War: A radical plan for the Chancellor of the Exchequer, 1940.
“The Balance of Payments of the United States”, 2005


