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Thân th�
Cantillon sinh vào kho�ng gi�a nh�ng n�m 1680 và 1690 trong m�t gia 

�ình theo ��o Thiên chúa thu�c t�ng l�p quý t�c ��a ch� nh� � th� tr�n Ballyronan, 
vùng Tây B�c Ireland. 

Cantillon t�ng giúp vi�c cho T�ng tr��ng Kho b�c Anh, James Brydges, 
t�i Tây Ban Nha. N�m 1714, Cantillon nh�p c� vào Pháp, mang qu�c t�ch Pháp. 
Sau �ó, vào n�m 1716, ông tr� thành nhà kinh doanh tài chính khi ti�p qu�n m�t 
ngân hàng t� ng��i h� hàng c�a mình. T�i Pháp, ông �ã có d�p ���c ti�p xúc v�i 
nh�ng trí tu� v� ��i nh� Voltaire, Montesquieu.

N�m 1720, Cantillon ki�m ���c m�t s� ti�n l�n t� vi�c ��u t� vào Công 
ty ph��ng Tây (Compagnie d’Occident) do John Law m�t th��ng nhân ng��i 
Scotland �i�u hành. Công ty này ���c Chính ph� Pháp b�o h� ��c quy�n th��ng 
m�i v�i vùng Caribe và B�c M�. Vi�c này �ã t�o nên m�t bong bóng c� phi�u ��u 
tiên trong l�ch s�. N�m 1719, m�t c� phi�u c�a công ty có giá 500 livre1 �ã t�ng 
lên ��n 10.000 livre vào n�m 1720, r�i l�i tr� l�i m�c 500 livre vào n�m 1721. 
Nh� m�i quan h� ��i tác thân thi�t v�i John Law, n�m ���c nhi�u thông tin và 
nh�y bén v�i tình hình, Cantillon �ã nhanh chóng bán �i ph�n c� phi�u n�m gi� 
tr��c khi giá tr� c�a chúng s�t gi�m.

Cantillon còn kinh doanh cho vay n�ng lãi. Sau khi ki�m ���c m�t s� ti�n 
l�n, ông �ã lách lu�t ch�ng cho vay n�ng lãi c�a Pháp b�ng cách cho vay b�ng 
m�t lo�i ti�n nh�ng yêu c�u thanh toán b�ng m�t lo�i ti�n khác. Nh�ng bi�n ��ng 
t� giá t��ng ��i l�n trong th�i gian này �ã khi�n vi�c thanh toán g�p khó kh�n và 
Cantillon th��ng xuyên b� cu�n vào nh�ng v� tranh cãi pháp lý. Cantillon �ã tr� 

1  Livre là đơn vị tiền tệ của Pháp cho đến năm 1795.
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v� s�ng � Anh và b�t tay vào vi�t tác ph�m Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng 
m�i nh� m�t cách thoát kh�i nh�ng r�c r�i pháp lý.

Cái ch�t c�a Cantillon là m�t bí �n. Sau khi tr� v� London ���c vài tháng, 
ngày 14 tháng 5 n�m 1734, ng�n l�a �ã thiêu r�i c�n nhà c�a Cantillon trên ph� 
Albermarle. Sau v� h�a h�an, ng��i ta tìm th�y m�t cái xác ch�t cháy không ��u 
trong c�n nhà cháy. Có gi� thi�t cho r�ng Cantillon b� ám h�i. Ba tu�n tr��c v� 
cháy, ông �ã sa th�i m�t ��u b�p ng��i Pháp, sau v� cháy ng��i này �ã tr�n ra 
n��c ngoài v�i m�t s� tài s�n l�n. Nh�ng c�ng có gi� thi�t cho r�ng Cantillon �ã 
t� dàn d�ng nên cái ch�t gi� nh�m ch�m d�t hoàn toàn nh�ng r�c r�i v�i pháp 
lu�t. Nh�ng gi�y t� cá nhân c�a Cantillon sau này ���c tìm th�y � Surinam, m�t 
thu�c ��a c�a Hà Lan � Nam M�, khi�n ng��i ta nghi ng� ông �ã t�o hi�n tr��ng 
gi�, �� r�i chuy�n ��n s�ng nh�ng n�m tháng cu�i ��i � �ó.

S� nghi�p khoa h�c

Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i

Có khá nhi�u di c�o c�a Cantillon nh�ng Lu�n v� b�n ch�t chung c�a 
th��ng m�i th�c s� là m�t di s�n mà ông �� l�i cho h�u th�. Lu�n v� b�n ch�t 
chung c�a th��ng m�i ���c Cantillon vi�t n�m 1730, xu�t b�n n�m 1755 b�ng 
ti�ng Pháp, sau �ó ���c Henry Higgs d�ch ra ti�ng Anh n�m 1932.

Cho dù Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i r�t n�i ti�ng và �ã ���c 
Adam Smith trích d�n (khá hi�m) trong tác ph�m kinh �i�n C�a c�i c�a các qu�c 
gia nh�ng nghiên c�u c�a Cantillon �ã b� “b� quên” trong nhi�u n�m. T�i cu�i 
th� k� XIX, Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i �ã “b�ng sáng” khi ���c 
William Stanley Jevons, nhà kinh t� h�c n�i ti�ng ng��i Anh th� k� XIX khám 
phá l�i. Trong bài báo Richard Cantillon và qu�c t�ch c�a kinh t� chính tr�, ��ng 
n�m 1881, Jevons �ã g�i tác ph�m c�a Cantillon là hòn �á t�ng c�a kinh t� chính 
tr�. K� t� �ó, Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i ngày càng thu hút ���c 
s� quan tâm c�a nhi�u h�c gi� nh� Henry Higgs, Joseph Schumpeter, Friedrich 
Hayek, Murray Rothbard.

M�c dù không ph�i là nhà nghiên c�u hàn lâm v� kinh t� h�c, tác ph�m c�a 
Cantillon ���c vi�t d�a trên nh�ng tr�i nghi�m th�c t� c�a ông trong kinh doanh 
nh�ng l�i là nh�ng phân tích có h� th�ng m�t cách �áng kinh ng�c. Lu�n v� b�n 
ch�t chung c�a th��ng m�i ���c chia thành 3 ph�n. Ph�n 1: ��nh ngh�a nh�ng 
khái ni�m chính c�a kinh t� chính tr� và mô t� nh�ng nguyên lý ho�t ��ng c�a 
th� tr��ng hàng hóa, th� tr��ng lao ��ng. Ph�n 2: Gi�i thích vai trò c�a ti�n và s� 
l�u chuy�n ti�n t� trong n�n kinh t�. Ph�n 3: Nghiên c�u th��ng m�i qu�c t� và 
t� giá h�i �oái.

Ph�n nào b� �nh h��ng b�i hoàn c�nh gia �ình (ông sinh ra trong m�t 
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gia �ình ch� ��t), trong ph�n 1 nghiên c�u cách th�c v�n hành c�a n�n kinh t�, 
Cantillon l�p lu�n r�ng ��t �ai là ngu�n g�c c�a c�a c�i. Theo Cantillon, quá trình 
s�n xu�t ���c di�n ra nh� hai y�u t� là ��t �ai và s�c lao ��ng.

Ông ��a ra khái ni�m “giá tr� n�i t�i” (intrisic value) là th��c �o chi phí do 
s� d�ng các y�u t� s�n xu�t. Nh�ng xa h�n, ông cho r�ng ��t �ai và s�c lao ��ng 
là nh�ng ngu�n l�c không thu�n nh�t. ��t có mi�ng t�t, mi�ng x�u, ch�t l��ng 
c�a lao ��ng c�ng khác nhau. Do v�y, không th� tính chính xác ���c giá tr� th�c 
ch�t c�a hàng hóa s�n xu�t ra. 

Cantillon ch� ra r�ng hàng hóa trao ��i không ch� d�a trên giá tr� n�i t�i 
mà trên th� tr��ng, giá c� hàng hóa còn ���c quy�t ��nh b�i s� thích, th� hi�u 
c�a ng��i tiêu dùng. Ý t��ng này c�a Cantillon �ã t�n t�i và ���c m� r�ng ��n 
ngày nay, s� thích và th� hi�u c�a ng��i tiêu dùng ���c các doanh nghi�p ��t lên 
hàng ��u trong chi�n l��c marketing. Các doanh nghi�p không ti�c ti�n cho vi�c 
nghiên c�u th� hi�u khách hàng, ��t khách hàng làm trung tâm là chi�n l��c c�nh 
tranh c�a các doanh nghi�p hi�n ��i.

Cantillon t�p trung vào nghiên c�u hành vi kinh t� c�a ng��i ch� ��t, trong 
c� hai l�nh v�c s�n xu�t và tiêu dùng. Ng��i ch� ��t có thu nh�p t� ��a tô, h� chi 
tiêu m�t ph�n thu nh�p này vào vi�c mua hàng nông nghi�p và hàng công nghi�p. 
B�ng cách này, h� �ã t�o thêm thu nh�p cho ng��i lao ��ng � c� khu v�c nông 
thôn và thành th�. Ng��i lao ��ng � khu v�c thành th� và nông thôn c�ng tiêu 
dùng hàng công nghi�p và hàng nông nghi�p. Ng��i nông dân có thêm thu nh�p 
và s� ph�i tr� ��a tô cho ch� ��t. Quá trình tiêu dùng và s�n xu�t nh� v�y ti�p di�n 
không ng�ng.

Cantillon c�ng l�p lu�n r�ng quá trình phân công lao ��ng xã h�i ���c di�n 
ra m�t cách t� nhiên, ���c quy�t ��nh b�i nhu c�u v� các hàng hóa khác nhau. 
N�u nhu c�u c�a ng��i ch� ��t v� hàng công nghi�p l�n h�n, nhu c�u v� hàng 
nông nghi�p gi�m �i, thì l�c l��ng lao ��ng s� chuy�n d�ch t� khu v�c nông 
nghi�p sang khu v�c công nghi�p �� �áp �ng nh�ng thay ��i trong s�n xu�t. 
Cantillon coi �ây là m�t trong nh�ng nguyên nhân c� b�n lý gi�i vi�c di c� lao 
��ng t� khu v�c nông thôn ra thành th�.

��nh ngh�a l�i thu�t ng� “Ch� doanh nghi�p”

M�t �óng góp r�t l�n c�a Cantillon là vi�c ông �ã ��nh ngh�a l�i thu�t ng� 
“ch� doanh nghi�p”.

Cho ��n ��u th� k� XVIII, khái ni�m “ch� doanh nghi�p” ���c dùng �� 
ch� các nhà th�u khoán - ng��i ký h�p ��ng v�i nhà n��c và ���c nhà n��c gánh 
ch�u r�i ro n�u môi tr��ng kinh doanh thay ��i. 

Cantillon �ã ��nh ngh�a l�i r�ng ch� doanh nghi�p là ng��i ���c h��ng l�i 
tr�c ti�p nh�ng c�ng là ng��i ph�i gánh ch�u r�i ro trong ho�t ��ng kinh doanh 
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c�a mình. Ông chia nh�ng ng��i s�n xu�t ra hàng hóa trong n�n kinh t� thành hai 
lo�i: m�t là “ng��i ���c thuê”, h� nh�n m�c l��ng ho�c thu nh�p t� ��a tô xác 
��nh; hai là “ch� doanh nghi�p”, nh�ng ng��i h��ng m�c thu nh�p không xác 
��nh tr��c.

Ông l�p lu�n, ch� doanh nghi�p mua nguyên v�t li�u �� s�n xu�t theo m�c 
giá cho tr��c, nh�ng bán nh�ng s�n ph�m � m�c giá thay ��i theo �i�u ki�n th� 
tr��ng. Khi có thiên tai, d�ch b�nh, ngu�n cung c�p các s�n ph�m nông nghi�p s� 
s�t gi�m, nh�ng nhu c�u cho nh�ng s�n ph�m này không ��i, nên giá c� s� t�ng. 
Nh� v�y, ch� doanh nghi�p s� ph�i ��i m�t v�i �i�u ki�n th� tr��ng thay ��i và 
ph�i gánh ch�u r�i ro cho ho�t ��ng kinh doanh c�a mình. Cách hi�u này v� ch� 
doanh nghi�p d��ng nh� là hi�n nhiên trong th�i ��i hi�n nay nh�ng xét trong b�i 
c�nh th�i b�y gi�, �ó th�c s� là m�t b��c ��t phá.

V�i Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i - b�n lu�n hoàn ch�nh ��u tiên 
v� lý thuy�t kinh t� và các nghiên c�u v� doanh nghi�p, Cantillon �ã ���c m�nh 
danh là “cha �� c�a kinh t� h�c doanh nghi�p”.

Hi�u �ng Cantillon

Nh�ng nghiên c�u v� ti�n t� c�a Cantillon (ng��i �ã có m�t s� nghi�p 
kinh doanh tài chính khá thành công) trong ph�n 2 c�a tác ph�m Lu�n v� b�n 
ch�t chung c�a th��ng m�i thu hút ���c r�t nhi�u s� quan tâm c�a các h�c gi�. 
Friedrich Hayek nh�n xét �ây là �óng góp �áng giá nh�t c�a Cantillon cho kinh 
t� h�c.

Cantillon �ã phát hi�n ra tác ��ng không ch�c ch�n c�a thay ��i cung ti�n 
lên n�n kinh t� mà sau này ���c các nhà kinh t� h�c g�i là hi�u �ng Cantillon. 
Khi cung ti�n t�ng, �nh h��ng c�a nó lên n�n kinh t� còn ph� thu�c vào vi�c ai 
là ng��i n�m gi� s� ti�n m�i t�ng này và cách th�c h� chi tiêu. N�u ti�n r�i vào 
túi c�a ng��i ch� doanh nghi�p thì h� s� ��u t� nhi�u h�n, còn n�u ti�n vào tay 
ng��i lao ��ng thì h� s� t�ng chi tiêu cho hàng tiêu dùng.

Cantillon ch� trích lý thuy�t s� l��ng ti�n t� c�a John Locke v� vi�c Locke 
cho r�ng t�ng cung ti�n s� d�n ��n t�ng giá các lo�i hàng hóa theo cùng m�t t� l�. 
Ông phê phán Locke �ã ��a ra l�p lu�n này nh� m�t châm ngôn c� b�n khi cho 
r�ng l��ng hàng hóa s�n xu�t ra t� l� thu�n v�i l��ng ti�n và �óng vai trò �i�u ti�t 
giá c� th� tr��ng. Cantillon �ã c� g�ng lý gi�i ý ki�n này c�a Locke. Ông cho r�ng 
Locke �ã th�y ���c s� d� th�a ti�n b�c làm cho m�i th� tr� nên ��t �� nh�ng l�i 
không xem xét b�ng cách nào l�i x�y ra tình tr�ng nh� th�. Cantillon cho r�ng, 
khó kh�n ch� y�u c�a v�n �� này n�m � vi�c xác ��nh l��ng ti�n gia t�ng s� ��y 
m�c giá t�ng lên b�ng cách nào và theo m�t t� l� ra sao.

Cantillon nh�n ��nh r�ng ti�n ���c ��a vào l�u thông trong n�n kinh t� 
m�t cách t� t� và trong ng�n h�n, t�ng cung ti�n s� �nh h��ng ��n vi�c t�ng giá 
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hàng hóa nh�ng các lo�i hàng hóa khác nhau s� t�ng giá theo các m�c khác nhau.

Cantillon c�ng nh�n th�y �nh h��ng c�a cung ti�n lên th��ng m�i qu�c 
t�. Ông lý gi�i, t�ng cung ti�n gây ra t�ng giá. Giá c� hàng trong n��c t�ng khi�n 
hàng xu�t kh�u tr� nên kém c�nh tranh h�n và hàng nh�p kh�u l�i tr� nên r� h�n 
m�t cách t��ng ��i so v�i hàng trong n��c. Nh� v�y, s� có thâm h�t th��ng m�i 
và vàng s� b� rò r� ra n��c ngoài �� thanh toán cho hàng nh�p kh�u. �i�u này s� 
d�n ��n cung ti�n gi�m, kéo theo ��u t� trong n��c gi�m, d�n ��n s�n xu�t trong 
n��c gi�m.

Cantillon bác b� quan �i�m ti�n t� c�a tr��ng phái tr�ng th��ng khi tr��ng 
phái này cho r�ng c�n ph�i liên t�c t�ng cung ti�n. Ông gi� quan �i�m r�ng cung 
ti�n ph�i ���c gi� � m�c �n ��nh và ch� t�ng hay gi�m �� th�c hi�n vai trò là 
ph��ng ti�n trao ��i trong n�n kinh t�. Cantillon c�ng nh�c t�i t�c �� l�u thông 
c�a ti�n, ông nh�n m�nh r�ng t�c �� l�u thông nhanh có th� làm t�ng l��ng ti�n 
trong n�n kinh t�. 

Nh�ng quan �i�m v� ti�n t� c�a Cantillon th�c s� �ã v��t th�i gian và gây 
�n t��ng m�nh cho nh�ng nhà kinh t� th� h� sau, ��c bi�t là tr��ng phái kinh t� 
h�c Áo.

Th��ng m�i qu�c t�: B�o h� nông nghi�p 
và xu�t kh�u hàng công nghi�p

Lu�n v� th��ng m�i qu�c t� c�a Cantillon trong ph�n 3 c�a tác ph�m Lu�n 
v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i ít nhi�u ch�u �nh h��ng c�a tr��ng phái tr�ng 
th��ng. 

Cantillon �ng h� chính sách b�o h� th��ng m�i cho r�ng chính ph� c�n 
ph�i b�o ��m th�ng d� th��ng m�i. Ông �� cao vai trò c�a hàng hóa nông 
nghi�p trong n�n kinh t� và khuy�n khích chính ph� xu�t kh�u hàng công nghi�p. 
Cantillon l�p lu�n r�ng, �� s�n xu�t hàng công nghi�p c�n nh�ng lao ��ng giàu 
k� n�ng, h� c�ng ���c tr� l��ng cao h�n nh�ng lao ��ng không có k� n�ng trong 
khu v�c nông nghi�p, do v�y xu�t kh�u nhi�u hàng công nghi�p s� �em l�i s� 
th�nh v��ng cho n�n kinh t�.

Nh�ng ý t��ng này có s�c s�ng ��n t�n bây gi� và v�n ���c áp d�ng 
trong các chính sách kinh t� hi�n ��i. Chính ph� các n��c phát tri�n nh� M� hay 
châu Âu ��u áp d�ng chính sách b�o h� nông nghi�p và tìm cách lo�i b� rào c�n 
th��ng m�i qu�c t� ��i v�i nh�ng s�n ph�m công nghi�p, s�n ph�m trí tu�... 

��i v�i Vi�t Nam, khi n�n kinh t� �ã h�i nh�p qu�c t� sâu r�ng, các chính 
sách thúc ��y xu�t kh�u hàng công nghi�p, xu�t kh�u hàng hóa có hàm l��ng 
ch�t xám và giá tr� gia t�ng cao s� thúc ��y ��t n��c phát tri�n m�nh m� và b�n 
v�ng.
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K�t lu�n
Ngay c� khi tác ph�m Lu�n v� b�n ch�t chung c�a th��ng m�i ���c xu�t 

b�n (n�m 1755), Cantillon v�n b� lãng quên trong h�n m�t th� k� phát tri�n c�a 
kinh t� h�c. Tuy nhiên, ông x�ng �áng ���c ghi nh�n là m�t trong nh�ng nhà 
kinh t� h�c th�c th� ��u tiên. Nhi�u ý t��ng c�a có s�c s�ng v��t th�i gian, v�n 
còn nguyên giá tr� trong th�i ��i ngày nay và �ã tr� thành nh�ng g�i ý cho s� phát 
tri�n c�a nhi�u tr��ng phái kinh t� khác nhau.

Ch� d�n khoa h�c

Hi�u �ng Cantillon. B�o h� nông nghi�p. Ch� doanh nghi�p.

Nh�ng công trình tiêu bi�u c�a Richard Cantillon

Essay on the Nature of Commerce in General (1755) (French: Essai sur la Nature 
du Commerce en Général), New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers, 2001.


