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L�i nhà xut b�n 

Xin b�n đ�c l�u ý, Nhà xu�t b�n Tri th�c trân 
tr�ng gi�i thi�u cu�n sách Ludwig von Mises – L��c 
kh�o (Ludwig von Mises – a Primer, The Institute of 
Economic Affairs, 2010) c4a Eamonn Butler, do d6ch 
gi� Ph�m Nguyên Tr�9ng d6ch m:t cách đ;y đ4 và 
m�ch l�c. 

Chúng tôi tôn tr�ng, nh�ng không nh�t thiAt 
đBng tình v�i quan điEm, cách tiAp cGn và lí gi�i 
riêng c4a tác gi� vI các v�n đI đ�Jc đI cGp đAn 
trong cu�n sách. 

Chúng tôi mong đ:c gi� đ�c cu�n sách này 
nh� m:t tài li�u tham kh�o v�i tinh th;n phê phán 
và khai phóng. 

Xin chân thành c�m ơn! 
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V� tác gi� 

TiAn sN Eamonn Butler là Giám đ�c Vi�n Adam 
Smith, m:t cơ quan nghiên c�u (think tank) có 
nhiIu �nh h�Rng, tSng viAt vI m:t lo�t chính sách 
nhTm thúc đUy sV lVa ch�n và c�nh tranh trong 
vi�c cung c�p các d6ch vW tr�ng yAu. Ông t�t 
nghi�p các chuyên ngành kinh tA h�c, triAt h�c và 
tâm lí h�c và đã b�o v� luGn án tiAn sN triAt h�c 
(PhD) t�i tr�9ng Đ�i h�c St. Andrew năm 1978. 
Trong nh`ng năm 1970 ông còn nghiên c�u các v�n 
đI vI h�u bbng và chăm sóc s�c khoc cho H� vi�n 
Me và gi�ng d�y triAt h�c R Hillsdale College, 
Michigan. Sau khi quay l�i Anh, ông làm biên tGp 
viên t�p chí British Insurance Broker, rBi trR thành 
Giám đ�c Vi�n Adam Smith, mà ông đã cùng v�i 
tiAn sN Madsen Pirie góp công thành lGp. TiAn sN 
Butler có nh`ng tác phUm vI hai ng�9i đo�t gi�i 
Nobel kinh tA là Milton Friedman và F. A. Hayek, 
và là tác gi� cu�n: Ludwig von Mises: C�i ngu�n c�a 
cu�c cách m!ng trong môn kinh t# vi mô hi$n đ!i 
(Ludwig von Mises: Fountainhead of the Modern 
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Microeconomics)... Tác phUm Adam Smith - Kh�o 
l��c (Adam Smith – a Primer)1 c4a ông đã đ�Jc 
Vi�n Các v�n đI Kinh tA �n hành năm 2007. Ngoài 
ra, ông là đBng tác gi� c4a khá nhiIu tác phUm vI 
trí thông minh và kiEm tra chj s� thông minh (IQ). 

                                                 
1 Eamonn Butler, Kh�o l��c Adam Smith, Ph�m Nguyên 
Tr�9ng d6ch, NXB Tri th�c, Hà N:i, 2010 - Chú thích c4a 
ng�9i d6ch (ND). 
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L�i gi�i thi�u 

Ngành xây dVng đang trong th9i kì bùng nb khi 
tôi r9i LVc l�Jng không quân hoàng gia năm 1999. 
Nh�ng vi�c đó đã ch�m d�t tr��c khi tôi hoàn 
thành luGn văn th�c sN trong lNnh vVc máy tính.  

Tôi tV hmi vì sao t�t c� m�i ng�9i l�i sai l;m 
trong cùng m:t lúc nh� thA? 

Và tôi còn tìm đ�Jc lí thuyAt vI chu kì kinh 
doanh c4a tr�9ng phái Áo và nhà kinh tA h�c 
Ludwig von Mises. Vi�c siAt chpt tín dWng càng 
c4ng c� nhGn th�c c4a tôi vI giá tr6 c4a tr�9ng phái 
Áo và chqng bao lâu sau tôi và m:t s� ng�9i b�n đã 
thành lGp Trung tâm Cobden. Trung tâm này do 
Toby Baxendale khRi x��ng nhTm thúc đUy ch4 
nghNa tV do truyIn th�ng c4a Manchester và đ�a 
tr�9ng phái kinh tA h�c Áo vào Anh, góp ph;n bb 
sung cho công vi�c c4a Vi�n Các v�n đI Kinh tA 
trong sV nghi�p qu�ng bá cho nh`ng tr�9ng phái 
t� duy khác nhau vI th6 tr�9ng tV do. 

Mises có thE đ�Jc coi là ng�9i nbi bGt nh�t trong 
h� th�ng t� duy do các h�c gi� thu:c dòng 
Dominican và Jesuit thA kj XV và XVI R Salamanca - 
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nh`ng ng�9i đ;u tiên viAt vI kinh tA h�c m:t cách h� 
th�ng - khRi x��ng. H� csng nh� Mises biAt rTng can 
thi�p vào sV hJp tác c4a nh`ng con ng�9i tV do là 
vi�c làm b�t hJp lí và b�t công. tn đ6nh giá c� bTng 
tiIn csng nh� bTng các lo�i hàng hóa khác là thiAu 
khôn ngoan và không có lJi cho quá trình s�n xu�t, 
nh�ng qu�n lí tGp trung lãi su�t l�i chính là: �n đ6nh 
giá c�. KAt qu� c4a nó chính là cu:c kh4ng ho�ng mà 
ngày nay t�t c� chúng ta đIu đang ph�i gánh ch6u. 

Thành tVu c4a Mises làm ng�9i ta ph�i kinh 
ng�c. Ít ng�9i biAt rTng F. A. Hayek tSng là ng�9i 
xã h:i ch4 nghNa cho đAn khi ông hiEu đ�Jc tác 
phUm: Ch� ngh,a xã h�i: Phân tích v2 kinh t# và xã h�i 
h4c (Socialism: An Economic and Sociological 
Analysis) c4a Mises. Trong khi m�i ng�9i tìm cách 
kAt hJp gi`a ch4 nghNa cá nhân và ch4 nghNa xã h:i 
thì Mises, m:t ng�9i cá nhân ch4 nghNa, l�i viAt m:t 
cách đơn gi�n: “Xã h:i là hJp tác; đ�y là c:ng đBng 
đang hành đ:ng”. 

 
Tôi r�t mu�n t�t c� nh`ng ai tuyên b� mình là 

“ng�9i theo phái tV do” đIu đ�c cu�n Ch� ngh,a t5 
do (Liberalism)1, t�t c� nh`ng ng�9i làm trong lNnh 
                                                 
1 Ludwig Von Mises, Ch� ngh,a t5 do truy2n th7ng, Ph�m 
Nguyên Tr�9ng d6ch, Đinh Tu�n Minh hi�u đính, NXB Tri 
th�c, Hà N:i, 2013 - ND. 
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vVc ngân hàng đIu đ�c cu�n Lí thuy#t v2 ti2n t$ và 
tín d8ng (The Theory of Money and Credit), t�t c� 
nh`ng nhà xã h:i h�c đIu đ�c cu�n Hành vi c�a con 
ng�:i (Human Action), và t�t c� các chính tr6 gia 
đIu đ�c cu�n Lí thuy#t và l;ch s< (Theory and 
History). Nh`ng ng�9i phê phán Mises đã làm cho 
nhiIu ng�9i quên và hiEu l;m ông: m:t vài sV thGt 
đang c;n đ�Jc phát hi�n l�i. 

Tôi thích nh�t cu�n B� máy quan liêu 
(Bureaucracy) c4a Mises. ThVc ra chj có hai kiEu 
qu�n lí: kiEu qu�n lí c4a cá nhân công dân và kiEu 
qu�n lí c4a chính ph4. NghNa là, b: máy qu�n lí 
nhTm kiAm l9i và b: máy quan liêu. NAu chúng ta 
không coi lJi nhuGn nh� m:t giá tr6 mà chúng ta đã 
t�o ra và không coi công vi�c kinh doanh nh� là 
ph�ơng ti�n tích cVc nhTm giúp đz ng�9i khác thì 
nh`ng đóng góp cho xã h:i c4a chúng ta csng 
chqng có m�y giá tr6: giá c� không b6 áp đpt trên th6 
tr�9ng là điIu quan tr�ng s�ng còn cho các tính 
toán kinh tA. 

Đ�y là lí do vì sao Mises trR thành quan tr�ng 
trong giai đo�n hi�n nay: có vc nh� chúng ta đang 
tr�i qua giai đo�n mà ông g�i là “cu:c kh4ng ho�ng 
c4a ch4 nghNa can thi�p”. Trong khi chúng ta can 
thi�p ngày m:t nhiIu hơn thì ngày càng th�y rõ là 
cơ sR cho sV giàu có c4a tSng cá nhân l�i đang gi�m 
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đi. Nh`ng bi�n pháp c�n trR chj có thE h�n chA kAt 
qu�. Vi�c can thi�p vào th6 tr�9ng đã làm gi�m hi�u 
qu� s�n xu�t m:t cách rõ ràng: chúng ta đang ch�ng 
kiAn nh`ng kho�n tiIn th�Rng dành cho nhân viên 
các ngân hàng đ�Jc nhà n��c c�u trJ l�n đAn m�c 
nào1. Tài s�n đ�Jc làm ra ch� không ph�i do ng�9i 
khác cho và chính sách hi�n nay nh�t đ6nh cu�i 
cùng s| giAt chAt sV th6nh v�Jng, an toàn và tV do. 
Con đ�9ng này s| d}n đAn ch4 nghNa xã h:i theo 
kiEu Đ�c, nh� David B. Smith đã trình bày trong tác 
phUm S7ng v?i quái v@t (Living with Leviathan) và 
đ�Jc IEA �n hành trong th9i gian qua. 

L�i thoát là ngSng can thi�p và ch�t l�Jng 
s�ng c4a r�t nhiIu ng�9i phW thu:c vào quá trình 
đ�a ra công luGn sV ki�n này. Trong m:t thA kj qua, 
chi tiêu c4a nhà n��c v�n chiAm kho�ng 10 đAn 
15% GDP đã nh�y lên đAn 53,4% (dV tính cho năm 
2010). ĐiIu đó có thE gJi cho chúng ta suy nghN vI 
cái mà Mises g�i là “con đ�9ng th� ba”: “Chính 
sách n�a v9i không thE kéo dài đ�Jc lâu. Đ�y chính 
là xây dVng ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô 
cs] m:t cách tS tS”.  

Mises là ng�9i viAt r�t nhiIu và vI m�i lNnh 
vVc, và trong cu�n L��c kh�o này, Eamonn Butler đã 
                                                 
1 Ý nói nh`ng kho�n c�u trJ c4a các n��c dành cho ngân 
hàng sau cu:c kh4ng ho�ng năm 2008 - ND. 
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c� g�ng thVc hi�n m:t nhi�m vW vô cùng to l�n. Và 
csng ph�i nói là ông đã r�t thành công. Ông đã rút 
ra đ�Jc, tS hàng ngàn trang nguyên tác, nh`ng 
điIu c�t yAu trong t� t�Rng c4a Mises. Tôi hi v�ng 
rTng đ:c gi� csng đón đ�c cu�n sách mmng này v�i 
tâm tr�ng thích thú nh� tôi. Không có ông th;y nào 
nói v�i sinh viên là không c;n đ�c nguyên tác. 
Nh�ng nAu chj gi�i h�n R vi�c gi�i thi�u Mises thì 
cu�n L��c kh�o c4a Eamonn Butler là tác phUm 
tuy�t v9i: nó cung c�p cho t�t c� nh`ng ai mu�n 
tìm hiEu kN l�zng các tác phUm c4a Mises m:t sV 
khRi đ;u đ;y giá tr6. 

Steven Baker 
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Tóm t�t 

• Kinh tA h�c là môn khoa h�c có thE phát hi�n ra 
các sV ki�n và thGm chí có thE tiên đoán - nh�ng 
không ph�i trên cơ sR quan sát và th� nghi�m 
mà là thông qua suy luGn. Csng nh� môn hình 
h�c và đ�i s� có thE b�t nguBn tS m:t vài đ6nh 
đI đơn gi�n và rõ ràng, môn khoa h�c vI hành 
vi c4a con ng�9i csng có thE di�n d6ch tS chính 
khái ni�m vI hành vi và sV lVa ch�n. 

• Các khái ni�m kinh tA nh� giá c� và lJi nhuGn 
không ph�i là nh`ng khái ni�m khách quan mà 
mang tính ch4 quan, phW thu:c vào t� duy c4a 
nh`ng ng�9i liên quan. Dù có bao nhiêu tính 
toán th�ng kê csng không thE bác bm đ�Jc sV 
ki�n t�i quan tr�ng là m�i ng�9i đIu có nh`ng 
cách đánh giá riêng c4a mình và ph�n �ng c4a 
m:t nhóm ng�9i đ�i v�i các sV ki�n c4a th6 
tr�9ng trong ngày hôm nay có thE không gi�ng 
v�i ph�n �ng c4a nhóm ng�9i khác vào ngày 
mai. Nh`ng đánh giá nh� thA không thE là đ�i 
t�Jng cho vi�c phân tích vI mpt toán h�c. 
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• LJi nhuGn không chj là lJi ích c4a m:t cá nhân và 
csng không ph�i là th��c đo h�nh phúc mà ta 
nhGn đ�Jc tS m:t thành công nào đó. Đúng ra, 
lJi nhuGn là sV đánh giá c4a nh`ng ng�9i khác 
đ�i v�i nh`ng sáng kiAn c4a chúng ta, t�c là 
nh`ng sáng kiAn đã đóng góp vào tài s�n và 
cu:c s�ng c4a ng�9i khác. Ph�i đ�Jc khách 
hàng 4ng h: thì ta m�i thu đ�Jc lJi nhuGn. 
Trong xã h:i th6 tr�9ng, tài s�n không ph�i là 
đpc quyIn đpc lJi, tài s�n chj đAn v�i ta nAu ta 
csng làm cho ng�9i tiêu dùng đ�Jc lJi. 

• Trong vi�c phân ph�i nguBn lVc thì h� th�ng th6 
tr�9ng hi�u qu� hơn là nh`ng cu:c b;u c� 
chính tr6, m�y năm dân chúng m�i có cơ h:i 
b;u c� m:t l;n hopc ph�i lVa ch�n gi`a nh`ng 
gói chính sách khác hqn nhau. M�i đBng xu mà 
ng�9i tiêu dùng s� dWng trong r�t nhiIu 
th�ơng vW đang di�n ra hTng ngày có tác dWng 
nh� là m:t lá phiAu trong cu:c b;u c� b�t tGn, 
t�c là cu:c b;u c� đE xem m:t lo�i hàng hóa 
ph�i s�n xu�t v�i s� l�Jng bao nhiêu và s�n 
phUm có đ�Jc đ�a đAn nơi c;n nh�t hay 
không. 

• Th6 tr�9ng tV do không có xu h��ng d}n đAn đ:c 
quyIn hopc giá c� đ:c quyIn; ng�Jc l�i, th6 
tr�9ng tV do có xu h��ng đa d�ng hóa r�t cao, 
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làm cho s� l�Jng tăng lên nh�ng giá c� l�i gi�m 
đi. M:t vài đ:c quyIn không thE xu�t hi�n nAu 
không có nh`ng c� g�ng c4a chính ph4 và các 
lVc l�Jng chính tr6 mu�n h�n chA c�nh tranh. 
Đ:c quyIn nh�t là chA đ: xã h:i ch4 nghNa 
[theo mô hình Liên Xô cs], t�t c� s�n phUm R 
đây đIu nTm trong tay nhà n��c. 

• Trong chA đ: xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs], t�t c� hàng hóa s�n xu�t đIu nTm 
trong tay sR h`u tGp thE. Hàng hóa không 
đ�Jc đ�a ra th6 tr�9ng, không đ�Jc mua và 
bán, mà là sR h`u chung cho nên không bao 
gi9 xác đ6nh đ�Jc giá c�. Không có giá c� và lJi 
nhuGn thì không thE phân b� nguBn lVc m:t 
cách hi�u qu� đ�Jc. Quá trình ra quyAt đ6nh 
nhu�m đ;y màu s�c chính tr6 và quan liêu, d}n 
t�i nh`ng kho�n đ;u t� vô ích. 

• Các chính sách nhTm “c�i thi�n” nIn kinh tA th6 
tr�9ng trên thVc tA l�i có thE bóp ngh�t nó. 
Chính sách can thi�p có thE d}n đAn nh`ng 
hi�u �ng phW trái v�i ��c mu�n ban đ;u, nh`ng 
hi�u �ng phW này l�i đ�Jc s� dWng nhTm bi�n 
h: cho sV can thi�p tiAp theo, đAn l�Jt nó l�i t�o 
ra thêm v�n đI v.v. Cu�i cùng, mpc dù nIn kinh 
tA v}n có vc là t� b�n ch4 nghNa, nh�ng đã b6 
chính quyIn kiEm soát hoàn toàn. 
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• NiIm tin cho rTng các thiAt chA c4a nhà n��c có 
thE c�i thi�n đ�Jc th6 tr�9ng bTng cách n�m 
l�y nh`ng vi�c mà th6 tr�9ng đang làm và làm 
t�t hơn là m:t sV b6p bJm đ;y nguy hiEm. 
ThiAu v�ng đ:ng cơ lJi nhuGn thì không thE có 
cách nào đo l�9ng đ�Jc thành tVu c4a các cơ 
quan chính ph4 trong vi�c thVc hi�n các mWc 
tiêu c4a h�. Đ:ng cơ kinh doanh th�p, các nhà 
qu�n tr6 không mu�n m�o hiEm và mu�n trR 
thành nh`ng kc quan liêu. 

• Cách chúng ta đánh giá th9i gian là yAu t� cVc kì 
quan tr�ng trong m�i hành vi c4a chúng ta. LJi 
nhuGn xu�t hi�n là vì nói chung dân chúng thích 
tiêu dùng ngay bây gi9 ch� không ph�i đJi đAn 
t�ơng lai. Hoãn tiêu thW nhTm t�o ra t� b�n là 
con đ�9ng d}n t�i sV giàu có ngày càng gia tăng. 

• TiIn là m:t lo�i hàng hóa, nh�ng mWc đích c4a 
nó không ph�i là s�n xu�t, csng chqng ph�i là 
tiêu dùng. MWc đích c4a nó là trao đbi. BTng 
cách phát hành tiIn, chính ph4 có thE t�o ra sV 
phát triEn nóng gi� t�o, nh�ng sau đó nh�t 
đ6nh s| là m:t vW suy sWp. Quá trình điIu 
chjnh đau đ�n di�n ra khi nh`ng kho�n đ;u t� 
sai l;m b6 thanh lí. H� th�ng tiIn t� bn đ6nh 
ph�i dVa trên hàng hóa chuUn, ví dW nh� vàng. 
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1 

T�I SAO MISES 
L�I LÀ NG��I QUAN TR�NG 

Ludwig von Mises (1881-1973) là m:t trong 
nh`ng nhà kinh tA h�c và chính tr6 h�c nbi bGt nh�t 
c4a thA kj XX. Ông là ng�9i đ�ng đ;u, đBng th9i là 
ng�9i c4ng c� và h� th�ng hóa “Tr�9ng phái kinh 
tA h�c Áo”. 

Mises cho rTng các nhà kinh tA h�c ph�i công 
nhGn là m�i vi�c h� x� lí đIu có nguBn g�c tS cách 
đánh giá và hành vi c4a nh`ng con ng�9i khác 
nhau. NAu các nhà kinh tA h�c csng làm nh� các 
nhà khoa h�c tV nhiên, t�c là tìm kiAm nh`ng m�i 
liên kAt có tính cơ h�c gi`a các s� li�u nh� c;u và 
cung g:p, thì đ�y là vi�c làm vô ích vì chúng đơn 
thu;n chj là nh`ng con s� th�ng kê, không tính 
đAn sV đa d�ng c4a con ng�9i và nh`ng giá tr6 thúc 
đUy ho�t đ:ng kinh tA c4a nh`ng con ng�9i đó. 
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Hơn n`a, ông khqng đ6nh rTng kinh tA h�c là khoa 
h�c di�n d6ch: các nguyên t�c c4a nó có thE đ�Jc 
suy ra tS chính sV tBn t�i và b�n ch�t c4a nh`ng 
mWc đích và hành vi c4a con ng�9i. 

Mises còn bi�n luGn rTng th6 tr�9ng tV do 
không b6 làm cho méo mó đi là h� th�ng kinh tA 
duy nh�t có thE ho�t đ:ng đ�Jc. Ch4 nghNa xã h:i 
[theo mô hình Liên Xô cs] không thE thành công 
đ�Jc vì không có giá c�, nó không thE tính toán 
đúng đ�Jc giá thành c4a b�t c� hành đ:ng nào. Vì 
vGy mà ông coi t�t c� nh`ng c� g�ng c4a chính ph4 
nhTm “c�i thi�n” nIn kinh tA th6 tr�9ng đIu ch�c 
ch�n nh`ng hành đ:ng phá ho�i. ThVc vGy, bTng 
vi�c bác bm m:t cách quyAt li�t t�t c� các lo�i thuA 
nhGp khUu và tài trJ, bãi bm vi�c kiEm soát giá c� và 
tiIn l�ơng, bãi bm h�n chA vi�c luân chuyEn tV do 
ng�9i và hàng hóa và sV can thi�p c4a chính ph4 
vào đ9i s�ng cá nhân, Mises đã đpt ra tiêu chuUn 
cho th6 tr�9ng tV do c�p tiAn, cho chính sách 
laissez-faire và ch4 nghNa tV do1. 

Sau khi trR thành h:i viên c4a Hi�p h:i các nhà 
kinh tA h�c MN năm 1969, Mises đã viAt chín cu�n 
sách, đa s� là nh`ng cu�n dày và r�t có �nh h�Rng. 
                                                 
1 Ch4 nghNa tV do đ�Jc dùng theo nghNa mà Mises v}n 
dùng, t�c là theo cách hiEu c4a châu Âu vI quyIn tV do cá 
nhân và nhà n��c có gi�i h�n. 
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S� l;n in và tái b�n R n��c ngoài đ�t t�i con s� 46. 
Sau khi ông m�t R tubi 93 vào năm 1972, s� l;n 
d6ch, tái b�n các tác phUm và tuyEn tGp c4a ông còn 
nhiIu hơn n`a1. 

Đóng góp v� m
t trí tu� 

ThGt là m:t sV xúc ph�m nAu ta mu�n lVa ra 
m:t vài đóng góp có giá tr6 nh�t tS di s�n to l�n và 
đa d�ng nh� thA. Nh�ng dù sao sáu tiêu đI d��i 
đây có thE giúp chj rõ c� chiIu r:ng l}n chiIu sâu 
thành qu� tri th�c c4a ông. 

Kinh t� h�c là nghiên c�u cá nhân 
Tr��c hAt, Mises phát triEn và h� th�ng hóa 

cách tiAp cGn kinh tA h�c g�i là ch4 nghNa ch4 
quan. NghNa là, mu�n hiEu kinh tA h�c m:t cách 
đúng đ�n ta ph�i quay trR l�i v�i hành vi và đ:ng 
cơ c4a các cá nhân khi h� lVa ch�n, h� bán và 
mua. Các nhà kinh tA h�c dòng chính bàn vI �nh 
h�Rng c4a m:t biAn s� kinh tA vN mô (ví dW nh� 
m�c giá) lên m:t biAn s� khác (ví dW nh� c;u g:p). 
                                                 
1 VI cu:c đ9i và sV nghi�p c4a Mises, xin đ�c thêm tác 
phUm E. Butler, Ludwig von Mises: Fountainhead of the Modern 
Microeconomics Revolution, Gower, Brookfield, VT, and 
Aldershot, 1988. 
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Nh�ng Mises cho rTng nh� thA là bm qua ngay 
chính lVc đUy c4a toàn b: h� th�ng, t�c là bm qua 
đ:ng cơ và hành vi c4a nh`ng ng�9i có liên quan. 
Trên thVc tA, không có cái g�i là “m�c giá” - giá c� 
trên th6 tr�9ng không dâng lên và h� xu�ng đBng 
lo�t nh� n��c trong bBn t�m - làm tiêu chuUn cho 
th6 tr�9ng tV do. Ng�Jc l�i, có hàng tri�u giá riêng 
bi�t, t�t c� đIu lên xu�ng tSng giây tSng phút. 
ThGt khó mà t�Rng t�Jng đ�Jc là ta có thE n�m 
b�t và ghi đ�Jc t�t c� các giá c� đó t�i m:t th9i 
điEm nào đó; thêm n`a, vi�c tính giá tr6 trung bình 
c4a chúng csng chqng giúp ích gì: ngay sau đó t�t 
c� đIu đã thay đbi. T�ơng tV, c;u là s� l�Jng m:t 
lo�i hàng hóa cW thE nào đó mà dân chúng quyAt 
đ6nh mua - c:ng g:p s� táo, g�ch, s� ng�9i đi c�t 
tóc, pho mát, giày, các chuyAn đi du l6ch, máy 
khâu, kính, máy đAm tiIn hay thu�c di�t cm mà 
dân chúng mua csng chqng cho ta s� li�u th�ng 
kê h`u ích nào. C;u vI táo có thE �nh h�Rng đAn 
giá táo, nh�ng d�9ng nh� không �nh h�Rng 
nhiIu đAn giá máy khâu chqng h�n. Nh`ng món 
hàng cW thE, đpc thù nào đó, có thE �nh h�Rng 
đAn nh`ng món hàng khác, nh�ng s� li�u trung 
bình và c:ng g:p c4a các nhà kinh tA h�c dòng 
chính chj là kAt qu� th�ng kê c4a quá trình ch� 
không ph�i là cái t�o ra quá trình đó. 
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Xin nh�, Mises nói, cách chúng ta ph�n �ng v�i 
các sV ki�n nh� giá c� là không thE dV đoán đ�Jc, 
bRi xét cho cùng, chúng ta csng chj là con ng�9i mà 
thôi. Giá c� c4a m:t món hàng cW thE thay đbi ch�c 
ch�n là có làm cho ng�9i ta cân nh�c khi chi tiêu; 
nh�ng, nh`ng ng�9i khác nhau - thGm chí v}n 
nh`ng ng�9i �y trong nh`ng th9i điEm khác nhau - 
có thE s| ph�n �ng hoàn toàn khác nhau. Ví dW, giá 
đ�9ng tăng có thE làm cho m:t s� ng�9i cu�ng quýt 
mua vì sJ hAt hàng, trong khi nh`ng ng�9i khác có 
thE coi đ�y là cơ h:i gi�m ăn đ�9ng đE chuyEn sang 
nh`ng món ăn có lJi cho s�c khoc hơn. 

Cho nên không thE có m�i liên kAt mang tính 
cơ h�c nào gi`a các s� li�u chung chung c4a các 
nhà kinh tA h�c dòng chính. T�t c� đIu phW thu:c 
vào sV lVa ch�n khác nhau và không thE dV đoán 
đ�Jc c4a các cá nhân, nh`ng ng�9i có nh`ng �u 
tiên luôn thay đbi và khác nhau. ĐiEm xu�t phát 
c4a đ9i s�ng kinh tA hoàn toàn mang tính ch4 quan 
và cá nhân nh� thA gây khó khăn cho các nhà kinh 
tA h�c vN mô, vi�c tìm kiAm m�i t�ơng quan không 
thay đbi gi`a các s� li�u th�ng kê c4a h� ch�c ch�n 
là sai l;m. Và nó csng t�o ra cho các nhà toán kinh 
tA, nh`ng ng�9i c� g�ng đ�a nh`ng con s� này vào 
trong m:t m�i t�ơng quan đ;y �o t�Rng, r�t nhiIu 
v�n đI không thE gi�i quyAt đ�Jc. 
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Mises không ph�i là ng�9i đ;u tiên đ�a ra 
cách tiAp cGn nh� thA. Nguyên t�c này đ�Jc Carl 
Menger trình bày trong tác phUm Các nguyên lí 
c�a kinh t# h4c (Principles of Economics), xu�t b�n 
năm 1871, và đã trR thành đpc điEm quyAt đ6nh 
c4a Tr�9ng phái Áo do chính Menger sáng lGp. 
Đóng góp ch4 yAu c4a Mises là ông đã áp dWng 
t� t�Rng này m:t cách tri�t đE và có h� th�ng, 
xuyên su�t t�t c� các v�n đI kinh tA. Trong quá 
trình đó ông đã gi�i quyAt đ�Jc nhiIu v�n đI mà 
tr��c đó ng�9i ta cho là không thE và đã chj ra 
nh`ng sai l;m căn b�n c4a môn kinh tA h�c dòng 
chính. 

B�n ch�t và ho�t đ�ng c�a đ�ng ti�n 
Ví dW nh� cách Mises khám phá ra b�n ch�t 

thVc sV và vai trò c4a đBng tiIn, tác nhân cVc kì 
quan tr�ng đ�i v�i đ9i s�ng kinh tA. Các nhà kinh 
tA h�c dòng chính coi tiIn chj là ph�ơng ti�n trao 
đbi. Nó không ph�i là “hàng hóa kinh tA” mà ng�9i 
ta “c;n” hay ng�9i ta “tiêu thW” vì nhu c;u tV thân 
c4a nó (ngo�i trS nh`ng kc keo ki�t bUm sinh). Vì 
vGy mà d�9ng nh� nó chj là th��c đo mang tính 
tiêu chuUn c4a giá tr6 ch� không ph�i là m:t cái gì 
đó có giá tr6, mà giá tr6 c4a nó l�i phW thu:c vào 
cách đánh giá c4a các cá nhân. 
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Nh�ng Mises còn chj ra rTng chính các lVc 
l�Jng c4a th6 tr�9ng, t�c là nh`ng lVc l�Jng quyAt 
đ6nh giá c� c4a t�t c� các lo�i hàng hóa đBng th9i 
csng quyAt đ6nh luôn “giá c�” c4a đBng tiIn. Ví dW, 
s� tiIn mà ng�9i ta c;n - h� mu�n gi` m:t s� tiIn 
nào đó trong ví, trong ngăn kéo hay tài kho�n ngân 
hàng - phW thu:c vào suy nghN c4a ng�9i ta vI lJi 
ích mà đBng tiIn có thE mang l�i cho h� trong 
nh`ng vW trao đbi trong t�ơng lai. Nh�ng csng 
gi�ng nh� nhiIu hàng hóa khác, tiIn là c4a hiAm: 
ng�9i ta càng đánh giá cao lJi ích c4a nó trong vi�c 
trao đbi thì ng�9i ta càng c;n nhiIu tiIn, và nh� 
thA giá tr6 c4a đBng tiIn l�i càng cao - đ�y là cái mà 
ta g�i là s�c mua c4a đBng tiIn. 

Vi�c phân tích m:t cách tri�t đE nh� thA là m:t 
thành tVu làm ng�9i ta ph�i ng�c nhiên, nh�t là 
Mises viAt vI v�n đI này khi m�i ngoài ba m�ơi 
tubi. Ông chj ra rTng tiIn không ph�i là m:t cái gì 
đó tách bi�t và phi cá tính, mà nó thE hi�n cách 
đánh giá c4a con ng�9i; ông đã đ�a đBng tiIn vào 
lNnh vVc phân tích th6 tr�9ng. 

Chu kì kinh t� 
Quan ni�m th�u tri�t nh� thA đã giúp Mises 

gi�i thích v�n đI đã tSng làm các nhà kinh tA h�c 
lúng túng trong m:t th9i gian dài, đ�y là chu kì 
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kinh tA - sV lên xu�ng c4a giá c� và thu nhGp, sV 
thăng giáng theo chu kì trong ho�t đ:ng kinh tA đã 
đ�Jc ng�9i ta ghi nhGn trong nh`ng năm qua. Ông 
chj ra rTng tín dWng gia tăng m:t cách đ:t biAn 
chính là nguyên nhân cơ b�n c4a các chu kì - mà 
bao gi9 csng do ngân hàng trung �ơng và các nhà 
chính tr6 khRi x��ng c�. 

Ít nh�t là tS thA kj XVIII, các nhà kinh tA h�c đã 
biAt rTng vì lí do nào đó, khi l�Jng tiIn mpt l�u hành 
tăng lên thì dân chúng s| c�m th�y giàu có hơn và 
chi tiêu nhiIu hơn; nh�ng tiêu thêm thì l�i đUy giá 
lên, chqng ai đ�Jc lJi l:c gì. Đ�y là câu chuy�n vI 
l�m phát. Nh�ng Mises và đBng nghi�p c4a ông là 
Friedrich Hayek th�y rTng v�n đI còn tBi t� hơn thA. 
SV bùng nb chi tiêu làm cho các doanh nhân tin rTng 
nhu c;u đ�i v�i s�n phUm c4a h� thVc sV gia tăng. 
Trong khi đó n�i lmng tín dWng làm cho lãi su�t v�n 
vay gi�m đi. Cho nên các doanh nghi�p vay nhiIu 
hơn đE đ;u t� và s�n xu�t ra nhiIu hơn.  

Nh�ng đ�y là đ;u t� sai: đ;u t� quá nhiIu 
hopc quá ít, vì nó dVa trên tín hi�u sai l;m vI giá c�. 
Chqng bao lâu sau, vi�c chi tiêu vung tay quá trán 
c4a xã h:i s| dSng l�i do giá c� leo thang. Và do lãi 
su�t th�p, ng�9i ta không còn mu�n tiAt ki�m tiIn 
đE đ;u t� cho nh`ng dV án đ;u t� m�i c4a doanh 
nghi�p n`a. Các doanh nhân lúc đó m�i nhGn ra 
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rTng h� nh� đang nTm trên đe d��i búa: nhu c;u 
thì gi�m nh�ng lãi su�t v�n vay l�i tăng. Các dV án 
đ;u t� m�i c4a h� s| ph�i thanh lí, còn nguBn lVc 
thVc sV thì b6 m�t tr�ng. SV bùng nb kinh doanh sai 
l;m d}n đAn hGu qu� là m:t vW sWp đb đ;y đau 
đ�n. Theo Mises, ph�i h�n chA m:t cách nghiêm 
kh�c vi�c in tiIn - s� dWng vàng làm tiêu chuUn - 
m�i có thE ngăn chpn đ�Jc các chu kì kinh tA và 
nh`ng thi�t h�i mà chúng gây ra. Các nhà kinh tA 
h�c tr��c Mises đã tSng nghN đAn chu kì kinh tA. 
Nh�ng Mises đã t�o nên m:t cú đ:t phá bTng cách 
liên kAt nh`ng t� t�Rng khác nhau - vI tín dWng, vI 
cơ c�u s�n phUm và vI lãi su�t - vào m:t lí thuyAt 
th�ng nh�t vI tăng tr�Rng nóng và suy thoái kinh 
tA. Đ�y là m:t thành tVu đáng kinh ng�c n`a. 

T" b�n, l%i nhu&n và th'i gian 
Mises còn giúp chúng ta hiEu rõ hơn b�n ch�t 

c4a t� b�n và lJi nhuGn. LJi nhuGn, ông khqng 
đ6nh, không ph�i là m:t sV ki�n đã chAt c4a tV 
nhiên, không ph�i là sV “đIn đáp” m:t cách tV 
đ:ng cho s� tiIn tiAt ki�m đ�Jc. Đúng ra, lJi nhuGn 
phW thu:c vào cách mà các cá nhân liên quan đánh 
giá t�ơng lai - đpc bi�t là li�u h� có nghN rTng nên 
hoãn chi tiêu ngày hôm nay đE mua l��i đánh cá, 
mua cày và máy móc, t�c là nh`ng th� s| t�o ra 
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nhiIu s�n phUm hơn vào ngày mai hay không. Và 
sV thma hi�p gi`a tiêu dùng ngày hôm nay và tiêu 
dùng nhiIu hơn vào ngày mai cho ta th�y t;m quan 
tr�ng quyAt đ6nh c4a th9i gian trong t�t c� các tính 
toán kinh tA - các cu�n sách giáo khoa kinh tA dòng 
chính đã bm qua hopc hiEu sai điIu này. 

Nh�ng, trong khi c� g�ng đơn gi�n hóa các v�n 
đI, nh`ng cu�n sách giáo khoa đó còn ph�m ph�i 
m:t sai l;m chAt ng�9i n`a. Mises (trên cơ sR công 
trình khoa h�c c4a m:t nhà kinh tA h�c tiIn b�i 
Tr�9ng phái Áo tên là Eugen von Böhm-Bawerk) 
khqng đ6nh rTng t� b�n chj tBn t�i trong nh`ng t� 
b�n phUm đpc thù, không cái nào gi�ng cái nào. Ví 
dW nh� cái búa hơi n��c khác hqn v�i cái đe và cái 
vB, đ�y là nói theo nghNa giá c�, ch�c năng, m�c đ: 
d� dàng trong s� dWng và vGn chuyEn. Nh� vGy là, 
phân lo�i m:t cách chính xác t� b�n phUm mà ta có 
có thE có ý nghNa t�i quan tr�ng đ�i v�i sV tiAn b: 
c4a nIn kinh tA chúng ta. BTng cách dBn t�t c� các 
lo�i t� b�n phUm khác nhau vào m:t ph�m trù đơn 
gi�n là “t� b�n”, các nhà kinh tA h�c vN mô đã bm 
qua kh� năng là dân chúng đang đ;u t� vào các 
lo�i t� b�n phUm không c;n thiAt, t�c là đ;u t� 
không đúng h��ng, nh� Mises đã chj rõ trong công 
trình viAt vI chu kì kinh tA c4a mình, ch�c ch�n s| 
d}n đAn nh`ng m�t mát trên thVc tA. 
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H�ch toán trong ch� ngh*a xã h�i [theo mô hình 
Liên Xô c3] là vi5c làm b�t kh� thi 

Bác bm ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô 
cs] trên cơ sR cho rTng không còn th6 tr�9ng thì 
m�i tính toán trong lNnh vVc kinh tA đIu là vi�c làm 
b�t kh� thi là đóng góp quan tr�ng th� năm c4a 
Mises. Khi mà t�t c� các ph�ơng ti�n s�n xu�t đIu 
nTm trong tay nhà n��c, nghNa là không bao gi9 có 
chuy�n mua và bán chúng thì csng không có cách 
nào đ6nh giá đ�Jc chúng. Vì vGy mà chúng ta csng 
không thE biAt đ�Jc rTng trong s� nh`ng quy trình 
s�n xu�t kh� dN, quy trình nào là rc nh�t và nh� vGy 
s| không thE tiAn hành lVa ch�n quy trình s�n xu�t 
theo l�i duy lí đ�Jc. Ch�c ch�n là quy trình s�n 
xu�t đ�t hơn s| đ�Jc ch�n, và nguBn lVc s| b6 phí 
ph�m. Ng�Jc l�i, nIn kinh tA th6 tr�9ng t�o áp lVc 
c�nh tranh lên các nhà s�n xu�t, bu:c h� ph�i lVa 
đ�Jc quy trình s�n xu�t hi�u qu� nh�t vI mpt giá c� 
- nh� vGy là gi�m đ�Jc m�t mát và gi` đ�Jc các 
nguBn lVc quan tr�ng s�ng còn cho nh`ng mWc 
đích khác. 

Đ�y là luGn c� đpc bi�t có giá tr6 trong nh`ng 
cu:c tranh luGn d` d:i vI ch4 nghNa xã h:i R châu 
Âu trong su�t nh`ng năm đ;u thA kj XX. Đáp l�i, 
các lí thuyAt gia theo tr�9ng phái xã h:i ch4 nghNa 
đI xu�t mô hình “ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình 
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Liên Xô cs] th6 tr�9ng”; trong đó, các nguBn lVc s| 
đ�Jc phân ph�i “nh� thE” th6 tr�9ng có tBn t�i, h� 
còn khqng đ6nh rTng v�n đI lVa ch�n gi`a nh`ng 
kh� năng s�n xu�t khác nhau thVc ra chj là gi�i m:t 
bài toán gBm r�t nhiIu ph�ơng trình mà thôi. 

Nh�ng Mises ph�n bác rTng ch4 nghNa xã h:i 
[theo mô hình Liên Xô cs] th6 tr�9ng chj có thE 
ho�t đ:ng đ�Jc khi tBn t�i giá th6 tr�9ng thVc sV đE 
cho nó b�t ch��c, cho nên nó không thE mR r:ng 
đ�Jc; hopc s| chqng còn giá th6 tr�9ng nào mà b�t 
ch��c n`a. Nói vI ý t�Rng lGp kA ho�ch bTng cách 
tính toán, thì R đây ng�9i ta đã bm qua sV ki�n là 
hoàn c�nh ch�c ch�n s| thay đbi trong khi kA ho�ch 
đang đ�Jc tiAn hành: các nhà toán h�c s| chqng 
bao gi9 có các s� li�u “cùng m:t lúc” đE mà gi�i 
quyAt - tr��c hAt là không thE nào thu thGp và x� lí 
nbi nhiIu s� li�u đAn thA. Nói cách khác, ch4 nghNa 
xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] là lí thuyAt còn 
nhiIu b�t cGp. 

Gi�ng d�y và �nh h"9ng  
Mises có t;m �nh h�Rng sâu r:ng cho đAn tGn 

ngày nay. Friedrich Hayek, ng�9i h�c trò nbi tiAng 
nh�t c4a ông đã giành đ�Jc gi�i Nobel vì nh`ng 
công trình nghiên c�u c4a hai ng�9i vI chu kì kinh 
doanh. M:t ng�9i ng�zng m: ông tên là Lionel 



T'i sao Mises l'i là ng��i quan tr-ng 

35 

Robbins (sau này đ�Jc phong danh hi�u Huân 
t��c), trR thành c� v�n cho chính ph4 Anh; m:t 
ng�9i n`a là Jacques Rueff, trR thành c� v�n kinh tA 
cho t��ng de Gaulle R Pháp, và ng�9i th� ba là 
Luigi Einaudi, trR thành tbng th�ng n��c Italy. 

Trên thVc tA, Mises có �nh h�Rng đ�i v�i c� 
m:t thA h� nh`ng nhà kinh tA h�c theo đ�9ng l�i 
th6 tr�9ng tV do và nh`ng nhà t� t�Rng theo 
đ�9ng l�i xã h:i tV do, trong đó có Fritz Machlup 
(ng�9i mR đ�9ng cho kinh tA h�c c4a xã h:i thông 
tin), Gottfried Haberler (ng�9i đã viAt nh`ng tác 
phUm có �nh h�Rng vI th�ơng m�i qu�c tA, cơ h:i, 
tj giá và hi�u qu� s�n xu�t), Israel Kirzner (nbi tiAng 
vì công trình nghiên c�u vI kinh doanh), Murray 
Rothbard (tác gi� cu�n Con ng�:i, Kinh t# và Nhà 
n�?c – Man, Economy and State), m:t cu�n sách 
đ�Jc coi là kinh điEn c4a tr�9ng phái tV do cá 
nhân), và r�t nhiIu ng�9i khác n`a. � c� châu Âu 
và MN đIu có nh`ng vi�n nghiên c�u mang tên 
ông. Sách c4a ông đ�Jc các tr�9ng đ�i h�c và cao 
đqng trên kh�p thA gi�i s� dWng. Và nh`ng t� 
t�Rng không hI biAt đAn b�t kì tín điIu nào c4a ông 
tiAp tWc đ�Jc truyIn bá.  
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CU�C Đ�I, S� NGHI�P, TR��C TÁC 

S� nghi�p � châu Âu và M� 

Ludwig von Mises sinh năm 1881, R Lemberg, 
Galicia (bây gi9 là thành ph� Lviv R Ukraine), con 
c4a m:t ng�9i ho�t đ:ng trong ngành cung c�p tài 
chính và xây dVng đ�9ng s�t1. Ông l�n lên ch4 yAu 
R Vienna, vào đ�i h�c năm 1900 và t�t nghi�p tiAn sN 
luGt và kinh tA năm 1906. Gi�ng nh� đa s� sinh viên 
hBi đó, ban đ;u ông tin rTng nhà n��c c;n ph�i can 
thi�p vào kinh tA, nh�ng tác phUm Các nguyên lí c�a 
kinh t# h4c c4a Carl Menger đã cho ông th�y t;m 
quan tr�ng c4a th6 tr�9ng tV do và tin rTng sV lVa 
                                                 
1 VI tiEu s� c4a Mises xin đ�c thêm các tác phUm sau đây: 
Ludwig von Mises, Notes and Recollections, Liberation Press, 
South Holland, IL, 1978. Csng xem Eamonn Butler, Ludwig 
von Mises: Fountainhead of the Modern Microeconomics 
Revolution, Gower, Brookfield, VT, and Aldershot, 1988. 
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ch�n c4a các cá nhân chính là nIn t�ng v`ng ch�c 
c4a nhu c;u kinh tA. 

Ch�c v: đã gi; trong l*nh v<c kinh t� 
Sau khi t�t nghi�p, Mises vào làm cho Phòng 

Th�ơng m�i Áo, m:t tb ch�c bán chính th�c, làm 
nhi�m vW c� v�n cho chính ph4 Áo vI lNnh vVc 
chính sách kinh tA. Không lâu sau ông đã trR thành 
m:t nhà phân tích l�i l�c - danh hi�u này càng 
đ�Jc c4ng c� thêm sau khi ông xu�t b�n tác phUm 
b�t h4: Lí thuy#t v2 ti2n t$ và tín d8ng năm 1912. 

Mises mu�n đ�Jc đ�ng trên bWc gi�ng c4a các 
tr�9ng đ�i h�c, nh�ng ông không phát triEn đ�Jc 
trong nghI này - ông tin rTng trR ng�i là do nh`ng 
quan điEm vI th6 tr�9ng tV do, phóng khoáng 
không hJp v�i gi�i hàn lâm lúc đó. Năm 1913 ông 
b�t đ;u gi�ng d�y R tr�9ng Đ�i h�c Tbng hJp 
Vienna; nh�ng chj là m:t gi�ng s� ngo�i ng�ch, 
s�ng ch4 yAu bTng thù lao ch� không ph�i bTng 
l�ơng c4a nhà tr�9ng. 

Sau khi đi nghNa vW trong th9i gian di�n ra ThA 
chiAn I, Mises trR thành Giám đ�c U� ban BBi 
th�9ng. Ông đã gpp và đI ngh6 m:t nhà kinh tA 
h�c trc tubi là Friedrich Hayek cùng c:ng tác v�i 
mình; tS đó ông có điIu ki�n ch�m d�t vai trò 
gi�ng s� đE chuyên tb ch�c nh`ng bubi h:i th�o 
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quy tW đ�Jc r�t nhiIu h�c gi� theo tr�9ng phái tV 
do đ;y tài năng lúc đó. 

Nghiên c�u hàn lâm 
Năm 1922 Mises cho xu�t b�n m:t tác phUm b�t 

h4 khác, cu�n Ch� ngh,a xã h�i. Ông v}n tiAp tWc 
quan tâm đAn v�n đI tiIn t� và tín dWng, và năm 
1927 ông thành lGp Vi�n Nghiên c�u Chu kì Kinh tA 
Áo, cùng làm vi�c v�i Hayek R đây. Cùng năm đó 
ông cho xu�t b�n tác phUm Ch� ngh,a t5 do, trong 
đó ông đúc kAt và tái tuyên b� nh`ng nguyên t�c 
nIn t�ng c4a ch4 nghNa tV do. 

Các công trình nghiên c�u chu kì kinh tA càng 
làm Mises thêm lo l�ng vI tình hình kinh tA c4a 
n��c Áo. Đ�y là giai đo�n l�m phát phi mã R Đ�c, 
n��c Áo csng không tránh đ�Jc. ĐBng b�c m�t giá 
đAn m�c 14.400 đBng tiIn gi�y m�i đbi đ�Jc m:t 
đBng tiIn vàng. Mises tiên đoán r�t đúng rTng l�m 
phát phi mã trong nh`ng năm 1920 ch�c ch�n s| 
d}n đAn nh`ng sWp đb dây chuyIn c4a h� th�ng 
tín dWng và ngân hàng 

Mises vui vc nhGn ngay l9i m9i làm Giáo s� 
quan h� kinh tA qu�c tA t�i Vi�n Nghiên c�u Qu�c 
tA R Geneva - mpc dù ông v}n tiAp tWc làm vi�c bán 
th9i gian cho Phòng Th�ơng m�i Áo cho đAn khi 
Hitler thôn tính Áo năm 1938. Nh�ng nguBn g�c 
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Do Thái và thái đ: ch�ng ch4 nghNa toàn tr6 quyAt 
li�t c4a ông bu:c ông ph�i r9i bm n��c Áo và làm 
cho chính ph4 Thu� SN c�m th�y khó x�: năm 1940 
ông và vJ, bà Margit, di c� sang MN và trR thành 
công dân c4a n��c này vào năm 19461. 

Sáng tác và gi�ng d�y 9 M* 
Mpc dù đã có uy tín tS tr��c đó, nh�ng khi đAn 

New York thì Mises đã ngoài 60 tubi, và ông đã đ�u 
tranh đE tìm cho bTng đ�Jc m:t v6 trí trong gi�i hàn 
lâm. Có thE kh� năng Anh ng` t�ơng đ�i kém csng 
nh� thái đ: thiAu hòa nhã đã làm h�i ông. Tuy 
nhiên, tS năm 1945 đAn năm 1949 ông v}n gi�ng 
d�y R tr�9ng Đ�i h�c Tbng hJp New York, nh�ng 
csng chj là giáo s� thjnh gi�ng không l�ơng. Nh�ng 
đây l�i là giai đo�n ho�t đ:ng tích cVc c4a ông. Nh� 
th9i còn R Vienna, Mises lôi kéo đ�Jc r�t nhiIu sinh 
viên và giáo viên có tài tham gia các bubi h:i th�o 
c4a mình. Ông viAt m:t lo�t tác phUm, nh� B� máy 
quan liêu (Bureaucracy), Chính ph� toàn trí toàn nIng 
(Omnipotent Government), Tâm lí bài t� b�n (The 
Anti-capitalist Mentality) và Lí thuy#t và l;ch s< 
(Theory and History), nh`ng tác phUm phơi bày rõ 
nh`ng khiAm khuyAt c4a t� t�Rng phi-tV do và 
                                                 
1 Ng�9i em c4a ông là Richard, m:t chuyên gia nbi tiAng 
trong lNnh vVc toán �ng dWng đã di c� sang MN m:t năm 
tr��c đó. 
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ch�a đVng nh`ng quan điEm th�u tri�t quan tr�ng 
và m�i mc vI ph�ơng pháp c4a khoa kinh tA h�c. 
Năm 1949 ông cho xu�t b�n tác phUm Human Action, 
m:t tác phUm liên kAt kinh tA h�c và ch4 nghNa cá 
nhân thành m:t tbng thE đ;y �n t�Jng. Đây đ�Jc 
coi là công trình vN đ�i nh�t đ9i ông. 

Nh`ng năm cu�i đ9i, ông đ�Jc trao r�t nhiIu 
bTng danh dV và t��c v6. V6 tr�Rng th�Jng c4a 
Tr�9ng phái kinh tA Áo m�t vào tháng 10 năm 1973. 
Đúng m:t năm sau đó, Friedrich Hayek, ng�9i h�c 
trò và csng là ng�9i b�n thân c4a Mises nhGn gi�i 
Nobel kinh tA cho nh`ng công trình vI lí thuyAt chu 
kì kinh tA mà hai ng�9i đã cùng góp công khai phá. 

Tr"@c tác v� kinh t� h�c, khoa h�c chính trB và 
ph"ơng pháp 

Su�t cu:c đ9i, lúc nào Mises csng s�n sàng b�o 
v� nh`ng quan điEm ch�ng-nhà-n��c-toàn-năng1 
c4a mình m:t cách quyAt li�t nh�t. Ngay bubi h�p 
mpt đ;u tiên c4a h:i Mont Pèlerin - m:t nhóm các 
nhà t� t�Rng theo xu h��ng xã h:i tV do do Hayek 
thành lGp năm 1947 - trong m:t cu:c th�o luGn vI 
thuA thu nhGp lsy tiAn, Mises đã có ph�n �ng và 
tuyên b�: “T�t c� các v6 đIu là b�n xã h:i ch4 nghNa 

                                                 
1 T�m d6ch cWm tS anti-statist beliefs, xem chú thích ch4 
nghNa qu�c gia (statism) ngay sau đây. 
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[theo mô hình Liên Xô cs]!”. Còn khi Fritz Machlup, 
m:t môn đB hAt lòng v�i ông, tm ý nghi ng9 tính h`u 
lí c4a vi�c l�y vàng làm b�n v6 tiIn t� thì Mises đã c�t 
đ�t quan h� v�i ông này trong ba năm. 

Có thE, chính nh9 kinh nghi�m c4a cu:c n:i 
chiAn R châu Âu mà Mises biAt đ�Jc nguy cơ tiIm 
Un trong vi�c thma hi�p v�i ch4 nghNa xã h:i [theo 
mô hình Liên Xô cs]. Nh�ng t� t�Rng xã h:i ch4 
nghNa l�i đ�Jc nhiIu ng�9i �a chu:ng và chính 
quan điEm không khoan nh�Jng c4a Mises đã c�n 
trR sV thăng tiAn c4a ông trong gi�i hàn lâm. Ngay 
c� nh`ng công trình lí thuyAt cô đ�ng nh�t c4a ông 
csng th�9ng ch�a đ;y nh`ng cu:c luGn chiAn nóng 
bmng ch�ng l�i khuynh h��ng nhà n��c toàn năng1 
- m:t v�n đI mà ng�9i đ�c trong gi�i hàn lâm coi là 
ch�a đ�Jc gi�i quyAt.  

Vi�c Mises viAt bTng tiAng Đ�c csng là m:t trR 
ng�i vì lúc đó các nhà kinh tA h�c đIu tGp trung chú 
ý vào nh`ng ng�9i viAt bTng tiAng Anh nh� Fisher, 
Marshall và Keynes. Vì không nTm trong gi�i trí 
th�c truyIn th�ng cho nên các công trình c4a ông 
th�9ng không đ�Jc d6ch ngay; m:t s� b�n d6ch l�i 
không thE hi�n đ�Jc chính xác nguyên tác. Ngay c� 
                                                 
1 T�m d6ch tS statism: lí thuyAt và ho�t đ:ng 4ng h: cho vi�c 
tGp trung s�c m�nh kinh tA và chính tr6 vào tay nhà n��c, 
kAt qu� là đ6a v6 c4a cá nhân và c:ng đBng (xã h:i dân sV) 
trR nên yAu đi so v�i nhà n��c. 
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khi viAt bTng tiAng Anh, t�c là khi đã đ6nh c� R MN, 
gi�ng văn c4a ông csng không đ�Jc trôi ch�y: ý 
nghNa r�i r�m và do cách ch�n tS c4a ông nên 
th�9ng b6 bóp méo đi. Đôi khi, chj trong vài trang 
sách ông đã chuyEn tS nh`ng lí luGn đ;y tính hàn 
lâm sang nh`ng l9i thoá m� cay đ:c nh�t nhTm 
ch�ng l�i nh`ng t� t�Rng mà ông cho là yAu kém. 
Nh`ng l9i đ� kích chua cay �y có thE đã làm đ:c 
gi� xa lánh. Nh�ng ngay c� nh� thA, ông v}n x�ng 
đáng đ�Jc nghiên c�u m:t cách kN l�zng vì tác 
phUm c4a ông v}n r�t m�i, v}n đ;y s�c m�nh và có 
liên quan đAn ngày hôm nay. 

Nh;ng tác phEm vi�t v� lí thuy�t kinh t� 
Cu�n Lí thuy#t v2 ti2n t$ và tín d8ng xu�t b�n năm 

1912 là m:t thành công rVc rz. ĐI tài r:ng và tj mj 
trong chi tiAt, tác phUm này đã biAn phân tích kinh tA 
vi mô thành lí thuyAt vI tiIn t�, tín dWng và l�m phát. 
Tác phUm này t�o đ�Jc �nh h�Rng l�n R châu Âu, 
mpc dù R Anh và MN nó đã b6 cách tiAp cGn c4a kinh tA 
vN mô do Irving Fisher đ�a ra m:t năm tr��c đó làm 
lu m9. Nh�ng công trình nghiên c�u vI tiIn t� và tín 
dWng, và đpc bi�t là lí gi�i c4a ông vI chu kì kinh tA 
nh� là kAt qu� không thE tránh đ�Jc c4a nh`ng vW 
đ;u t� sai l;m do đ�Jc c�p tín dWng v}n là m:t trong 
nh`ng đóng góp quan tr�ng nh�t c4a Mises cho khoa 
kinh tA h�c. Human Action là m:t thành tVu vN đ�i 
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n`a c4a ông; đây là l9i khqng đ6nh d�t khoát rTng 
kinh tA h�c chj là m:t ph;n c4a môn khoa h�c bao 
trùm hơn vI hành vi c4a con ng�9i mà ông g�i là 
praxeology (môn h�c vI hành vi c4a con ng�9i). Các 
nguyên lí c4a kinh tA h�c có thE đ�Jc rút ra tS m:t vài 
tiIn đI vI mWc tiêu và sV lVa ch�n c4a con ng�9i. Nó 
tGp trung chú ý xem xét cách th�c các cá nhân ph�n 
�ng v�i các sV ki�n và vai trò t�i quan tr�ng c4a th9i 
gian, sV b�t đ6nh và xét đoán trong nh`ng quyAt đ6nh 
nh� thA - t�t c� nh`ng điIu này đIu b6 môn kinh tA 
h�c vN mô dòng chính bm qua. Trên nIn t�ng nh� thA, 
Human Action cung c�p cho chúng ta cách hiEu m�i 
mc vI b�n ch�t thGt sV c4a đBng tiIn, c4a hi�n t�Jng 
đ:c quyIn, c�nh tranh, l�m phát, vai trò c4a chính 
ph4 và r�t nhiIu v�n đI khác n`a. 

Các h5 thFng c�a tG ch�c xã h�i 
Mises tin rTng kinh tA h�c, nAu hiEu đúng, có 

thE cung c�p cho ta m:t b�n chj d}n quan tr�ng vI 
nh`ng kiEu tb ch�c kinh tA hopc xã h:i kh� thi 
csng nh� nh`ng lo�i tb ch�c b�t kh� thi. Tác phUm 
Qu7c gia, Nhà n�?c và N2n kinh t# (Nation, State and 
Economy), xu�t b�n năm 1919, là m:t ví dW tuy�t 
v9i. Tác phUm này nói rTng các dân t:c, quá nhi�t 
tình trong vi�c b�o v� nIn văn hóa c4a mình, 
th�9ng tìm cách ngăn c�n vi�c nhGp c� và t�o ra 
nh`ng rào ch�n ch�ng l�i các nhóm khác. HGu qu� 



Cu/c đ�i, s2 nghi!p, tr��c tác 

45 

là làm cho m:t s� dân t:c b6 m�c k�t trong nh`ng 
khu đông đúc và nghèo đói, làm cho h� càng thêm 
t�c giGn và kích thích h� tìm cách chiAm đo�t vùng 
lãnh thb mà h� “c;n”. Nh�ng chj chính ph4 m�i có 
kh� năng t�o ra nh`ng rào c�n làm bùng phát 
nh`ng cu:c xung đ:t nh� thA; chj khi bãi bm các rào 
c�n thì chính ph4 m�i ch�m d�t đ�Jc xung đ:t. 

Nh� vGy, ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên 
Xô cs] chính là ph�ơng th�c t�o ra xung đ:t. Các 
nIn kinh tA xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình Liên Xô 
cs] ph�i tV bA quan to� c�ng; hopc vi�c di c� s| phá 
hmng nh`ng kA ho�ch đã đ�Jc chuUn b6 kN l�zng 
c4a h�. T�t c� các n��c xã h:i ch4 nghNa [theo mô 
hình Liên Xô cs] v�n đã là nh`ng n��c theo đ�9ng 
l�i đA qu�c: các nIn kinh tA t� b�n ch4 nghNa bao 
gi9 csng t�ơi sáng hơn, cho nên mu�n gi` đ�Jc 
huyIn tho�i vI tính �u vi�t c4a mình h� s| bu:c 
ph�i biAn t�t c� các n��c khác thành xã h:i ch4 
nghNa [theo mô hình Liên Xô cs].  

Mises đã phát triEn nh`ng quan điEm này trong 
Ch� ngh,a xã h�i, m:t tác phUm vN đ�i n`a c4a ông, 
đ�Jc xu�t b�n năm 1922. Tác phUm này có nhiIu 
điEm làm ng�9i ta ph�i nh�c nh�i, nh�ng choáng 
váng nh�t là luGn điEm nói rTng trong ch4 nghNa xã 
h:i [theo mô hình Liên Xô cs] ng�9i ta s| không thE 
nào tính toán đ�Jc hi�u qu� kinh tA: không có giá c� 
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thì không làm sao biAt đ�Jc s�n phUm s�n xu�t ra có 
hi�u qu� vI mpt kinh tA hay không.  

Cu�n Phê phán ch� ngh,a can thi$p (Critique of 
Interventionism) xu�t b�n năm 1929 chj rõ rTng ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] đ�Jc pha 
loãng ra csng chqng có gì hay ho hơn. Tác phUm 
này gi�i thích rTng b�t c� sV can thi�p nào vào th6 
tr�9ng csng đIu t�o ra nh`ng ph�n �ng phW không 
mong mu�n và không l�9ng tr��c đ�Jc. Ví dW nh� 
gi` giá s`a th�p s| làm gia tăng nhu c;u nh�ng làm 
gi�m lJi nhuGn, các nhà cung c�p không còn mu�n 
cung c�p n`a. ThiAu hWt ch�c ch�n s| x�y ra: chính 
ph4 l�i ph�i can thi�p và c� nh� thA, chqng m�y 
ch�c vi�c can thi�p m:t cách tS tS s| biAn thành ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] tri�t đE. Là 
m:t nhà luGn chiAn vN đ�i, Mises còn tiAp tWc trR l�i 
ch4 đI này trong các tác phUm khác, ví dW nh� K# 
ho!ch hóa vì t5 do và chính sách kinh t# (Planning for 
Freedom and Economic Policy). 

Trong chuyên kh�o ng�n có tên B� máy quan 
liêu, xu�t b�n năm 1944, Mises đã chj ra vì sao 
nh`ng viên ch�c dân sV không bao gi9 có thE trR 
thành doanh nhân đ�Jc. Kinh doanh, Mises nói, 
bao gi9 csng ph�i trVc di�n v�i m:t thách th�c đơn 
gi�n: lJi nhuGn; nh�ng các cơ quan c4a chính ph4 
l�i đ�i mpt v�i m:t v�n đI không thE gi�i quyAt 



Cu/c đ�i, s2 nghi!p, tr��c tác 

47 

đ�Jc: nh`ng yêu c;u chính tr6 b�t tGn và luôn luôn 
c�nh tranh v�i nhau. Trong tác phUm Chính ph� 
toàn trí toàn nIng, xu�t b�n năm 1944, ông còn tái 
khqng đ6nh rTng chính sách can thi�p s| làm gi�m 
hi�u qu� s�n xu�t và d}n t�i nhu c;u ph�i chiAm 
nh`ng khu vVc mang l�i nhiIu lJi nhuGn hơn, 
châm ngòi cho ch4 nghNa dân t:c và ch4 nghNa đA 
qu�c, nghNa là d}n t�i chiAn tranh. 

Tác phUm Ch� ngh,a t5 do, xu�t b�n năm 1927, là 
m:t l9i tuyên b� ng�n g�n và súc tích vI m:t sV lVa 
ch�n duy nh�t có thE ch�p nhGn đ�Jc. Tác phUm 
này nói rTng th6nh v�Jng kinh tA phW thu:c vào 
chuyên môn hóa và th�ơng m�i. Nh�ng chuyên 
môn hóa và th�ơng m�i chj có thE tBn t�i khi 
ph�ơng ti�n s�n xu�t nTm trong tay t� nhân và 
ng�9i dân đ�Jc tV do trao đbi. ĐiIu đó đòi hmi ph�i 
có hòa bình và tV do, mà kinh nghi�m l�i cho chúng 
ta th�y rTng mu�n có hòa bình và tV do thì l�i ph�i 
có quyIn chính tr6 và quyIn công dân bình đqng. 
Nh`ng ng�9i theo phái tV do ph�i ngăn chpn vai trò 
c4a chính ph4 nhTm thúc đUy nh`ng quyIn này và 
b�o v� hòa bình: các chính ph4 d� dàng gpm nh�m 
quyIn sR h`u t� nhân nAu h� có quyIn làm nh� thA. 
Tuy nhiên, ch4 nghNa tV do là lVc l�Jng b�o v� hòa 
bình. Mises nói: ng�9i dân s�ng nh9 vào buôn bán 
v�i ng�9i khác thì h� không mu�n đánh nhau. 
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Nh;ng tác phEm vi�t v� ph"ơng pháp lu&n 
Mises viAt ba cu�n vI lí thuyAt kinh tA và 

ph�ơng pháp. Đ�y là cu�n NhOng vPn đ2 nh@n thQc 
lu@n c�a kinh t# h4c (Epistemological Problems of 
Economics), xu�t b�n năm 1933, trong đó ông đ�a ra 
luGn điEm cho rTng khác v�i vGt lí h�c, kinh tA h�c 
không ph�i là khoa h�c thVc nghi�m, mà là h� th�ng 
suy di�n, t�ơng tV nh� toán h�c, trong đó b�t kì 
đ6nh lí nào csng có thE đ�Jc suy ra tS m:t tiIn đI 
đơn gi�n là t�t c� các cá nhân đIu hành đ:ng v�i 
m:t mWc đích nào đó. Đ�y là điEm xu�t phát tV 
nhiên c4a nh`ng ý t�Rng vI lVa ch�n, giá c�, th9i 
gian, lJi nhuGn và nhiIu th� khác n`a. Chj có quan 
sát chúng ta m�i biAt chính xác dân chúng lVa ch�n 
cái gì, nh�ng ph�ơng pháp suy luGn l�i cho chúng ta 
biAt h� lVa ch�n nh� thA nào - và đây chính là đ�i 
t�Jng nghiên c�u thVc sV c4a kinh tA h�c. 

Cu�n N2n t�ng cIn b�n c�a kinh t# h4c (The 
Ultimate Foundations of Economics), xu�t b�n năm 
1952, m:t l;n n`a cho th�y vì sao các ph�ơng pháp 
c4a khoa h�c thVc nghi�m không thE áp dWng đ�Jc 
cho kinh tA h�c. Chúng ta hành đ:ng, Mises nói, vì 
chúng ta coi m:t s� đB vGt hay sV ki�n nào đó là có 
giá tr6 và tS quan điEm hiEn nhiên nh� thA chúng ta 
có thE suy ra nh`ng ý t�Rng vI mWc đích, ph�ơng 
ti�n, thành công, th�t b�i, lJi nhuGn và thi�t h�i. 
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Nhà kinh tA h�c không c;n gì khác. Không thE áp 
dWng các ph�ơng pháp quan sát và thVc nghi�m 
cho môn kinh tA h�c vì R đây không có nh`ng hTng 
s� có thE đo l�9ng đ�Jc và không thE nào dV đoán 
đ�Jc hành đ:ng c4a các cá nhân vì chúng ta không 
thE nào biAt đ�Jc mWc đích c4a h� là gì và cái gì là 
có giá tr6 đ�i v�i h�. NiIm tin cho rTng xã h:i loài 
ng�9i là có thE dV đoán đ�Jc chính là cái đã sinh ra 
sV b6p bJm c4a nh`ng ng�9i 4ng h: quan điEm 
nhà n��c toàn năng, là xã h:i loài ng�9i csng là xã 
h:i có thE kiEm soát đ�Jc. 

Tác phUm Lí thuy#t và L;ch s< (Theory and 
History), xu�t b�n năm 1957, áp dWng ph�ơng pháp 
phê phán đó cho các môn khoa h�c khác. Cu�n sách 
này dành m:t ph;n đE phê phán lí thuyAt và ph�ơng 
pháp c4a nh`ng ng�9i theo Marx và m:t ph;n dành 
đE b�o v� ch4 nghNa tV do. Tác phUm này khqng đ6nh 
rTng vì lVa ch�n c4a con ng�9i là không thE dV đoán 
đ�Jc nên ý t�Rng cho rTng ch4 nghNa xã h:i hay b�t 
kì sV tiAn b: mang tính l6ch s� nào khác là “t�t yAu” là 
ý t�Rng vô nghNa. Tác phUm này còn nói rTng t�t c� 
các d` li�u kinh tA vI nh`ng sV ki�n đã di�n ra là r�t 
quan tr�ng. Vì chúng ta đang tìm cách hoàn thi�n các 
lí thuyAt mô t� ho�t đ:ng c4a thA gi�i cho nên c;n 
ph�i nh� rTng các d` li�u mà chúng ta dVa vào đIu 
ph�i là các d` li�u có tính l6ch s�. Các lí thuyAt đó có 
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thE thE hi�n nh`ng ý t�Rng c4a chúng ta, nh�ng 
chúng không thE nói cho chúng ta biAt ch�c ch�n điIu 
gì s| x�y ra ngày mai vì ngày mai m�i th� s| khác đi. 

Di s�n c�a Mises 

Mises tm ra bi quan vI nh`ng đóng góp c4a mình 
đ�i v�i lí thuyAt chính tr6 và kinh tA h�c. Ông hi v�ng 
rTng các tác phUm c4a mình s| có �nh h�Rng ngay 
lGp t�c; nh�ng trong su�t cu:c đ9i mình ông chj th�y 
ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] và ch4 
nghNa can thi�p v}n đ�Jc nhiIu ng�9i 4ng h:. 

Nh�ng sau khi ông m�t, nh`ng khiAm khuyAt 
c4a ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] hi�n 
thVc đã hi�n lên r�t rõ. ĐBng th9i, vi�c tV do hóa 
th�ơng m�i đã nâng cao m�c s�ng c4a ng�9i dân các 
n��c nghèo nh�t trên thA gi�i và làm cho các n��c đA 
qu�c ch4 nghNa, tSng đánh nhau, liên kAt l�i v�i 
nhau. T� t�Rng cho rTng chu kì kinh tA là do chính 
sách tài chính và tín dWng sai l;m t�o ra hi�n đã đ�Jc 
nhiIu ng�9i công nhGn. Và vi�c chuyEn tS s�n xu�t 
hàng lo�t sang nIn kinh tA d6ch vW nh�m vào tSng 
khách hàng riêng bi�t khqng đ6nh vai trò quan tr�ng 
c4a cá nhân so v�i các lVc l�Jng vô nhân tính. 

Nhìn chung, các tác phUm c4a Ludwig von Mises 
đang có s�c h�p d}n nhiIu hơn là ông tSng lo l�ng. 
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KHOA H�C KINH T� 

Các nhà kinh tA h�c mu�n môn h�c c4a h� 
ph�i là m:t ngành khoa h�c. Gi�ng nh� các nhà 
khoa h�c tV nhiên, h� mu�n ch�ng minh rTng các 
sV ki�n kinh tA csng có nh`ng m�i liên kAt v�i 
nhau và tìm cách dV đoán xem trong t�ơng lai 
chúng s| ho�t đ:ng nh� thA nào. Mises quan ni�m 
rTng kinh tA h�c thVc ch�t là m:t môn khoa h�c, 
nh�ng khác hqn v�i môn vGt lí h�c. Và dù nó có thE 
đ�a ra nh`ng dV đoán quan tr�ng, đ�y csng là 
nh`ng dV đoán khác hqn vI lo�i và đ: chính xác1. 

 

                                                 
1 Mu�n tìm hiEu thêm cách gi�i thích c4a Mises vI ph�ơng 
pháp tiAp cGn này, xin đ�c Epistemological Problems of Economics 
(Nh`ng v�n đI vI nhGn th�c luGn c4a kinh tA h�c), xu�t b�n 
l;n đ;u năm 1933.  
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T"m quan tr$ng c�a các giá tr& 

SV khác bi�t là R ch� t�t c� các hi�n t�Jng kinh 
tA đIu phW thu:c vào cách đánh giá, phW thu:c vào 
sV lVa ch�n và hành vi c4a nh`ng cá nhân có liên 
quan. Các nhà kinh tA h�c dòng chính l�i làm nh� 
thE các biAn s� - ví dW nh� m�c giá - có �nh h�Rng 
trVc tiAp đAn các biAn s� khác ví dW nh� c;u g:p. 
Trên thVc tA không có cái g�i là “m�c” giá, mà có 
hàng tri�u giá c� khác nhau, giá n� lên xu�ng th�t 
th�9ng so v�i giá kia. Giá c� khác nhau �nh h�Rng 
t�i quyAt đ6nh c4a các cá nhân khác nhau theo 
nh`ng cách khác nhau, t�t c� phW thu:c vào nhu 
c;u và quan điEm cá nhân c4a h� csng nh� cách h� 
cân nh�c nh`ng ph�ơng án lVa ch�n tr��c m:t 
món hàng nào đó t�i m:t th9i điEm và đ6a điEm 
nào đó. 

Không có m�i liên kAt mang tính cơ h�c nào R 
đây hAt: cho nên môn kinh tA h�c không ph�i là 
môn khoa h�c kh�o sát nh`ng m�i liên kAt th�ng 
kê có thE dV đoán đ�Jc gi`a các sV ki�n. 

Nh`ng khái ni�m kinh tA nh� giá, giá thành, 
tiIn t�, th�t nghi�p, tj giá h�i đoái, chi tiêu và tiAt 
ki�m chj có ý nghNa đ�i v�i nh`ng cá nhân liên quan 
và cách th�c mà các cá nhân này hành đ:ng mà thôi, 
ngoài ra nó không có giá tr6 gì khác. Kinh tA h�c đpt 
cơ sR trên nh`ng giá tr6 mà con ng�9i coi tr�ng. 
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Nh�ng giá tr6 l�i không ph�i là m:t ph;n c4a 
thA gi�i khách quan nh� là kh�i l�Jng, hay nhi�t đ: 
hopc đ: dài mà các nhà khoa h�c tV nhiên th�9ng 
x� lí. Giá tr6 không ph�i là m:t cái gì đó tBn t�i trong 
tV thân món hàng, có thE đo l�9ng theo m:t tj l� 
toán h�c nào đó. Nh`ng ng�9i khác nhau đánh giá 
các sV ki�n m:t cách khác nhau: ví dW, m:t s� ng�9i 
coi vi�c th6 tr�9ng ch�ng khoán lên giá là lí do mua 
vào, trong khi s� khác l�i coi đ�y là cơ h:i bán ra. 
Giá tr6 nTm trong đ;u óc c4a tSng ng�9i. Nó là m:t 
cái gì đó có tính ch�t c�m tính, là v�n đI đánh giá 
c4a cá nhân. Nó phW thu:c không chj vào môi 
tr�9ng vGt ch�t xung quanh mà còn phW thu:c vào 
tr�ng thái tâm, sinh lí c4a chúng ta n`a. 

Các giá tr6 mà chúng ta coi tr�ng luôn thay đbi 
vì thA gi�i thay đbi và nhu c;u c4a chúng ta csng 
thay đbi. Các s�n phUm m�i xu�t hi�n và các quá 
trình s�n xu�t m�i t�o ra nh`ng món hàng thay thA 
rc hơn, làm cho con ng�9i s�p xAp l�i nh`ng �u 
tiên c4a mình. KAt qu� là không thE nào dV đoán 
đ�Jc: ví dW ng�9i nghèo có thE mê m:t món hàng 
hJp th9i trang đ�Jc s�n xu�t hàng lo�t, nh�ng món 
hàng đó có thE không còn h�p d}n đ�i v�i nh`ng 
ng�9i giàu có thích ăn di�n n`a. 

Vi�c các giá tr6 mà ng�9i ta coi tr�ng là có tính 
cá nhân, khác nhau và luôn thay đbi, đpt ra nhiIu 
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v�n đI cho các nhà kinh tA h�c. Nh`ng con s� có 
tính tbng hJp quen thu:c c4a kinh tA h�c vN mô 
nh� “c;u” hopc “đ;u t�” chj có thE đ�Jc coi đơn 
gi�n là nh`ng b�n tbng kAt có tính ch�t th�ng kê tS 
hành đ:ng c4a các cá nhân trên th�ơng tr�9ng mà 
thôi - đ�y là nh`ng hành đ:ng đa d�ng, có tính 
ch�t cá nhân và khác nhau. Các s� li�u th�ng kê 
này không có vai trò đ:c lGp. Không thE nào gi�i 
thích đ�Jc chúng nAu không nói đAn nh`ng giá tr6 
mang tính cá nhân c4a nh`ng ng�9i b6 các sV ki�n 
đpc thù nào đó tác đ:ng và đAn l�Jt h�, l�i tham 
gia đ6nh hình các sV ki�n đó1. 

Vì vGy, Mises nói, các nhà kinh tA h�c s| ubng 
công vô ích nAu c� c� g�ng tìm cho bTng đ�Jc m�i 
liên kAt gi`a các s� li�u có tính ch�t tbng hJp nói 
trên. Ví dW, ngay c� khi giá c� có �nh h�Rng t�i c;u 
thì csng rõ ràng là quan h� đó không ph�i là quan 
h� chính xác. KAt qu� chính xác phW thu:c vào ý 
nghNa c4a sV ki�n đ�i v�i các cá nhân đang có mpt R 
đó và nh`ng hành đ:ng c4a h� lúc đó. Tìm kiAm 
các “quy luGt” kinh tA (hopc t� hơn n`a, các “hTng 
s�” kinh tA) là vi�c làm sai l;m. 

 
                                                 
1 Cách tiAp cGn này đ�Jc g�i là methodological individualism. 
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Khoa h$c v� hành vi c�a con ng)*i 

Kinh tA h�c đpt cơ sR trên nh`ng giá tr6 mà con 
ng�9i coi tr�ng, nh�ng nó không ph�i là m:t nhánh 
c4a tâm lí h�c. Nó không nghiên c�u vì sao ng�9i ta 
l�i ch�n nh`ng món hàng cW thE nào đó - ví dW, t�i 
sao h� l�i u�ng r�Ju - mà chj nghiên c�u kAt qu� c4a 
nh`ng sV lVa ch�n đó trên th�ơng tr�9ng mà thôi - 
h� c;n bao nhiêu r�Ju, v�i giá bao nhiêu. Kinh tA 
h�c ph�i coi cách đánh giá và mWc đích c4a các cá 
nhân là nh`ng s� li�u “cho tr��c”. Nó chj tGp trung 
chú ý vào hành vi c4a h� mà thôi. Mises cho rTng 
đ�y là m:t ph;n c4a môn praxeology, môn khoa h�c 
nghiên c�u vI hành vi c4a con ng�9i. Và đE mô t� 
môn khoa h�c nghiên c�u vI hành vi kinh tA c4a 
con ng�9i - cách th�c giá c� xu�t hi�n trên cơ sR ho�t 
đ:ng trao đbi c4a con ng�9i - ông s� dWng thuGt 
ng` khoa h�c: hành vi kinh tA c4a con ng�9i1.  

Nh�ng khoa h�c nghiên c�u hành vi kinh tA c4a 
con ng�9i khác hqn v�i các môn khoa h�c tV nhiên, 
t�c là nh`ng môn khoa h�c chuyên chú vào vi�c phát 
hi�n các sV ki�n và tiAn hành theo dõi, kiEm nghi�m 
và đ�a ra nh`ng dV đoán h`u ích. Vì th� nh�t, nhà 
kinh tA h�c không có thiAt b6 đE quan sát nh`ng giá tr6 

                                                 
1 Catallactics là lí thuyAt vI con đ�9ng đ�a h� th�ng th6 th6 
tr�9ng tV do đAn tj l� trao đbi và giá c�. 
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mà ng�9i khác coi tr�ng. Th� hai, không thE kiEm 
nghi�m đ�Jc các kAt qu� kinh tA vì hoàn c�nh không 
bao gi9 lpp l�i: con ng�9i, sV lVa ch�n c4a h�, các giá 
tr6 mà h� coi tr�ng và đ:ng cơ c4a h� luôn biAn đbi.  

Tuy nhiên, kinh tA h�c v}n là m:t môn khoa 
h�c có thE phát hi�n đ�Jc các sV ki�n và thGm chí 
đ�a ra đ�Jc dV đoán, đ�a ra đ�Jc nh`ng l9i tuyên 
b�, nh�ng không ph�i trên cơ sR quan sát và kiEm 
nghi�m mà thông qua suy luGn. Csng nh� toán 
h�c, t�c là môn h�c có thE đ�Jc suy ra tS m:t vài 
tiIn đI đơn gi�n và rõ ràng vI các đ�9ng thqng và 
con s�, môn khoa h�c vI hành vi c4a con ng�9i 
csng có thE đ�Jc suy luGn ra tS m:t vài khái ni�m 
vI hành vi và sV lVa ch�n c4a h�. 

Gi�i thích các giá tr& t, hành vi 

Chúng ta không thE thâm nhGp vào đ;u óc con 
ng�9i đE tìm hiEu xem điIu gì làm cho h� hành 
đ:ng theo cách đó, Mises nói; nh�ng điIu đó csng 
không ngăn c�n đ�Jc chúng ta x� lí nh`ng sV lVa 
ch�n c4a h� m:t cách khoa h�c. Chúng ta v}n có 
thE xây dVng đ�Jc các lí thuyAt vI c;u và giá (gi� s� 
nh� thA), dù nguBn g�c c4a nó mang tính cá nhân 
và không thE tiAp cGn đ�Jc. ThVc vGy, chúng ta có 
thE xây dVng đ�Jc b�c tranh vI nh`ng giá tr6 mà 
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ng�9i ta coi tr�ng trên cơ sR nh`ng lVa ch�n c4a h� 
trong thVc tA. Nh`ng lVa ch�n mà ng�9i ta làm trên 
th6 tr�9ng, Mises gi�i thích, cho th�y ng�9i ta thích 
đB vGt nào hơn và nh� vGy là cho th�y m:t s� điIu 
vI thang bGc giá tr6 c4a h� - Mises g�i là sV �u tiên 
hiEn l:. Chúng ta không thE th�y nh`ng giá tr6 mà 
ng�9i ta coi tr�ng, nh�ng chúng ta có thE suy ra tS 
nh`ng cái mà trên thVc tA tSng ng�9i đã lVa ch�n. 

Chúng ta tV biAt rTng khi ta ch�n món hàng này 
ch� không ch�n món hàng kia là vì chúng ta thích 
cái này hơn cái kia. Và rõ ràng là ta ch�n đE có món 
đB mà ta coi là quan tr�ng hơn cái ta bm l�i hopc ph�i 
mang ra đánh đbi. T�ơng tV, khi th�y ng�9i nào đó 
lVa ch�n, chúng ta kAt luGn rTng hành vi c4a h� 
csng đ�Jc thúc đUy bRi nh`ng giá tr6 và sR thích c4a 
h�. Khi th�y h� đ�a ra m:t lo�t lVa ch�n, h� ch�n 
m:t s� đB vGt và đE l�i m:t s� đB vGt khác thì chúng 
ta kAt luGn rTng, t�ơng tV nh� chúng ta, m�i ng�9i 
đIu có m:t thang giá tr6 riêng c4a mình. 

Bây gi9 chúng ta có thE b�t đ;u xem xét xem 
Mises hiEu nh� thA nào khi ông nói rTng các 
nguyên lí c4a kinh tA h�c có thE đ�Jc suy di�n tS 
khái ni�m vI hành vi. Khi ng�9i ta hành đ:ng và 
lVa ch�n thì đ�ơng nhiên là h� có m:t tGp hJp các 
giá tr6 và h� coi m:t s� đB vGt quan tr�ng hơn m:t 
s� khác. Không c;n biAt chính xác trên thVc tA m:t 
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cá nhân nào đó đã ch�n cái gì, logic c4a quá trình 
lVa ch�n cung c�p cho ta nh`ng t� t�Rng nIn t�ng 
c4a môn kinh tA h�c - đ�y là nh`ng t� t�Rng nh� 
ti�n ích, giá c� và trao đbi. 

Ví d: v� phân tích l%i ích 
Cái mà các nhà kinh tA h�c g�i là phân tích lJi 

ích cGn biên là m:t ví dW t�t cho cách tiAp cGn này. 
Các nhà kinh tA h�c đã vGt l:n v�i v�n đI nh� t�i 
sao n��c, quan tr�ng v�i đ9i s�ng nh� thA, l�i rc, 
trong khi kim c�ơng, chqng quan tr�ng gì, l�i đ�t? 
T�i sao kim c�ơng đ�Jc đánh giá cao hơn n��c? 
Carl Menger, ng�9i đpt nIn móng cho Tr�9ng phái 
Áo, đã có câu tr� l9i. Ng�9i ta không ch�n gi`a 
“n��c” và “kim c�ơng” m:t cách trSu t�Jng: h� 
không ph�i đ�i mpt v�i v�n đI mua t�t c� n��c trên 
thA gi�i hay mua t�t c� kim c�ơng trên thA gi�i. LVa 
ch�n chj là h� có thích m:t ít n��c hay m:t viên 
kim c�ơng m�i hay không. Và vì đa s� ng�9i ta đã 
có đ4 n��c dùng rBi cho nên trên thVc tA thêm m:t 
c�c n��c n`a csng chqng có giá tr6 gì: đ�y là lí do vì 
sao n��c rc. Nh�ng ng�9i ta không bao gi9 nghN 
rTng h� đã có quá nhiIu kim c�ơng và vì vGy s�n 
sàng chi nhiIu tiIn đE mua thêm m:t viên n`a; đ�y 
là lí do vì sao kim c�ơng l�i đ�t. 

M:t ng�9i đang s�p chAt khát trên sa m�c dN 
nhiên là có thE tr� giá r�t cao cho m:t c�c n��c và 
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có thE s�n sàng đbi viên kim c�ơng l�y m:t c�c 
n��c. Cho nên n��c và kim c�ơng không có giá tr6 
c� đ6nh; ng�9i ta ch�n cái gì là hoàn toàn phW 
thu:c vào s� l�Jng mà ng�9i bán đ�a ra cùng hoàn 
c�nh và tâm tr�ng c4a h� lúc đó.  

Nh� vGy nghNa là giá tr6 và sV ch�n lVa không 
thE đo l�9ng đ�Jc và không thE dV đoán đ�Jc 
bTng nh`ng ph�ơng trình toán h�c. M:t ng�9i đau 
đ;u có thE c;n vài viên aspirin, nh�ng ch�c không 
nghN rTng m:t trăm viên aspirin thì s| t�t hơn đAn 
năm chWc l;n hai viên kia. M:t ng�9i c;n m�9i 
thanh g� đE làm mái che có thE đbi m:t áo m�a l�y 
m�9i, hai m�ơi hay ba m�ơi thanh: nh�ng không 
đbi l�y chín vì chín thanh thì không che đ�Jc m�a. 
Cho dù đã biAt giá đ�Jc đpt cho m:t kh�i l�Jng 
hàng hóa nh�t đ6nh thì csng không có phép tính 
nào có thE giúp th�y đ�Jc đánh giá c4a m:t ng�9i 
khi món hàng đó thay đbi vI mpt s� l�Jng. 

T) duy sai l"m c�a môn kinh t2 h$c dòng chính 

Khi ng�9i ta tham gia trao đbi, t�c là ng�9i ta 
ph�i tS bm cái ng�9i ta có đE nhGn vI cái ng�9i ta 
c;n, ng�9i ta lVa ch�n nh� thA nào? Các nhà kinh 
tA h�c Tr�9ng phái Áo tr� l9i: ng�9i ta tS bm cái 
mang l�i cho ng�9i ta ít lJi ích nh�t. H� không ph�i 
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xem xét giá tr6 c4a t�t c� các th� h� có: h� chj xem 
xét giá tr6 c4a m:t ph;n nhm nh`ng th� h� có, mà 
đ�y l�i là th� mang l�i ít lJi ích nh�t. H� quyAt đ6nh 
tS bm trên cơ sR phân tích lJi ích cGn biên, các nhà 
kinh tA h�c g�i nh� thA. T�ơng tV, cái mà h� nhGn 
csng đ�Jc quyAt đ6nh theo cách gi�ng h�t nh� vGy. 
H� s| nhGn cái có lJi ích hơn so v�i cái mà h� tS bm 
nAu đ�i v�i h� lJi ích cGn biên c4a nó l�n hơn. 

Ph;n l�n cách phân tích nh� thA csng đã thâm 
nhGp vào nIn kinh tA h�c dòng chính, nh�ng l�i 
th�9ng b6 hiEu sai. NhiIu ng�9i coi hi�u dWng nh� 
là tính ch�t tBn t�i trong chính hàng hóa, ch� 
không ph�i là ph�n �ng c�m tính c4a cá nhân đ�i 
v�i món hàng. Tai h�i nh�t là, Mises nói, trong các 
cu�n sách giáo khoa ng�9i ta l�i đem c:ng “các 
nhóm hi�u dWng” vào đE đ�a ra đB th6 “hi�u dWng 
tbng c:ng”. Nh�ng tình c�m c4a con ng�9i, nh`ng 
giá tr6 mà h� coi tr�ng không thE c:ng vào nhau 
nh� thA đ�Jc - nh� ví dW vI aspirin đã cho th�y. 

“Nh`ng đ�9ng cong không thiên v6” quen thu:c 
trong sách giáo khoa csng là sai. Nh`ng đ�9ng đB th6 
này nhTm chj ra rTng ng�9i ta có thE tS bm m:t món 
hàng v�i s� l�Jng là bao nhiêu đE đbi l�y m:t món 
hàng khác. Nh�ng ta không thE l�y quyAt đ6nh c4a 
ng�9i khi đ�ng tr��c lVa ch�n này đE ngo�i suy và 
dV đoán ng�9i ta s| hành đ:ng ra sao tr��c m:t lVa 



Khoa h-c kinh t6 

61 

ch�n khác. Giá tr6 mà ng�9i ta coi tr�ng không đi theo 
đ�9ng cong trong sách vR và không thE nào dV đoán 
đ�Jc - nh� ví dW vI nh`ng thanh g� cho th�y. 

Mises tin rTng t� duy sai l;m nh� thA đã t�o ra 
nhiIu khó khăn cho các nhà kinh tA h�c dòng 
chính. Trên cơ sR quan sát nh`ng sV lVa ch�n thVc 
tA trong quá kh�, h� tuyên b� rTng h� có thE xác 
đ6nh đ�Jc “xu h��ng” (ví dW nh� tiêu dùng hay 
tiAt ki�m), t�c là nh`ng xu h��ng này là b�t biAn và 
có thE đo l�9ng đ�Jc, cho phép h� dV đoán vI 
nh`ng lVa ch�n trong t�ơng lai. Nh�ng t�t c� 
nh`ng gi�i thích nh� thA là hoàn toàn sai. Mises chj 
ra rTng sR thích c4a con ng�9i trong quá kh� 
không thE cho ta biAt h� s| ph�n �ng nh� thA nào 
tr��c kh� năng lVa ch�n khác trong t�ơng lai. 

M:t ph;n là do khoa kinh tA h�c dòng chính đã 
không tính đAn sV đa d�ng c4a nh`ng giá tr6 mà 
con ng�9i coi tr�ng. Nó chj chú ý đAn “các hàng 
hóa kinh tA” - t�c là nh`ng th� có thE mang ra mua 
bán trên th6 tr�9ng - và coi con ng�9i là “nh`ng tác 
nhân h`u lí” đang lVa ch�n nh`ng món hàng đó. 
Trên thVc tA, Mises gi�i thích, sV lVa ch�n c4a con 
ng�9i r:ng hơn và c�m tính hơn nhiIu. Ví dW, 
ng�9i ta có thE lVa ch�n đ6a v6 hơn là lJi l:c vI mpt 
tài chính. Kinh tA h�c dòng chính bm qua cái n�a 
quan tr�ng này c4a câu chuy�n. Và nh� thA là nó tV 
làm m�t giá c4a chính mình. 
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LOGIC C A HÀNH VI 
C A CON NG��I 

BTng trVc giác ta csng biAt rTng con ng�9i 
hành đ:ng m:t cách có ý th�c, Mises nói; và hành 
đ:ng csng chj đơn gi�n là theo đubi tình hu�ng mà 
ta cho là t�t hơn mà thôi. TS khái ni�m trVc quan vI 
sV �a thích nh� thA, chúng ta có thE nhGn ra ngay 
rTng ng�9i ta hành đ:ng là nhTm t�i đa hóa sV 
thma mãn và t�i thiEu hóa sV b�t mãn c4a h�. TS 
đây m�i xu�t hi�n ý t�Rng vI lJi ích cGn biên và 
trao đbi: ng�9i ta s| tS bm nh`ng đB vGt mang l�i 
cho h� ít thma mãn đE nhGn vI nh`ng đB vGt làm 
cho h� thma mãn hơn. Chúng ta không c;n quan sát 
hay làm thí nghi�m m�i biAt điIu đó: t�t c� đIu 
phát sinh m:t cách logic tS khái ni�m hành vi1. V�n 

                                                 
1 Mpc dù F. A. Hayek, m:t môn đ� c4a ông trong Tr�9ng phái 
Áo, ng�9i đ�Jc gi�i Nobel vI kinh tA, “mi�n c�zng ch�p 
nhGn” quan điEm cho rTng kinh tA h�c có thE đ�Jc suy ra tS 
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đI không ph�i R ch� giá tr6 mà con ng�9i cW thE đó 
coi tr�ng là gì: dù h� có thích hay c;n gì đi n`a thì 
logic c4a hành đ:ng v}n là tr��c hAt h� s| thma 
mãn nh`ng nhu c;u khUn thiAt nh�t. 

Lí l| t�ơng tV giúp chúng ta phác h�a b�c 
tranh vI nh`ng khái ni�m nh� m8c đích và ph�Rng 
ti$n hay l:i và lS1.  

MWc đích, Mises nói, là kAt qu� mà hành đ:ng 
tìm kiAm; còn ph�ơng ti�n là cái phWc vW cho mWc 
đích vSa nói. Nh�ng dN nhiên là nguBn lVc thì có 
h�n - sV thGt hiEn nhiên này csng có nguBn g�c tS 
khái ni�m hành vi vì ng�9i ta s| hoàn toàn chqng 
c;n hành đ:ng nAu h� có đ;y đ4 m�i th� h� mu�n. 
Cho nên chúng ta ph�i lVa ch�n và ph�i hi sinh 
m:t s� th� đE đ�t đ�Jc m:t s� th� khác. Giá tr6 c4a 
cái chúng ta ph�i hi sinh đ�Jc g�i là giá c�. Giá tr6 
c4a mWc đích mà chúng ta giành đ�Jc g�i là lJi ích. 
Sai l�ch gi`a giá c� và lJi ích đ�Jc g�i là l9i (còn 
gpp ph�i tình hu�ng x�u thì đ�y là l�). 
                                                                                  
nh`ng chân lí hiEn nhiên vì nh� vGy là vô hình trung đã ph4 
nhGn nh`ng sV ki�n b�t ng9 và không coi tr�ng đúng m�c 
t;m quan tr�ng c4a nh`ng quan sát trên thVc tA, “mpc dù tôi 
đBng ý v�i ông rTng ph;n chính c4a môn khoa h�c này là Un 
ý đ�Jc suy ra tS nh`ng hành đ:ng xác đ6nh ban đ;u”. Xem 
“Coping with ignorance”, trong E. Butler (ed.), Knowledge, 
Evolution and Society, Adam Smith Institute, 1983. 
1 Mu�n tìm hiEu thêm lí l| đ�Jc trình bày trong ch�ơng này, 
xin đ�c Human Action. 
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Nh�ng t�t c� các khái ni�m kinh tA này - giá c�, 
lJi ích, l9i và l� - đIu là nh`ng khái ni�m hoàn toàn 
mang tính cá nhân. Đ�y chj là nh`ng đánh giá c�m 
tính c4a chúng ta vI giá tr6. Đ�y không ph�i là 
nh`ng giá tr6 khách quan - có thE quan sát và đo 
l�9ng đ�Jc nh� nh`ng hi�n t�Jng mà các nhà 
khoa h�c tV nhiên v}n x� lí - mà là nh`ng giá tr6 
ch4 quan - nh`ng th� chj x�y ra trong đ;u óc 
nh`ng ng�9i có liên quan. T�ơng tV nh`ng tình 
c�m khác nh� buBn bVc, ghen t�c hay tình yêu, 
chúng không ph�i là đ�i t�Jng cho các tính toán 
toán h�c. 

Ngu5n g6c c�a vi�c trao đ8i và giá c� 

Giá tr6, giá c�, lJi ích, l9i và l� là nh`ng giá tr6 
mang tính cá nhân r�t cao, chính vì thA mà chúng 
ta m�i buôn bán và trao đbi v�i nhau. NAu giá tr6 là 
m:t phUm ch�t có tính khách quan t�ơng tV kích 
th��c và tr�ng l�Jng thì chúng ta s| chqng bao gi9 
trao đbi v�i nhau b�t c� th� gì. Không ai l�i đi đbi 
m:t món hàng l�y món hàng có giá tr6 th�p hơn. 
Nh�ng chúng ta v}n trao đbi vì chúng ta đánh giá 
nh`ng món hàng đó m:t cách khác nhau. Trc con 
đbi nh`ng món đB chơi mà chúng đã chán l�y món 
mà chúng thích. Ông ch4 lò bánh bán bánh mì đE 
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mua th6t c4a anh hàng th6t. Trao đbi không t�o ra 
b�t kì món đB chơi hay cái bánh mì hopc miAng th6t 
m�i nào - nh�ng m�i ng�9i đIu c�m th�y hài lòng. 
ThVc vGy, h� s| chqng bm công trao đbi nAu h� 
không c�m th�y hài lòng.  

DN nhiên là không bao gi9 chúng ta có thE biAt 
hopc đo l�9ng đ�Jc lJi ích vI mpt tâm lí mà m�i 
bên nhGn đ�Jc sau m�i l;n trao đbi nh� thA. 
Nh�ng ít nh�t chúng ta csng có thE th�y và đo 
l�9ng đ�Jc kh�i l�Jng c4a m:t món hàng mà 
ng�9i ta s�n sàng tS bm đE đbi l�y món hàng khác - 
ví dW nh� s� tiIn mà ng�9i ch4 lò bánh mì đòi 
trong quá trình trao đbi cái bánh mì. Và chúng ta 
g�i tj l� trao đbi là giá c�. Trong nIn kinh tA sơ khai, 
hàng đbi hàng, giá c4a m:t cái bánh mì có thE là 
m:t l�Jng th6t hay s� hàng hóa khác nào đó. 
Nh�ng trong nIn kinh tA th6 tr�9ng hi�n đ�i, 
chúng ta s� dWng tiIn làm ph�ơng ti�n trao đbi, giá 
c� đ�Jc thE hi�n bTng dollar MN, b�ng Anh hay m:t 
đBng tiIn đ6a ph�ơng nào đó. 

Tuy nhiên, chúng ta ph�i nh� rTng giá c�, mpc 
dù có thE d� dàng quan sát đ�Jc, trên thVc tA 
không ph�i là th��c đo giá tr6 c4a đB vGt. Giá th6 
tr�9ng c4a bánh mì, c4a th6t hay b�t kì món hàng 
nào khác chj đơn gi�n là tj l� trao đbi, mà tj l� này 
l�i là kAt qu� ho�t đ:ng c4a r�t nhiIu ng�9i đang 
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buôn bán nh`ng món hàng này trên th6 tr�9ng. Mà 
buôn bán có thE thVc hi�n đ�Jc là vì ng�9i ta đánh 
giá nh`ng món hàng này m:t cách khác nhau. M�i 
vW trao đbi chj c;n m:t giá, nh�ng l�i có hai cách 
đánh giá khác nhau và mâu thu}n v�i nhau1. 

C: s� sai l"m c�a sách giáo khoa kinh t2 h$c 

Lí l| đơn gi�n này, theo Mises, đã cho th�y sV 
ng� ngUn c4a các mô hình trong kinh tA h�c dòng 
chính rBi. DN nhiên là tr�9ng hJp “c�nh tranh hoàn 
h�o” trong sách giáo khoa chj nhTm đơn gi�n hóa 
thA gi�i hi�n thVc mà thôi. Nh�ng mô hình, trong 
đó ng�9i mua và ng�9i bán đIu nh� nhau, c� 
ng�9i mua l}n ng�9i bán đIu chqng có �nh h�Rng 
gì t�i giá c� hàng hóa đ�Jc mua bán thì không còn 
là sV đơn gi�n hóa thA gi�i hi�n thVc n`a mà là sV 
tS bm hoàn toàn thA gi�i hi�n thVc. Th6 tr�9ng ho�t 
đ:ng đ�Jc là do ng�9i ta không gi�ng nhau và giá 
c� chj xu�t hi�n vì ng�9i ta trao đbi trên cơ sR đánh 
giá c4a h� vI nh`ng món hàng mang ra trao đbi là 
khác nhau. 

Giá c� csng không ph�i là cái “có s�n” nh� các 
mô hình v}n nói. Không có gì liên quan đAn giá c� 

                                                 
1 Ý nói ng�9i bán đòi giá cao, ng�9i mua l�i tr� giá th�p - ND. 
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là có s�n hopc thGm chí đ�ng yên vì nó là kAt qu� 
c4a nh`ng vW mua đi bán l�i b�t tGn gi`a nh`ng 
ng�9i khác nhau và csng luôn thay đbi, m�i ng�9i 
l�i ph�i đ�ng tr��c nh`ng lVa ch�n khác nhau và 
chính nh`ng lVa ch�n csng th�9ng xuyên thay đbi. 
Khái ni�m “giá cân bTng” c4a sách giáo khoa, t�c là 
giá c� mà cung và c;u cân bTng là m:t khái ni�m vô 
nghNa. Và nh`ng c� g�ng nhTm xây dVng mô hình 
“cân bTng tbng quát”, t�i đó t�t c� các th6 tr�9ng 
đIu nTm R tr�ng thái cân bTng còn là m:t điIu ng� 
ngUn hơn n`a. Nh`ng mô hình đó đã lo�i bm t�t c� 
nh`ng tác nhân làm cho th6 tr�9ng ho�t đ:ng. 

Mises không ph�i là ng�9i đ;u tiên đ�a ra t�t 
c� nh`ng chuy�n nh� thA: các nhà kinh tA h�c 
Tr�9ng phái Áo tiIn b�i đã phát triEn ý t�Rng cho 
rTng xét đoán vI giá tr6 c4a các cá nhân là c�t lõi 
c4a m�i sV ki�n kinh tA và mR đ�9ng cho vi�c phân 
tích lJi ích cGn biên csng nh� phê phán các lí 
thuyAt c4a môn kinh tA h�c dòng chính. Tuy nhiên, 
Mises đã có nh`ng đóng góp quan tr�ng, đ�y là đ�i 
chiAu và thu thGp nh`ng ý kiAn khác nhau và 
th�9ng là còn r9i r�c thành m:t cách tiAp cGn toàn 
di�n đ�i v�i kinh tA h�c, nh� là m:t môn khoa h�c 
suy luGn ch� không ph�i là môn khoa h�c thVc 
nghi�m - m:t cách tiAp cGn mà ông, không nghi 
ng9 gì n`a, là ng�9i b�o v� kiên c�9ng nh�t. 
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N"N KINH T� N#NG Đ�NG 

Mises cho rTng nh`ng mô hình trong sách giáo 
khoa mô t� nIn kinh tA trong tr�ng thái cân bTng 
hoàn h�o, v�i giá c� đ�Jc quyAt đ6nh bRi nh`ng lVc 
l�Jng phi nhân tính, đã t��c đo�t tinh th;n và đ9i 
s�ng c4a môn kinh tA h�c. Cơ sR c4a môn kinh tA 
h�c là hành vi c4a con ng�9i, mà hành vi c4a con 
ng�9i là thay đbi - thay đbi tS tr�ng thái này sang 
tr�ng thái khác1. 

Thay đ8i là b�n ch<t c6 h=u c�a kinh t2 h$c 

Chúng ta s�ng trong m:t thA gi�i đang đbi 
thay. Hi�n t�Jng và điIu ki�n c4a tV nhiên thay 
đbi: mùa màng có thE b:i thu hay th�t bát, nguBn 
                                                 
1 Mu�n tìm hiEu m:t cách h� th�ng luGn c� này, xin đ�c 
Human Action.  
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lVc m�i có thE đ�Jc phát hi�n còn nguBn lVc cs có 
thE b6 c�n ki�t hopc phung phí hopc b6 ho� ho�n và 
bão lWt tàn phá. ĐiIu ki�n c4a con ng�9i csng thay 
đbi: dân s� gia tăng hopc biAn chuyEn, ng�9i trc thA 
ch� ng�9i già, mang đAn nh`ng t� t�Rng m�i. 
Ph�ơng pháp s�n xu�t csng thay đbi, các quá trình 
s�n xu�t m�i đ�Jc phát minh còn các quá trình cs 
không đ�Jc s� dWng n`a. 

M:t ph;n là nh9 Mises và nh`ng đBng nghi�p 
c4a ông trong Tr�9ng phái kinh tA Áo mà, khác v�i 
tr��c đây, các nhà kinh tA h�c hi�n đ�i đã công 
nhGn t;m quan tr�ng c4a sV biAn đbi. Nh�ng các 
cu�n sách giáo khoa v}n ch�a đ;y các đB th6, mô 
hình và ph�ơng trình làm cho ng�9i ta có c�m 
t�Rng sai l;m rTng kinh tA là m:t cái gì đó tNnh và 
giGm chân t�i ch�. Ví dW điEn hình c4a “lí thuyAt 
cân bTng” là ý t�Rng cho rTng th6 tr�9ng s| đ�t 
tr�ng thái cân bTng R m:t m�c giá nào đó, t�c là s� 
hàng hóa mà ng�9i bán mu�n cung c�p bTng đúng 
v�i s� l�Jng hàng hóa mà ng�9i mua mu�n mua. 
Và vì các th6 tr�9ng có liên quan v�i nhau - ví dW 
nh� th6 tr�9ng b:t �nh h�Rng đAn th6 tr�9ng bánh 
mì - cho nên các cu�n sách giáo khoa m�i t�Rng 
t�Jng ra kh� năng hình thành tr�ng thái “cân bTng 
tbng quát”, trong đó m�i th6 tr�9ng đIu tiAn đAn 
tr�ng thái cân bTng b�t đ:ng hoàn h�o nh�t. 
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Nh�ng các th6 tr�9ng không bao gi9 nTm yên. 
Xin hãy nhìn giá c� dao đ:ng trên th6 tr�9ng ch�ng 
khoán, Mises nói nh� thA. Giá c� c� nh�y lên nh�y 
xu�ng chqng khác gì qu� bóng bàn trên đ;u vòi 
phun n��c. M:t b�c �nh chWp nhanh có thE t�o 
c�m giác qu� bóng đang nTm R tr�ng thái hoàn 
toàn tNnh, nh�ng không ph�i nh� thA. T�ơng tV, 
m:t b�c �nh chWp nhanh nIn kinh tA - ví dW nh� 
đB th6 trong sách giáo khoa, trong đó các đ�9ng 
cong cung và c;u c�t nhau t�i “giá cân bTng” nào 
đó - t�o cho ng�9i ta c�m giác sai l;m vI sV bn 
đ6nh. Mises khqng đ6nh rTng vai trò c4a nhà kinh tA 
h�c không ph�i là đ�a ra nh`ng b�c �nh chWp 
nhanh mà là nhGn ra đ�Jc nh`ng lVc l�Jng luôn 
luôn thay đbi và gi` cho th6 tr�9ng ho�t đ:ng, 
t�ơng tV nh`ng lVc luôn luôn thay đbi và gi` cho 
qu� bóng bàn nh�y nhót trên không trung vGy. 

Ngay c� khi nh`ng cu�n sách giáo khoa này có 
nói vI thay đbi thì chúng v}n làm ng�9i ta l;m l�c. 
Ví dW nh� đB th6 kinh điEn cho rTng nAu cung và 
c;u thay đbi thì th6 tr�9ng s| nh�y ngay đAn điEm 
cân bTng m�i, v�i giá cân bTng m�i và v�i s� l�Jng 
hàng hóa đ�Jc mua bán khác tr��c. Nh�ng th6 
tr�9ng đơn gi�n là không ho�t đ:ng theo kiEu đó. 
ChuyEn đ:ng c4a th6 tr�9ng không di�n ra t�c th9i 
và csng chqng di�n ra m:t cách êm �. Trên thVc tA, 
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ph�i sau m:t th9i gian ng�9i ta m�i nhGn ra rTng 
hàng hóa đang khan hiAm hay d� thSa và m�i 
ph�n �ng; thông tin c4a h� có thE không chính xác; 
và ph�i sau m:t th9i gian thì ng�9i ta m�i s�n xu�t 
và đ�a đ�Jc ra th6 tr�9ng món hàng c;n cung c�p. 
Tóm l�i, không có lí do gì đE nghN rTng m:t lúc nào 
đó có m:t cái gì đó nTm g;n tr�ng thái cân bTng s| 
gi` thA th�Jng phong. 

B�n ch<t c�a th& tr)*ng 

Nh� vGy là, th6 tr�9ng chqng bao gi9 có thE trR 
thành “hoàn h�o” nh� mô hình trong các cu�n sách 
giáo khoa. Ng�9i mua và ng�9i bán là nh`ng 
ng�9i hoàn toàn khác nhau - và là nh`ng cá nhân, 
h� có nhiIu đ:ng cơ ch� không chj đơn gi�n là t�i 
đa hóa thu nhGp vI mpt tài chính. Hàng hóa mà h� 
mang ra trao đbi có ch�t l�Jng khác nhau, và thVc 
ra là món hàng duy nh�t t�i th9i điEm và đ6a điEm 
mà nó đ�Jc trao đbi. Thông tin vI s� l�Jng hàng 
hóa và giá c� không đ�Jc truyIn đi m:t cách đBng 
đIu và ngay lGp t�c. Công ngh� và sR thích thay 
đbi. Và, quan tr�ng nh�t là m�i th� đIu c;n th9i 
gian. 

Không có nh`ng cái g�i là “khuyAt tGt” hoàn 
toàn có thE bác bm hopc c�m đoán: đ�y chính là 
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thVc tA c4a th6 tr�9ng và ph�i là xu�t phát điEm cho 
nh`ng phân tích c4a chúng ta. Hi�n thVc này ch�c 
ch�n không bao gi9 đem đAn tình tr�ng cân bTng 
tbng quát nh� ng�9i ta t�Rng. Nh�ng th6 tr�9ng 
ho�t đ:ng là do có nh`ng sV khác bi�t đE cho ng�9i 
ta khai thác và nh`ng nhu c;u ch�a đ�Jc thma mãn 
đE ng�9i ta đáp �ng. NAu lúc nào thA gi�i csng 
nTm trong tình tr�ng cân bTng hoàn h�o thì chqng 
ai còn đ:ng cơ đE làm b�t c� th� gì và ho�t đ:ng 
kinh tA csng ch�m d�t luôn. 

Vì vGy mà mWc đích c4a chính sách không ph�i 
là tìm cách làm cho th6 tr�9ng trR nên hoàn h�o mà 
là t�o điIu ki�n cho nó ho�t đ:ng m:t cách h`u 
hi�u trong khuôn khb b�n ch�t c4a chính nó. Và 
nh� Mises nh�c nhR, chúng ta không bao gi9 đ�Jc 
nghN rTng m:t lúc nào đó th6 tr�9ng có thE ho�t 
đ:ng m:t cách trơn tru nh� đ�9ng cong trong 
nh`ng mô hình c4a sách giáo khoa. Th6 tr�9ng 
điIu chjnh qua nh`ng lVa ch�n riêng r| c4a các cá 
nhân, m�i ng�9i l�i có nh`ng cách đánh giá riêng 
và m�i ng�9i đIu ph�i lVa ch�n mà không biAt 
ng�9i khác lVa ch�n nh� thA nào. Đ�y không ph�i 
là quá trình linh ho�t và có thE dV đoán đ�Jc, mà là 
m:t lo�t nh`ng cú trBi sWt và không thE nào dV 
đoán. 
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T�i sao toán h�c l�i không áp d:ng đ"%c 
Đ�y là lí do vì sao các lí thuyAt gia vI cân bTng 

chBng ch�t thêm sai l;m khi h� c� g�ng áp dWng 
toán h�c vào cái mà h� coi là nh`ng sV điIu chjnh 
linh ho�t. H� đã đ�a nh`ng con s� vào nh`ng th� 
không hI tBn t�i trên thVc tA. Cái vm toán h�c đó có 
thE làm ng�9i ta t�Rng rTng h� đã phát hi�n ra 
nh`ng m�i quan h� mang tính ch�c năng nh� các 
nhà khoa h�c tV nhiên v}n th�9ng x� lí; nh�ng hóa 
ra đ�y không ph�i là mô t� thA gi�i hi�n thVc mà 
chj là trí t�Rng t�Jng c4a h� mà thôi. 

Mises tin rTng dù có bao nhiêu s� li�u th�ng kê 
csng không thE nào kh�c phWc đ�Jc v�n đI c�t t� 
là nh`ng ng�9i khác nhau có nh`ng cách đánh giá 
khác nhau, và ph�n �ng c4a m:t nhóm ng�9i đ�i 
v�i nh`ng sV ki�n c4a th6 tr�9ng ngày hôm nay có 
thE khác v�i ph�n �ng c4a nh`ng ng�9i khác đ�i 
v�i nh`ng sV ki�n c4a th6 tr�9ng vào ngày mai. Các 
giá tr6 đó không thE trR thành đ�i t�Jng cho các 
tính toán toán h�c, và các s� li�u th�ng kê có thE 
làm cho ta không nhìn ra nh`ng sV ki�n quan tr�ng 
trong đ9i s�ng kinh tA. Đúng là, có thE đ�a ra 
nh`ng dV đoán khái quát vI các sV ki�n kinh tA - ví 
dW nh� n�i lmng tín dWng thì s| làm cho nIn kinh tA 
tăng tr�Rng nóng và sau đó s| là m:t vW sWp đb - 
nh�ng chúng ta s| không bao gi9 dV đoán đ�Jc nó 



N9n kinh t6 n:ng đ/ng 

75 

s| bùng ra nh� thA nào hay chu kì kinh tA s| kéo 
dài bao lâu. 

Ti�n trình c�a thB tr"'ng 
Mises cho rTng nghiên c�u kinh tA là nghiên 

c�u nh`ng lVc gi` cho th6 tr�9ng luôn chuyEn 
đ:ng - làm thA nào mà hành đ:ng khác nhau c4a 
nh`ng ng�9i khác nhau trên th�ơng tr�9ng, m�i 
ng�9i l�i theo đubi mWc tiêu riêng c4a mình, nh�ng 
khi kh�p v�i nhau l�i t�o kAt qu� nh� ta th�y. Nói 
cách khác, kinh tA h�c ph�i nghiên c�u quá trình 
điIu chjnh hành vi c4a nh`ng ng�9i tham gia th6 
tr�9ng cho phù hJp v�i các sV ki�n, trong đó có 
hành vi c4a nh`ng ng�9i khác. 

Ý t�Rng cho rTng th6 tr�9ng là tiAn trình thay 
đbi liên tWc mâu thu}n v�i khái ni�m vI sV cân 
bTng bIn v`ng, vNnh c�u c4a sách giáo khoa. Có 
thE có nh`ng lVc có xu h��ng gi` cho m�i th� nTm 
trong tình tr�ng cân bTng, t�ơng tV lVc v�n vGt h�p 
d}n và áp su�t c4a dòng n��c gi` cho qu� bóng 
bàn lơ l�ng trong không khí: ví dW khi x�y ra khan 
hiAm thì giá có thE lên, ng�9i tiêu dùng c�t b�t nhu 
c;u và ng�9i bán thì cung c�p thêm cho đAn khi 
không còn kho�ng cách gi`a cung và c;u n`a. 
Nh�ng sV tBn t�i các lVc nh� thA không có nghNa là 
m:t lúc nào đó s| đ�t đ�Jc tình tr�ng cân bTng 



Ludwig von Mises – L��c kh�o 

76 

hoàn h�o và lâu dài. ThA gi�i luôn thay đbi, con 
ng�9i thay đbi, s�n phUm và quá trình s�n xu�t 
csng thay đbi. Trên thVc tA, th6 tr�9ng không bao 
gi9 đ�ng yên, không bao gi9 b�t biAn. 

Ý ngh�a then ch6t c�a th*i gian 

Sách giáo khoa ít khi nh�c đAn th9i gian, 
nh�ng th9i gian là thành ph;n t�i quan tr�ng c4a 
th6 tr�9ng. TiAp tWc t� t�Rng c4a Eugen von Böhm-
Bawerk, m:t trong nh`ng v6 tiIn b�i c4a Tr�9ng 
phái Áo, Mises chj ra rTng m�i hành đ:ng đIu c;n 
th9i gian. Nh`ng sV ki�n x�y ra trong khi ng�9i ta 
hành đ:ng có thE làm ng�9i ta thay đbi hành đ:ng 
và csng có thE ngăn không cho ng�9i ta hành đ:ng 
n`a. Trong khi ng�9i ta nhGn ra và điIu chjnh cho 
phù hJp v�i nh`ng thay đbi c4a th6 tr�9ng thì các 
sV ki�n l�i có thE thay đbi. Ví dW ph�i m�t m�y 
tháng hay m�y năm m�i xây dVng đ�Jc m:t nhà 
máy m�i; nh�ng trong th9i gian đó ng�9i tiêu 
dùng đã quay l�ng v�i s�n phUm c4a nhà máy đó 
rBi hopc m:t quá trình s�n xu�t mang tính cách 
m�ng nào đó s�n xu�t ra nhiIu s�n phUm hơn tr��c 
làm cho nhà máy m�i trR thành thSa. 

Mises kAt luGn rTng khái ni�m vI sV điIu chjnh 
linh ho�t và th�9ng xuyên nhTm đ�t đ�Jc cân 
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bTng trong sách giáo khoa đã ngăn không cho 
chúng ta nhGn th�c đ�Jc t;m quan tr�ng s�ng còn 
c4a th9i gian trong tiAn trình c4a th6 tr�9ng. Nó 
còn ngăn không cho chúng ta nhGn th�c đ�Jc tính 
b�t đ6nh, v�n là hi�n t�Jng gi` thA th�Jng phong 
trong đ9i s�ng kinh tA. Trong các cu�n sách giáo 
khoa, m�i sV, m�i vGt đIu rõ ràng và ch�c ch�n, còn 
th6 tr�9ng thì h��ng vI điEm cân bTng có thE dV 
đoán đ�Jc. Trên thVc tA, kAt qu� c4a nh`ng hành 
đ:ng c4a chúng ta là điIu không thE ch�c ch�n. 
M:t s� kA ho�ch s| thành công trong khi nh`ng sV 
ki�n không l�9ng tr��c đ�Jc có thE phá hmng 
nh`ng kA ho�ch khác. Chúng ta không thE nào biAt 
m:t cách ch�c ch�n rTng s| gpp nh`ng tình hu�ng 
nào. M�i hành đ:ng c4a chúng ta đIu là đ;u cơ - 
hành đ:ng dVa trên dV đoán vI t�ơng lai, có thE 
đúng mà csng có thE không. Nó cho th�y mô hình 
trong sách giáo khoa là sai, nó csng cho th�y vai trò 
c4a ho�t đ:ng đ;u cơ và kinh doanh là nh`ng 
thành t� cVc kì quan tr�ng c4a môn kinh tA h�c. 
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6 

KINH DOANH 

Trong sách giáo khoa, thA gi�i c4a “c�nh tranh 
hoàn h�o” là nơi mà lJi nhuGn chj là ph;n mà ng�9i 
cung c�p nhGn đ�Jc sau khi h� đã tr� tiIn v�n, công 
lao đ:ng và trang tr�i cho quá trình phân ph�i. C�nh 
tranh s| làm cho lJi nhuGn gi�m đAn m�c th�p nh�t 
đ4 đE gi` cho ng�9i cung c�p tiAp tWc tBn t�i trên th6 
tr�9ng - t�c là đAn “lJi nhuGn bình quân” nh� nhau 
đ�i v�i t�t c� m�i ng�9i. Nh�ng Mises nói rTng khi 
m�i ng�9i đIu nhGn đ�Jc lJi nhuGn nh� nhau, 
không phW thu:c vào tài khéo, đ:ng cơ hopc cơ may 
thì s| chqng ai c� g�ng c�i tiAn n`a. Trong thA gi�i 
hi�n thVc, lJi nhuGn có vai trò cao hơn thA r�t nhiIu. 
Đ�y là đ:ng cơ ch4 lVc cho hành đ:ng c4a con ng�9i. 
Mu�n hiEu kinh tA thì c;n ph�i hiEu b�n ch�t và vai 
trò thGt sV c4a kinh doanh và lJi nhuGn1. 
                                                 
1 Mu�n tìm hiEu thêm lí l| liên quan đAn kinh doanh và lJi 
nhuGn, xin đ�c Human Action.  
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Kinh doanh và l@i nhuAn 

Quá trình s�n xu�t b�t kì lo�i hàng hóa nào 
csng không chj là s� dWng đBng v�n theo m:t cách 
nào đó và nhGn đ�Jc “lJi nhuGn bình quân” do 
đBng v�n đó t�o ra. Trên thVc tA, s�n xu�t bao gBm 
m:t lo�t nh`ng lVa ch�n khác nhau. Nh`ng nhân 
t� c4a quá trình s�n xu�t bb sung cho nhau nh� đ�t 
đai, lao đ:ng và thiAt b6 ph�i đ�Jc mua cùng nhau. 
Ch�c ch�n là ph�i c;n th9i gian. ĐE có lJi nhuGn vI 
mpt tài chính, ng�9i tb ch�c dV án - doanh nhân - 
ph�i bán đ�Jc s�n phUm cu�i cùng v�i giá cao hơn 
giá đ;u vào. Nh�ng s�n xu�t đòi hmi th9i gian, m�i 
sV có thE thay đbi trong th9i gian đó, kAt qu� không 
có gì là ch�c ch�n: giá đ;u vào có thE tăng, nh`ng 
ng�9i c�nh tranh khác có thE tham gia th6 tr�9ng 
và tranh m�t khách, s�n phUm m�i và t�t hơn hay 
m:t quy trình s�n xu�t khác có thE xu�t hi�n, tâm lí 
ng�9i tiêu dùng có thE thay đbi, hopc ng�9i tiêu 
dùng có thE không s�n sàng mua món hàng đó v�i 
cái giá mà ng�9i s�n xu�t kì v�ng. 

Vì vGy, t�t c� các quá trình s�n xu�t đIu là m:t 
vW đ;u cơ. Đ�y là m:t c� g�ng nhTm dV đoán tình 
tr�ng c4a th6 tr�9ng trong t�ơng lai. Đ;y r4i ro và 
không có gì b�o đ�m là kAt qu� s| mN mãn. Thành 
công là sV kAt hJp c4a kiAn th�c, tài năng và may 
m�n. LJi nhuGn không chj đơn gi�n là thu nhGp 
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dVa vào m:t s� v�n đ�Jc s� dWng trong m:t vW 
kinh doanh ng}u nhiên nào đó. Nói đAn “lJi t�c” 
khi đ;u t� vào m:t vi�c không ch�c ch�n nh� thA là 
điIu hoàn toàn vô nghNa. LJi nhuGn là ph�m trù 
khó hiEu hơn r�t nhiIu.  

Cái mà Mises g�i là kinh doanh hay đ;u cơ 
không chj gi�i h�n R m:t vài th�ơng lái ăn mpc 
đmm dáng và khéo nói nh� trong trí t�Rng t�Jng 
c4a m�i ng�9i. Ông nói rTng, kAt qu� c4a m�i hành 
đ:ng đIu là không ch�c ch�n cho nên m�i hành 
đ:ng đIu là m:t vW đ;u cơ và R m�c đ: nào đó, t�t 
c� m�i ng�9i đIu là doanh nhân - m�i ng�9i đIu 
tìm cách s� dWng nguBn lVc và tài khéo c4a mình 
nhTm t�o ra lJi nhuGn trong t�ơng lai. ĐiIu đó 
đúng đ�i v�i ng�9i công nhân đang theo h�c v�i hi 
v�ng c�i thi�n công vi�c trong t�ơng lai, csng nh� 
ng�9i qu�n tr6 doanh nghi�p đang xây nhà máy và 
csng đúng đ�i v�i ng�9i kinh doanh cb phiAu n`a1. 

Không có cách nào biAt đ�Jc ch�c ch�n rTng 
công vi�c kinh doanh mà ta ch�n có l9i hay không. 
Chúng ta bu:c ph�i dV đoán xem t�ơng lai s| nh� 
thA nào. LJi nhuGn là đ:ng cơ thúc đUy chúng ta dV 
đoán m:t cách chính xác nh�t - s� dWng m�i kN 
                                                 
1 Vai trò quan tr�ng c4a kinh doanh đ�Jc làm rõ hơn trong 
các công trình c4a Israel M. Kirzner, m:t trong nh`ng ng�9i 
kA tWc c4a Mises trong Tr�9ng phái Áo. 
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năng, kinh nghi�m, hiEu biAt và trí tu� mà ta có. 
NAu dV đoán sai thì kh� năng b6 l� là hoàn toàn có 
thE x�y ra. LJi nhuGn không ph�i là sV ki�n chAt: lJi 
nhuGn có cu:c s�ng riêng và có ý nghNa đ�i v�i 
nh`ng ng�9i s�ng có mWc đích. 

L%i nhu&n là phJn th"9ng do nh;ng khách hàng hài 
lòng trao tLng 

LJi nhuGn, Mises nói, không ph�i chj là tiIn l9i 
c4a cá nhân. Nó không chj là th��c đo niIm h�nh 
phúc mà ta nhGn đ�Jc tS m:t thành công nào đó. 
Đúng ra, lJi nhuGn bao hàm đánh giá c4a nh`ng 
ng�9i khác vI đóng góp c4a chúng ta đ�i v�i đ9i 
s�ng và sV th6nh v�Jng c4a h�. Nó chính là sV 4ng 
h: tV nguy�n c4a nh`ng khách hàng mà chúng ta 
đã làm cho hài lòng. LJi nhuGn là m:t hi�n t�Jng 
xã h:i ph�n ánh đánh giá c4a t�t c� nh`ng ng�9i có 
liên quan.  

Mô hình “LJi nhuGn bình quân” trong sách 
giáo khoa d�9ng nh� gi� đ6nh rTng m:t doanh 
nhân có thE thu đ�Jc lJi nhuGn l�n (“siêu lJi 
nhuGn”) khi và chj khi ng�9i khác b6 thi�t h�i npng. 
TS đó l�i xu�t hi�n ý t�Rng cho rTng lJi nhuGn là 
“bóc l:t” - là s� tiIn ăn c�p đ�Jc c4a ng�9i khác. 
Nh�ng Mises cho rTng ph;n th�Rng tS b�t c� công 
vi�c kinh doanh nào ch�c ch�n csng đIu đ�Jc chia 
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cho công nhân csng nh� t�t c� nh`ng ng�9i cung 
c�p cho nh`ng s�n phUm đ;u vào c;n thiAt khác 
nhau. Và vì lJi nhuGn chj có khi khách hàng ch�p 
nhGn s�n phUm, cho nên lJi nhuGn càng l�n thì sV 
th6nh v�Jng c4a t�t c� m�i ng�9i s| càng gia tăng. 

Quá trình hình thành giá 

Thành công c4a b�t kì công vi�c kinh doanh 
nào csng đIu là do đã dV đoán đúng đ�Jc giá c� 
trong t�ơng lai. Nh�ng vì tình hình luôn thay đbi 
cho nên dV đoán giá c� không ph�i là vi�c d�. Sách 
giáo khoa có thE gi� đ6nh rTng sau b�t kì r�i lo�n 
nào, th6 tr�9ng csng s| lGp t�c trR l�i v�i “giá cân 
bTng” đã biAt: nh�ng trên thVc tA, Mises nói, vi�c 
điIu chjnh giá c� l�i gi�ng m:t vW lR tuyAt hơn. B�t 
kì thay đbi nào - ví dW vi�c phát hi�n m:t khu mm 
m�i - đ;u tiên chj có m:t s� ng�9i s�ng g;n đó biAt 
mà thôi. Chj m:t vài ng�9i trong s� đó nhGn th�c 
đ�Jc t;m quan tr�ng c4a nó, đoán đúng đ�Jc tác 
đ:ng c4a nó và nhanh chóng thVc hi�n nh`ng 
hành đ:ng đúng nhTm kiAm l9i; nh�ng thành công 
c4a h� l�i khuyAn khích nh`ng ng�9i khác làm 
theo. Nh`ng ng�9i này l�i khuyAn khích nh`ng 
ng�9i khác n`a v.v., làm cho vi�c điIu chjnh th6 
tr�9ng ngày càng đi xa hơn. 
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Vi�c điIu chjnh r:ng kh�p nh� thA có thE gây ra 
nh`ng vW lR tuyAt khác - ví dW, nó s| đUy giá các thiAt 
b6 khai khoáng c;n thiAt nhTm giành cho bTng đ�Jc 
lJi thA cho khu mm m�i. Trong khi đó, nh`ng vW lR 
tuyAt giá c� hoàn toàn tách bi�t, do nh`ng sV biAn đbi 
R m:t nơi nào khác t�o ra l�i có thE tác đ:ng đAn vW 
th� nh�t. Nói cách khác, điIu chjnh giá c� không 
di�n ra ngay lGp t�c và không ph�i là quá trình mang 
tính cơ h�c. Đ�y là m:t quá trình r�t ph�c t�p - m:t 
quá trình mang tính xã h:i, Mises nói nh� thA. Và t�t 
c� đIu là do sách giáo khoa đã l9 đi giá tr6 mà các cá 
nhân coi tr�ng: th9i gian và đ6a điEm. 

Giá thành s�n xu<t 

T�ơng tV giá th6 tr�9ng c4a nh`ng món hàng 
mà chúng ta tiêu thW (các nhà kinh tA h�c g�i là 
hàng tiêu dùng), giá thành s�n xu�t (vGt t� và thiAt 
b6 mà ta s� dWng trong quá trình s�n xu�t) csng 
xu�t hi�n là do nh`ng ng�9i khác nhau có cách 
đánh giá khác nhau. Nh�ng quá trình s�n xu�t thì 
không trVc tiAp nh� thA, Mises nói. Ông gi�i thích 
rTng s�n xu�t không có mWc đích tV thân, mWc đích 
c4a nó là hàng tiêu dùng mà nó t�o ra. Quá trình 
s�n xu�t đ�Jc đ6nh giá trên cơ sR giá c4a hàng hóa 
tiêu thW đ�Jc s�n xu�t ra trong t�ơng lai. 
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M:t l;n n`a th6 tr�9ng l�i th�Rng cho nh`ng 
ng�9i đã có nh`ng dV đoán chính xác nh�t. Doanh 
nhân có quan điEm quá bi quan vI giá s�n phUm 
trong t�ơng lai s| b6 đUy ra khmi cu:c c�nh tranh 
nhTm giành nh`ng nguBn lVc s�n xu�t m�i và s| b6 
nh`ng ng�9i có quan điEm l�c quan hơn chiAm m�t 
đ�t đai, thiAt b6 và công nhân. Trong khi đó doanh 
nhân quá l�c quan s�n sàng tr� giá cao hơn s| b6 l� khi 
s�n phUm cu�i cùng đ�Jc đ�a ra th6 tr�9ng. Thành 
công là nh`ng ng�9i đ�a ra đ�Jc dV đoán chính xác 
vI giá c� hàng hóa tiêu dùng trong t�ơng lai. 

Vì vGy mà quá trình này gi` cho giá thành s�n 
xu�t lên xu�ng cùng v�i giá c4a hàng hóa tiêu 
dùng. Nó liên tWc nh�c nhR ng�9i ta h��ng nh`ng 
nguBn lVc s�n xu�t sang nh`ng lNnh vVc có yêu c;u 
tiêu thW cao nh�t. Nó th�9ng xuyên thúc đUy ng�9i 
ta tìm ra ph�ơng th�c đáp �ng các nhu c;u này 
m:t cách t�t nh�t và rc nh�t. T�ơng tV t�t c� các 
hi�n t�Jng khác trong môn kinh tA h�c, chính 
quyAt đ6nh c4a nh`ng ng�9i có liên quan là đ:ng 
cơ cho m�i sV chuyEn đ:ng. Ch�c năng c4a các 
doanh nhân đã b6 môn kinh tA h�c dòng chính bm 
qua, nh�ng nó l�i có vai trò then ch�t đ�i v�i ho�t 
đ:ng c4a th6 tr�9ng. 

LJi nhuGn cá nhân có thE là đ:ng cơ thúc đUy 
các doanh nhân, nh�ng Mises tin t�Rng ch�c ch�n 
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rTng h� là đ;y t� c4a ng�9i tiêu dùng. Trong thA 
gi�i c4a nh`ng đbi thay liên tWc, h� ph�i th�9ng 
xuyên tìm kiAm cơ h:i kiAm l9i bTng cách phWc vW 
ng�9i khác. Hi�u qu� cu�i cùng là gia tăng sV th6nh 
v�Jng c4a toàn xã h:i. Và tác nhân chính đE t�t c� 
đIu di�n ra m:t cách hi�u qu� chính là c�nh tranh. 
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C�NH TRANH, H%P TÁC 
VÀ NG��I TIÊU DÙNG 

Mô hình “c�nh tranh hoàn h�o” trong sách 
giáo khoa làm cho ng�9i ta nghN rTng thA gi�i hi�n 
thVc là “không hoàn h�o” - sV khác bi�t gi`a các 
nhà cung c�p, rào c�n tV nhiên cho vi�c thâm nhGp 
th6 tr�9ng và đpc bi�t là b�t kì món h9i l�n nào c4a 
doanh nhân csng b6 coi là “sai l;m” c4a th6 tr�9ng, 
c;n ph�i đ�Jc u�n n�n. Nh�ng Mises khqng đ6nh 
rTng trong thA gi�i mà m�i ng�9i và m�i vGt đIu 
gi�ng nhau thì làm gì còn c�nh tranh. C�nh tranh là 
các nhà cung c�p tìm cách v�Jt qua nhau và vì thA 
mà thu đ�Jc lJi nhuGn1. 

                                                 
1 Nh`ng v�n đI này đ�Jc bàn đAn trong nhiIu tác phUm 
khác nhau c4a Mises nh� Human Action, Liberalism, Economic 
Policy and Planning for Freedom. 
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Quy�n t� ch� c�a ng)*i tiêu dùng 

C�nh tranh thúc đUy các doanh nhân chuyEn 
s�n xu�t sang lNnh vVc mang l�i nhiIu thma mãn 
hơn cho ng�9i tiêu dùng. C�nh tranh càng m�nh 
thì ng�9i s�n xu�t càng ph�i dV đoán nhu c;u 
trong t�ơng lai m:t cách chính xác hơn; và vi�c 
phWc vW c4a h� càng ph�i có nhiIu trí t�Rng t�Jng 
hơn. Csng nh� b�t kì lNnh vVc ho�t đ:ng nào khác, 
c�nh tranh là quá trình ch�n l�c. Nh�ng Mises chj 
ra rTng trên th6 tr�9ng, ng�9i tiêu dùng chính là 
ng�9i lVa ch�n. Ng�9i tiêu dùng bao gi9 csng tìm 
nh`ng s�n phUm t�t nh�t và rc nh�t cho nhu c;u 
c4a mình: r�t cu:c thì chính nhu c;u c4a ng�9i tiêu 
dùng quyAt đ6nh giá c� hàng hóa - và vì vGy mà 
gián tiAp quyAt đ6nh hàng hóa c4a ng�9i s�n xu�t. 
H� là nh`ng ông ch4 khó tính, s�n sàng bm rơi 
ngay lGp t�c nh`ng ng�9i cung c�p hi�n th9i nAu 
có m:t ng�9i cung c�p rc hơn và t�t hơn xu�t hi�n.  

Th6 tr�9ng, Mises kAt luGn, chqng khác gì m:t 
vW tr�ng c;u dân ý vI nh`ng s�n phUm c;n đ�Jc 
s�n xu�t, nh�ng đây là cu:c tr�ng c;u dân ý di�n ra 
hTng ngày. M�i đBng xu mà ng�9i tiêu dùng bm ra 
trong không biAt bao nhiêu là th�ơng vW đang di�n 
ra hTng ngày csng chqng khác gì nh`ng lá phiAu 
trong nh`ng cu:c b;u c� b�t tGn nhTm lVa ch�n 
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m�i và tSng món hàng ph�i s�n xu�t v�i s� l�Jng 
bao nhiêu và h��ng s�n xu�t sang lNnh vVc có nhu 
c;u cao nh�t. Trong vi�c phân ph�i nguBn lVc thì 
h� th�ng th6 tr�9ng hi�u qu� hơn là nh`ng cu:c 
b;u c� chính tr6 - m�y năm dân chúng m�i có cơ 
h:i b;u c� m:t l;n hopc ph�i lVa ch�n gi`a nh`ng 
gói chính sách khác hqn nhau.  

Nh`ng ng�9i phê phán bi�n luGn rTng đ�y là 
cu:c bm phiAu không công bTng vì m:t s� ng�9i có 
nhiIu tiIn “bm phiAu” nhiIu hơn ng�9i khác; 
nh�ng Mises l�i có quan điEm khác. Th� nh�t, tSng 
đBng xu đIu đ�Jc tính: ngay c� nh`ng ng�9i 
nghèo nh�t csng có �nh h�Rng trên th6 tr�9ng l�n 
hơn là các nhóm thiEu s� trong nh`ng cu:c b;u c� 
chính tr6. Hơn n`a, �nh h�Rng mang tính tích lsy 
c4a nh`ng “lá phiAu” khiêm t�n c4a hàng tri�u 
ng�9i không phong l�u l�m csng có thE d� dàng 
“nh�n chìm” m:t vài ng�9i giàu có; cho nên quyIn 
tV ch4 c4a ng�9i tiêu dùng có tác đ:ng r�t m�nh. 
Và mpc dù m:t ít ng�9i giàu có thE tiêu nhiIu hơn, 
nh�ng đ�y là vì h� đã thành công trong nh`ng l;n 
“bm phiAu” tr��c đó và đã làm cho ng�9i tiêu dùng 
c4a mình thma mãn. QuyIn lVc c4a h� trên th6 
tr�9ng, nh� nó đang là, r�t cu:c v}n là do ng�9i 
tiêu dùng và chj tBn t�i khi ng�9i tiêu dùng còn 
thma mãn mà thôi. 
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CGnh tranh 

Nh� vGy, Mises cho rTng c�nh tranh là m:t quá 
trình di�n ra liên tWc, trong đó nh`ng ng�9i bán 
hàng tìm cách qua mpt nhau trong vi�c cung c�p 
cho ng�9i tiêu dùng nh`ng s�n phUm mà h� c;n 
nh�t. C�nh tranh chj có thE di�n ra vì cái mà mô 
hình coi là “không hoàn h�o” - vì, ví dW, nh`ng 
ng�9i bán hàng gi�i thi�u cho khách hàng c4a h� 
nh`ng s�n phUm khác nhau v�i ch�t l�Jng khác 
nhau, và liên tWc tìm cách làm cho s�n phUm mà h� 
gi�i thi�u t�t hơn và rc hơn m:t chút so v�i s�n 
phUm c4a nh`ng ng�9i bán hàng khác. 

Vi�c có nh`ng rào c�n tV nhiên cho vi�c thâm 
nhGp th6 tr�9ng - nói cho cùng không ph�i t�t c� 
chúng ta đIu có thE trR thành ca sN opera - không làm 
cho vi�c c�nh tranh trR thành kém kh�c li�t hơn. Chj 
c;n xu�t hi�n m:t hay hai ng�9i c�nh tranh, làm ra 
s�n phUm t�t hơn hopc rc hơn là nh`ng ng�9i cung 
c�p đã ph�i bGn tâm rBi. Ch�c ch�n là c�nh tranh càng 
mãnh li�t thì ch�c năng xã h:i c4a nó, t�c là ch�c 
năng c�i tiAn s�n xu�t và đáp �ng nhu c;u c4a ng�9i 
tiêu dùng, càng đ�Jc thVc hi�n m:t cách t�t hơn. 

Các nhà phê bình còn cho rTng c�nh tranh 
ch�a đ;y t:i l�i và b�t công. Nh�ng c�nh tranh trên 
th�ơng tr�9ng không ph�i là chiAn tranh, nơi kc 
thua s| b6 giAt; trên th�ơng tr�9ng ng�9i kém 
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thành công hơn trong vi�c phWc vW ng�9i tiêu 
dùng chj nhGn đ�Jc ít ph;n th�Rng hơn mà thôi. 
Các công ti thjnh tho�ng v}n b6 bGt ra khmi th�ơng 
tr�9ng, và ng�9i ta v}n th�9ng b6 m�t vi�c; nh�ng 
Un dW nói rTng các công ti b6 c�nh tranh “giAt chAt” 
không đBng nghNa v�i vi�c dân chúng phía thua 
trGn b6 súng máy c4a ng�9i chiAn th�ng b�n h� 
hàng lo�t. LJi nhuGn - ngay c� lJi nhuGn cao - csng 
không ph�i là b�t công, Mises nói nh� thA: ng�Jc 
l�i, trên thVc tA, nó chính là ph;n th�Rng vì đã 
phWc vW ng�9i tiêu dùng m:t cách đpc bi�t xu�t s�c.  

H%p tác thông qua phân công lao đ�ng 
Khác hqn v�i cu:c chiAn tranh t�t c� ch�ng l�i 

t�t c�, th�ơng tr�9ng trên thVc tA thúc đUy ng�9i ta 
hJp tác v�i nhau trên quy mô l�n. Nh� Adam Smith 
gi�i thích, th�ơng tr�9ng làm điIu đó bTng cách 
thúc đUy ng�9i ta chuyên môn hóa và trao đbi1.  

Mises tiAp tWc đI tài đó. Con ng�9i khác nhau, 
kh� năng csng khác nhau, ông nói. H� s�ng trong 
nh`ng khu vVc khác nhau, v�i nh`ng nguBn lVc tV 
nhiên khác nhau. Chia quá trình s�n xu�t thành 
nh`ng công đo�n tách r9i nhau, ng�9i có tay nghI 
s� dWng nh`ng kh� năng và nguBn lVc khác nhau 
s| s�n xu�t m:t cách hi�u qu� hơn là t�t c� đIu c� 
                                                 
1 Xin đ�c Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I, 1776. 
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g�ng tV cung tV c�p. Và bTng cách trao đbi các s�n 
phUm đã đ�Jc chuyên môn hóa, ng�9i ta có thE 
hJp tác v�i nhau trong vi�c thành lGp các dV án và 
s�n xu�t hàng hóa tiêu dùng, có ch�t l�Jng cao hơn 
nhiIu l;n kh� năng c4a b�t kì ng�9i nào trong s� 
h�. Trong h� th�ng chuyên môn hóa và trao đbi 
này, nguBn lVc s�n xu�t nh�t đ6nh ph�i là tài s�n t� 
nhân. Nh�ng điIu đó không có nghNa là nh`ng 
ng�9i sR h`u đ�i lGp v�i xã h:i, nh� Marx tuyên 
b�. Ng�Jc l�i, ng�9i sR h`u ph�ơng ti�n s�n xu�t 
mu�n thu lJi thì ph�i đ�a nguBn lVc c4a mình ra 
phWc vW nhu c;u tiêu thW c4a xã h:i.  

Ch� ngh�a t) b�n không dHn đ2n nGn đIc quy�n 

M:t h��ng phê bình khác cho rTng c�nh tranh 
trên th�ơng tr�9ng thúc đUy vi�c hình thành ch4 
nghNa t� b�n đ:c quyIn. Marx cho rTng vì c�nh 
tranh liên tWc lo�i bm nh`ng xí nghi�p không thành 
công, các công ti còn l�i s| ngày càng to hơn và cu�i 
cùng m�i ngành chj còn l�i m:t nhà s�n xu�t đ:c 
quyIn mà thôi. 

Đ�y là điIu vô nghNa, Mises nhGn đ6nh: trên thVc 
tA, m�i vi�c di�n ra khác hqn. Trong khi d� dàng nhìn 
th�y sV phát triEn c4a các công ti l�n và thành công, 
chúng ta luôn bm qua sV xu�ng d�c c4a nh`ng công ti 
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khác, csng l�n không kém; nh`ng công ti này s| b6 
thay thA bRi nh`ng công ti đang ăn nên làm ra. 
Th�ơng tr�9ng không ph�i là tiAn trình tGp trung 
không thE nào tránh đ�Jc mà là sV tranh giành và 
thay đbi di�n ra không ngSng. Đ:c quyIn làm ng�9i 
ta lo là vì các công ti gi` thA th�Jng phong có thE đpt 
giá cao ng�t tr9i. Nh�ng ngay c� nh� thA, điIu đó 
csng không x�y ra, Mises nói. Nguy cơ c�nh tranh bao 
gi9 csng có, nó có thE đAn tS nh`ng công ti nhm hơn 
nh�ng có nhiIu sáng kiAn hơn. T�ơng tV, luôn luôn có 
nh`ng s�n phUm thay thA và ng�9i tiêu dùng có thE 
quay sang s� dWng nh`ng s�n phUm đó: ví dW, sV 
phát triEn c4a các công ti hàng không đã đ�a n�n đ:c 
quyIn c4a các công ti đ�9ng s�t MN đAn ch� sWp đb. 

Ch� ngh�a xã hIi [theo mô hình Liên Xô cN] 
là ngu5n g6c c�a nGn đIc quy�n 

Trên thVc tA, Mises nói, trong chA đ: xã h:i ch4 
nghNa [theo mô hình Liên Xô cs] - nơi t�t c� s�n 
phUm đIu nTm trong tay nhà n��c - n�n đ:c quyIn 
s| đ�t đjnh điEm. NguBn g�c c4a đ:c quyIn, mà l�i 
là nguBn g�c nguy hiEm nh�t, không ph�i là ch4 
nghNa t� b�n mà là chính ph4. 

Khác v�i các doanh nghi�p trên th�ơng tr�9ng 
- các doanh nghi�p chj tBn t�i nAu h� tiAp tWc phWc 
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vW nh`ng ng�9i tiêu dùng c4a mình - các chính 
ph4 có thE tV coi mình là công ti đ:c quyIn - nh� 
h� đã tSng làm trong quá kh� v�i mu�i, đi�n tho�i, 
phát thanh, truyIn hình và nhiIu th� khác n`a. 
Hopc h� s| lGp ra các công ti đ:c quyIn bTng cách 
dùng gi�y phép đE ngăn không cho ng�9i khác 
tham gia ho�t đ:ng trong m:t s� ngành nghI. H� 
có thE dùng lí do an toàn xã h:i đE bi�n minh cho 
hành đ:ng c4a mình - ví dW ng�9i dân không nên 
đAn khám b�nh hay đi xe taxi c4a bác sN hay tài xA 
không đ�Jc c�p phép. Nh�ng Mises tin rTng t�t c� 
nh`ng chuy�n đó đIu tS đ:ng cơ chính tr6 mà ra. 
Gi�y phép có thE làm cho chính quyIn thu đ�Jc 
npng túi. Vi�c c�p phép csng giúp cho nh`ng 
ng�9i đã ho�t đ:ng trên th�ơng tr�9ng - nh`ng 
ng�9i giàu có hơn và có thE có nhiIu �nh h�Rng 
chính tr6 hơn - đUy lùi đ�Jc sV c�nh tranh tiIm Un. 

M:t vài công ti đ:c quyIn không thE nào xu�t 
hi�n nAu không có nh`ng c� g�ng c4a chính ph4 
và các lVc l�Jng chính tr6 mu�n h�n chA c�nh 
tranh. Ch4 nghNa t� b�n không có xu h��ng d}n 
đAn đ:c quyIn hopc giá c� đ:c quyIn; ng�Jc l�i, nó 
có xu h��ng đa d�ng hóa r�t m�nh, làm cho s� 
l�Jng thì tăng lên nh�ng giá c� l�i gi�m đi. Các mô 
hình trong sách giáo khoa tìm cách che gi�u nó, 
nh�ng đ�y là toàn b: v�n đI và csng là lJi ích lâu 
dài c4a c�nh tranh. 
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T� B)N VÀ L%I NHU*N 

T�ơng tV t�t c� các hi�n t�Jng khác trong kinh 
tA h�c, t� b�n và lJi nhuGn xu�t phát tS quyAt đ6nh 
c4a các cá nhân - mà cW thE là quyAt đ6nh c4a h� vI 
giá tr6 c4a th9i gian1.  

T"m quan tr$ng c�a th*i gian 
trong l�a ch$n c�a con ng)*i 

H;u nh� mWc tiêu nào csng c;n th9i gian. Có 
thE ph�i có nhiIu b��c đi; và ngay c� nh� thA csng 
c;n ph�i c� g�ng m�i có thE gi` v`ng đ�Jc mWc 
tiêu đã đ�t đ�Jc. Trong thuGt ng` kinh tA, s�n xu�t 
hàng hóa đòi hmi th9i gian - Mises g�i là giai đo�n 
s�n xu�t - còn hàng hóa thì l�i có thE chj tBn t�i 

                                                 
1 Xin đ�c Human Action và The Theory of Money and Credit. 
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trong m:t th9i gian gi�i h�n nào đó - giai đo�n dV 
tr`. Ông cho rTng, ngay khi chúng ta tham gia vào 
s�n xu�t là chúng ta đã đ�i di�n v�i lVa ch�n: 
không chj ch�n lVa ph�ơng ti�n mà còn ch�n lVa c� 
th9i gian n`a. Chúng ta có thích dành nhiIu th9i 
gian đE s�n xu�t ra s�n phUm ch�t l�Jng cao, s| 
phWc vW chúng ta trong m:t th9i gian dài hay 
không. Hay chúng ta mu�n làm ra s�n phUm không 
bIn nh�ng s�n xu�t nhanh hơn? Không ai có đpc 
quyIn tr� l9i nh`ng câu hmi đó: t�t c� phW thu:c 
vào cách đánh giá c4a các cá nhân liên quan. 

Cách chúng ta đánh giá th9i gian là thành t� 
quan tr�ng nh�t trong m�i hành đ:ng c4a chúng 
ta. Ai csng thích thma mãn ngay bây gi9 hơn là m:t 
sV thma mãn t�ơng tV trong t�ơng lai; mpc dù m:t 
s� ng�9i đánh giá cao thma mãn ngay lGp t�c và 
tiêu thW m�i th� h� kiAm đ�Jc, trong khi m:t s� 
ng�9i khác tích lsy đE có thE (hi v�ng) đ�Jc thma 
mãn nhiIu hơn trong t�ơng lai. Rõ ràng là ng�9i 
tiêu thW ngay món hàng tr6 giá 100 USD hôm nay có 
nghNa là h� đánh giá vi�c tiêu thW này cao hơn là 
104 USD hopc g;n nh� thA nAu s� tiIn đ�Jc đ�a 
vào ngân hàng và s| rút ra sau m:t năm. NAu th9i 
gian không có ý nghNa gì v�i h� thì bao gi9 h� csng 
thích có 104 USD sau m:t năm n`a. Nh�ng th9i 
gian là có h�n và có giá tr6 đ�i v�i chúng ta. Cách 
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các cá nhân lVa ch�n th9i gian chi tiêu là chìa khoá 
giúp ta hiEu đ�Jc hi�n t�Jng lJi nhuGn. 

Mises đ�a ra ví dW đ;y thuyAt phWc nh� sau. 
B�n có thE b�t cá bTng cách tóm nó bTng tay. B�n có 
thE b�t đ�Jc nhiIu cá hơn nAu s� dWng thuyIn và 
l��i - nh�ng ph�i có th9i gian thì m�i làm đ�Jc 
thuyIn và l��i. B�n có thE ph�i nh6n đói trong khi 
đang làm nh`ng vGt dWng này hopc là ph�i có cá dV 
tr` trong khi tiAn hành công vi�c. Nh�ng tiêu dùng 
đ�Jc hoãn l�i giúp làm ra nh`ng lo�i hàng hóa t� 
b�n; đó là con đ�9ng d}n t�i kh� năng cung c�p 
nhiIu hơn trong t�ơng lai: b�n có thE b�t nh`ng 
lo�i cá khác nhau mà dùng tay thì không thE nào 
b�t đ�Jc. Nh�ng đ�y là sV lVa ch�n cá nhân c4a 
b�n, b�n ph�i ch�n xem li�u lJi ích trong t�ơng lai 
có đáng đE nh6n đói lúc này hay không. 

S� phPc tGp c�a t) b�n 

T� b�n, Mises kAt luGn, là v�n đI r�t ph�c t�p; 
và t� b�n g�n bó mGt thiAt v�i cách đánh giá c4a 
con ng�9i, mWc đích và sV �a thích c4a h�. Hàng 
hóa t� b�n bao hàm trong nó tác nhân quan tr�ng 
nh�t, đ�y là th9i gian - hi sinh tiêu dùng ngay bây 
gi9 đE đ�Jc tiêu dùng nhiIu hơn trong t�ơng lai. 
Hàng hóa t� b�n có đ�Jc s� dWng hay không và s� 
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dWng nh� thA nào không chj là v�n đI có công 
ngh� phù hJp hay không, nó phW thu:c vào cách 
các cá nhân liên quan lVa ch�n th9i gian chi tiêu. 
B�n có thE biAt đóng thuyIn và đan l��i, nh�ng 
b�n l�i cho rTng không đáng m�t thì gi9 và hi sinh 
nh� thA.  

Hàng hóa t� b�n là b��c đ�m d}n đAn tiêu 
dùng, tiêu dùng là mWc đích duy nh�t c4a s�n xu�t. 
Nh�ng điIu đó không có nghNa là đ�t n��c càng 
chi nhiIu cho “t� b�n” thì kh� năng s�n xu�t nh�t 
đ6nh s| tăng. Năng lVc s�n xu�t phW thu:c vào sV 
kAt hJp mang tính đpc thù c4a các lo�i hàng hóa t� 
b�n hi�n có. Ví dW, x�Rng đóng tàu, nhà máy luy�n 
thép và mm than có thE hoàn toàn phW thu:c vào 
s�n phUm c4a nhau, trong khi tSng nhà máy riêng 
bi�t thì chqng có tác dWng gì. 

Nói cách khác, không ph�i là tbng đ;u t� cho 
hàng hóa t� b�n mà là hàng hóa nào và R đâu, đ�Jc 
s� dWng nh� thA nào - nói cách khác: cơ c�u c4a t� 
b�n m�i là quan tr�ng. Cơ c�u t� b�n đóng vai trò 
quyAt đ6nh cách th�c ph�n �ng c4a nIn kinh tA 
tr��c nh`ng thay đbi. Hàng hóa t� b�n bao gBm r�t 
nhiIu lo�i khác nhau: m:t s�, ví dW nh� cái búa 
máy có thE đ�Jc s� dWng cho nhiIu mWc đích khác 
nhau; s� khác, nh� khuôn làm đB g�m thì chj đ�Jc 
s� dWng cho m:t mWc đích duy nh�t. NAu nhu c;u 
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c4a ng�9i tiêu dùng thay đbi (ví dW nh� thay đbi 
th9i trang), m:t s� hàng hóa t� b�n có thE đ�Jc tái 
s� dWng hay s�a l�i đE phWc vW cho nh`ng mWc 
tiêu m�i; nh�ng m:t s� khác s| b6 lo�i bm. QuyAt 
đ6nh c4a nhà s�n xu�t phW thu:c m:t ph;n vào kh� 
năng thay đbi hàng hóa t� b�n cho nh`ng mWc 
đích m�i. 

T" b�n là ý t"9ng ch� không ph�i là đ� v&t 
C;n ph�i nh� rTng t� b�n chj là m:t ý t�Rng 

ch� không ph�i là đB vGt. T�ơng tV nh� “kích 
th��c”, nó không tBn t�i tV thân mà phW thu:c vào 
nh`ng đB vGt mà chúng ta mô t� là l�n hay nhm. T� 
b�n chj tBn t�i trong hàng hóa t� b�n. T�ơng tV các 
khái ni�m “c:ng g:p” khác (nh� “tiêu thW” và “thu 
nhGp qu�c dân”), “t� b�n” trong quan ni�m c4a các 
nhà kinh tA h�c dòng chính (và marxist) là tbng 
c:ng c4a r�t nhiIu th� khác nhau. KAt qu� là nó đã 
che l�p t�t c� nh`ng v�n đI quan tr�ng: tính ch�t 
thGt sV c4a nh`ng th� khác nhau đó, cơ c�u và ý 
nghNa c4a chúng đ�i v�i nh`ng con ng�9i đang 
hành đ:ng. 

L;m l}n đã d}n đAn huyIn tho�i marxist rTng t� 
b�n “tV tái t�o l�i chính mình” và “sinh ra lJi nhuGn”. 
Không có gì sai l;m hơn thA, Mises nói. T� b�n không 
tV nhiên mà có, nó là kAt qu� c4a nh`ng hành đ:ng 
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có tính toán c4a nh`ng con ng�9i ch�p nhGn tS bm 
tiêu dùng và t�o ra hàng hóa t� b�n. Nó có thE b6 m�t 
nAu tính toán sai, đ�y là khi doanh nhân không dV 
đoán đ�Jc th�ơng tr�9ng trong t�ơng lai. Nó csng 
có thE b6 mang ra tiêu dùng, đ�y là khi ng�9i ta bán 
ph�ơng ti�n s�n xu�t đE thanh toán hóa đơn hopc gia 
tăng chi tiêu. Nó csng có thE b6 m�t, đ�y là khi chính 
ph4 tài trJ cho nh`ng vW đ;u t� chqng mang l�i lJi 
ích kinh tA nào. Cho nên t� b�n hoàn toàn không 
ph�i là vGt ch�t có thE tV tái sinh. 

Nh`ng ng�9i xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] th�9ng nghN rTng h� có thE gia tăng 
đ�Jc s�n l�Jng hàng hóa c4a c� n��c bTng cách 
đGp tan cơ sR h� t;ng c4a nIn s�n xu�t cs và thay 
bTng m:t cơ sR h� t;ng m�i, hi�n đ�i hơn và hi�u 
qu� hơn. Nh�ng tích lsy t� b�n đòi hmi th9i gian và 
công s�c: ph�i tiAt ki�m d;n, cho nên không thE 
thay m�i th� ngay m:t lúc đ�Jc. Hơn n`a, vi�c 
thay tài s�n hi�n có là lãng phí thì gi9 và công s�c 
đã đ;u t� vào nh`ng tài s�n đó. Cái kh� thi vI mpt 
công ngh� không ph�i lúc nào csng có ý nghNa kinh 
tA: ng�9i ta không bm máy hút bWi cs và thay ngay 
khi có m}u m�i. 

Các chính ph4 xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] không nh�t thiAt là s| thuGn lJi nh�t 
trong vi�c quyAt đ6nh nên đ;u t� vào nh`ng hàng 
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hóa t� b�n nào và s� dWng chúng ra sao. Trong nIn 
kinh tA th6 tr�9ng, ng�9i tiêu dùng quyAt đ6nh điIu 
đó thông qua cách chi tiêu c4a h�. Trong chA đ: xã 
h:i ch4 nghNa [theo mô hình Liên Xô cs], nh`ng 
ng�9i lGp kA ho�ch s| là ng�9i quyAt đ6nh, nh�ng 
h� l�i không có tiêu chuUn đE l�Jng đ6nh cách đánh 
giá c4a hàng tri�u ng�9i tiêu dùng khác hqn nhau. 

Hi�n t)@ng l@i nhuAn 

LJi nhuGn là m:t khái ni�m csng ph�c t�p nh� 
khái ni�m con ng�9i và khái ni�m t� b�n. LJi nhuGn 
trên th6 tr�9ng bao gBm nhiIu thành t� khác nhau, 
nh� lJi nhuGn c4a ng�9i cho thuê bao gBm c� lãi 
su�t trong tr�9ng hJp m:t s� ng�9i vay không tr� 
đ�Jc nJ và có thE còn nhiIu hơn. Nh�ng thành 
ph;n căn b�n c4a lJi nhuGn - cái mà Mises g�i là lJi 
nhuGn g�c - là cách các cá nhân lVa ch�n th9i gian 
chi tiêu. Nói m:t cách đơn gi�n, h� mu�n tiêu ngay 
100 USD hay s| tiêu 104 USD vào năm sau?  

Bao gi9 csng thA, quyAt đ6nh là R nh`ng cá 
nhân liên quan. T� b�n không ph�i là cái có thE tV 
đ:ng t�o ra hopc “sinh ra” lJi nhuGn, nh� cây sinh 
ra qu�. Trên thVc tA, ý t�Rng “t� b�n” chj là ph�ơng 
ti�n tính toán trSu t�Jng: thVc ra, t� b�n chj tBn t�i 
trong hàng hóa t� b�n mà thôi. Và nh� chúng ta đã 
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th�y, hàng hóa t� b�n không thE tV đ:ng t�o ra lJi 
nhuGn hay thu nhGp. 

Nh� vGy, lJi nhuGn không ph�i là “s�n phUm” 
c4a t� b�n. Nó chj xu�t hi�n vì nhìn chung ng�9i ta 
thích tiêu dùng ngay bây gi9 ch� không mu�n 
hoãn đAn ngày mai. Chúng ta không thE lo�i bm 
đ�Jc lJi nhuGn, nh� m:t s� ng�9i mơ m:ng đI 
xu�t, vì nó đơn gi�n là m:t ph;n b�n ch�t c4a con 
ng�9i. Trên thVc tA, chúng ta csng không mu�n 
lo�i bm nó: vi�n c�nh đ�Jc tiêu dùng nhiIu hơn 
trong t�ơng lai là nguBn đ:ng viên ng�9i ta ch�p 
nhGn hi sinh và đ�y chính là điIu c;n thiAt cho vi�c 
t�o lGp hàng hóa t� b�n, nh9 đó mà s�c s�n xu�t 
c4a loài ng�9i csng ngày càng gia tăng. 

M:t l;n n`a, cách đánh giá và lVa ch�n c4a cá 
nhân t�o ra hi�n t�Jng lJi nhuGn. Vì ng�9i ta 
không thE s�ng mãi. Cho nên hành đ:ng c4a h� 
nh�t đ6nh b6 đ6nh hình bRi cách lVa ch�n th9i gian 
tiêu dùng c4a h�. Các chính ph4 đã sai l;m khi c� 
g�ng lèo lái (th�9ng là ngăn chpn) lJi nhuGn, csng 
nh� h� đã sai l;m khi dùng luGt pháp đE ngăn chpn 
tình c�m c4a con ng�9i vGy. HGu qu� không tránh 
đ�Jc c4a vi�c ngăn chpn lJi nhuGn là gi�m ph;n 
th�Rng thu đ�Jc tS tiAt ki�m và đ;u t�, d}n đAn 
gi�m tiAt ki�m, ít hàng hóa t� b�n hơn và năng lVc 
s�n xu�t csng gi�m theo. 
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TI"N T� VÀ L�M PHÁT 

TiIn là m:t trong nh`ng thành t� quan tr�ng 
nh�t c4a nIn kinh tA th6 tr�9ng. Giao d6ch kinh tA 
phW thu:c vào nó. M:t l;n n`a, theo Mises, chúng 
ta chj có thE hiEu đ�Jc vai trò và hi�u qu� kinh tA 
c4a đBng tiIn nAu ta hiEu đ�Jc ý nghNa c4a nó đ�i 
v�i con ng�9i.  

Ti�n nh) là món hàng trao đ8i 

B�n ch�t c4a đBng tiIn luôn làm các nhà kinh 
tA h�c b�i r�i. Nó không ph�i là ti�n ích s�n xu�t, 
thVc ra, doanh nhân ph�i bm tiIn ra mua hàng hóa 
t� b�n mà h� c;n đE s�n xu�t hàng hóa. Nó csng 
không ph�i là ti�n ích tiêu dùng: ng�9i ta không 
gi` tiIn cho vui, ngo�i trS m:t vài kc keo ki�t b�nh 
ho�n. VGy tiIn là gì? 
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Chj trong m:t tác phUm làm nhiIu ng�9i ph�i 
kinh ng�c1, Mises đã gi�i quyAt đ�Jc v�n đI r�c r�i 
này. TiIn, Mises bi�n luGn, là ti�n ích kinh tA, mpc 
dù là m:t ti�n ích không bình th�9ng. MWc đích 
c4a nó không ph�i là s�n xu�t, csng chqng ph�i là 
tiêu dùng. MWc đích c4a nó là trao đbi. Ng�9i ta 
thích c�t gi` tiIn vì nó t�o thuGn lJi cho vi�c trao 
đbi đE l�y nh`ng món hàng khác. D� dàng th�y 
đ�Jc vì sao. Không có tiIn thì chúng ta ph�i tìm 
cho bTng đ�Jc ng�9i có món hàng mà chúng ta c;n 
và đ�y l�i ph�i là ng�9i mu�n nhGn chính món 
hàng mà chúng ta đ�a ra trao đbi. Anh thJ c�t tóc 
đói ph�i lùng sWc kh�p c� n��c đE tìm cho ra anh 
bán bánh mì c;n c�t tóc. Nh�ng thông qua trung 
gian là tiIn anh thJ c�t tóc có thE c�t tóc l�y tiIn rBi 
đem tiIn đó mua bánh mì c4a b�t kì anh bán bánh 
mì nào, t�i b�t c� th9i điEm nào trong t�ơng lai. 

Cung, c"u và giá tr& c�a đ5ng ti�n 

T�ơng tV nh� m:t s� món hàng khác, tiIn là 
c4a hiAm và ng�9i ta c;n tiIn. Ng�9i ta mu�n có 
m:t kho�n dV tr`, s�n sàng đE có thE đbi l�y nh`ng 
món hàng mà h� có thE c;n trong t�ơng lai. Và 
csng gi�ng nh� các món hàng khác, tiIn csng có 
                                                 
1 Xin đ�c Theory of Money and Credit.  
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giá - đ�y là tj l� mà nó có thE trao đbi v�i nh`ng 
món hàng khác. Giá này đ�Jc thE hi�n m:t cách 
hơi kì qupc - không ph�i bTng s� hàng có thE đbi 
đ�Jc m:t dollar (m�y qu� tr�ng m:t dollar) mà 
m�y dollar mua đ�Jc m:t món hàng (m�y xu mua 
đ�Jc m:t qu� tr�ng); và chúng ta th�9ng không 
nói vI “giá c�” c4a đBng tiIn mà nói đAn s�c mua 
c4a nó. Nh�ng đ�y là giá c�, trên cơ sR cung và c;u, 
t�ơng tV nh� nh`ng món hàng khác. Nhu c;u vI 
tiIn phW thu:c vào cách đánh giá c4a nh`ng cá 
nhân liên quan. S� tiIn mà m:t ng�9i mu�n gi` 
nhTm thVc hi�n các giao d6ch trong t�ơng lai phW 
thu:c vào tính khí và hoàn c�nh c4a ng�9i đó. 
ThVc ra, s� tiIn ng�9i ta gi` phW thu:c không chj 
vào cách ng�9i ta đánh giá đBng tiIn nh� là 
ph�ơng ti�n trao đbi mà còn phW thu:c vào cách 
ng�9i ta đánh giá nh`ng món hàng khác nhau mà 
h� có thE mua v�i s� tiIn đó. Và nhu c;u nh� thA s| 
�nh h�Rng đAn giá, hay s�c mua c4a đBng tiIn. 

Nói cách khác, tiIn không ph�i là m:t cái gì đó 
đ�ng bên ngoài th�ơng tr�9ng. Nó csng không 
ph�i là m:t b�n v6 giá c� b�t di b�t d6ch. Trên thVc 
tA, tiIn có giá c4a nó, giá này đ�Jc xác đ6nh bRi 
cách th�c nh`ng cá nhân có liên quan, t�i th9i điEm 
nh�t đ6nh và th9i gian nh�t đ6nh, đánh giá vI 
nh`ng d6ch vW mà nó cung c�p. 
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Cung tiIn csng không kém ph;n ph�c t�p hơn 
là c;u. Có nhiIu lo�i tiIn khác nhau. Có lo�i tiIn 
hàng hóa nh� vàng và b�c, t�c là nh`ng đB vGt, bên 
c�nh vai trò là trung gian trao đbi chúng còn có giá 
tr6 th�ơng m�i n`a. Đ�y chính là cái mà Mises g�i là 
tiIn tín dWng, t�ơng tV tín phiAu do các ngân hàng 
phát hành trên cơ sR dV tr` c4a h�. Và tiIn phát 
hành, t�c là tiIn gi�y và tiIn xu do các chính ph4 
phát hành; nh`ng lo�i tiIn này không còn đ�Jc 
b�o đ�m bTng dV tr` vàng n`a: chúng chj còn là 
nh`ng t9 gi�y hay biEu hi�n, nh�ng v}n đ�Jc m�i 
ng�9i coi là ph�ơng ti�n trao đbi. 

NhiIu th� chúng ta g�i là tiIn trên thVc tA l�i 
chj là vGt thay thA cho tiIn mà thôi – chj là l9i tuyên 
b� là đ�Jc b�o đ�m bTng tiIn, t�ơng tV phiAu nhGn 
bánh và đ�Jc b�o đ�m bTng bánh mì vGy. Đ�y là 
tiIn gi�y và tài kho�n có thE rút ra đ�Jc ngay. 
Nh�ng r�t ti�n lJi - chúng ta không ph�i mang theo 
ng�9i nh`ng vGt có thE trao đbi đ�Jc nh� vàng và 
b�c - chúng ta vui vc s� dWng và trao đbi nh� thE 
chúng là tiIn thGt.  

SV ph�c t�p c4a cung và c;u tiIn là do cách 
đánh giá c4a nh`ng cá nhân liên quan, có nghNa là 
mô hình đơn gi�n này có thE làm ng�9i ta l;m l}n. 
Ví dW, lí thuyAt bn đ6nh tiIn t� cho rTng cung tiIn 
tăng s| làm cho s�c mua gi�m t�ơng đ�ơng: gi�ng 
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nh� ph;n l�n các hàng hóa khác, giá gi�m khi có 
nhiIu hàng hóa hơn. Mises ch�p nhGn lí l| này. 
Nh�ng ông khqng đ6nh rTng kAt qu� thVc sV không 
hoàn toàn ch�c ch�n nh� thA. Ví dW, cách dân 
chúng nghN vI các lo�i tiIn khác nhau hopc vI 
nguBn g�c c4a chúng (chính ph4, ngân hàng hay 
thma thuGn gi`a các th�ơng nhân) s| �nh h�Rng 
đAn cách đánh giá và thay đbi trong nh`ng đBng 
tiIn đó. BiAn đ:ng trong vi�c cung các lo�i tiIn và 
vGt thay thA tiIn khác nhau - hopc biAn đ:ng trong 
sV cân bTng t�ơng đ�i gi`a chúng v�i nhau - có thE 
t�o ra nh`ng kAt qu� không l�9ng tr��c đ�Jc. 

Nh;ng mFi đe d�a đFi v@i giá trB c�a đ�ng ti�n 
Đôi khi kAt qu� thGt là tBi t�. Ví dW, nAu kh�i 

l�Jng vGt thay thA cho tiIn quá l�n, nh� phiAu lNnh 
bánh mì nhiIu hơn nhiIu l;n s� bánh hi�n có (cái 
g�i là phát hành tiIn gi�y) thì ng�9i ta s| không 
còn tin vào giá tr6 c4a nó n`a. ĐiIu đó có thE làm 
cho ng�9i ta lao t�i ngân hàng đE rút tiIn hopc d}n 
t�i m:t vW sWp đb c4a đBng tiIn qu�c gia. 

ThVc ra, dù ti�n lJi, nh�ng vi�c ng�9i ta có thE 
d� dàng gia tăng l�Jng tiIn mpt hopc nh`ng vGt 
thay thA cho tiIn có thE t�o ra nh`ng m�i nguy r�t 
l�n. Vi�c cung tiIn hi�n kim nh� vàng và b�c là 
t�ơng đ�i bn đ6nh, mpc dù vi�c phát hi�n ra các mm 
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m�i hay công ngh� m�i (ví dW nh� kN thuGt khai mm 
đ�Jc c�i thi�n) có thE làm cung gia tăng đ:t biAn. 
Nh�ng lúc đó các ngân hàng hopc ngân hàng trung 
�ơng chj c;n m:t ch` kí là đã có thE ngay lGp t�c 
tăng tài kho�n tiIn g�i c4a ng�9i dân rBi. 

Hi�n nay h� th�ng ho�t đ:ng ngân hàng bTng 
cách dV tr` theo tj l�1 đang gi` thA th�Jng phong 
cho nên có nh`ng gi�i h�n vI mpt pháp lí hopc các 
ngân hàng tV gi�i h�n trong vi�c phát hành: nh�ng 
ngay c� nh� thA, bTng cách phát hành, dV tr` trong 
kho c4a ngân hàng csng có thE b6 thbi phBng lên 
g�p m�y l;n. Chính ph4 ít b6 h�n chA hơn, chính 
ph4 có thE in thêm tiIn hopc t�o ra các kho�n tiIn 
g�i, nhiIu hopc ít tu� thích. Càng có nhiIu tiIn 
hopc vGt thay thA cho tiIn thì giá c4a nó - t�c là s�c 
mua c4a đBng tiIn - càng gi�m. Và điIu đó đ�Jc 
thE hi�n trong vi�c tăng giá c4a các hàng hóa khác - 
th�9ng g�i là l�m phát2. 

                                                 
1 Ho�t đ:ng mà các ngân hàng TH��NG M�I thVc hi�n 
duy trì dV tr` các tài s�n có kh� năng chuyEn hoán cao R 
m:t m�c nào đó, th�9ng là m�c th�p nh�t trong tbng danh 
mWc tài s�n c4a h�. 
2 Đ�i v�i Mises thì l�m phát là phát hành quá nhiIu tiIn 
hopc n�i lmng tín dWng, v�Jt quá nhu c;u c4a chúng, nh�ng 
nhiIu ng�9i l�i s� dWng thuGt ng` này đE chj sV tăng giá do 
n�i lmng tiIn t� và tín dWng gây ra. 
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HAu qu� c�a chính sách nSi lTng ti�n t� 

Quan điEm gi�n đơn c4a ch4 nghNa tiIn t� là 
vi�c gia tăng đ:t ng:t kh�i l�Jng tiIn mpt hay tín 
dWng chj làm tăng giá “danh đ6nh”, nh�ng không 
t�o ra �nh h�Rng lâu dài đ�i v�i nIn kinh tA. Mises 
không ch�p nhGn quan điEm này, ông cho rTng �nh 
h�Rng là có thVc và có h�i. 

M:t trong nh`ng lí do là vi�c n�i lmng di�n ra 
không đBng đIu. Nó ph�i b�t đ;u tS m:t nơi nào 
đó và tS đ�y lan r:ng ra, nh`ng ng�9i khác nhau 
s| b6 nó tác đ:ng trong nh`ng giai đo�n khác nhau. 
Nó có thE b�t đ;u bTng vi�c chính ph4 in thêm tiIn, 
vi�c đó l�i t�o điIu ki�n cho chính ph4 mua thêm 
nhiIu hàng hóa và d6ch vW hơn. Nh`ng ng�9i cung 
c�p d6ch vW cho chính ph4 là nh`ng ng�9i đ�Jc lJi 
đ;u tiên, và khi bán đ�Jc nhiIu hàng hơn thì h� 
csng tr� l�ơng cho nh`ng ng�9i cung c�p và công 
nhân nhiIu hơn tr��c. Nh� vGy là công nhân và 
nh`ng nhà cung c�p cho h� là nh`ng ng�9i đ�Jc 
h�Rng lJi tiAp theo; và vW bùng nb s| lan truyIn tS 
lNnh vVc này sang lNnh vVc khác. Gi�ng nh� m:t vW 
lR tuyAt, Mises nói, giá và l�ơng tăng; nguBn lVc 
thVc tA và s�c lao đ:ng b6 kéo tS lNnh vVc này sang 
lNnh vVc khác, rBi l�i sang lNnh vVc khác n`a… Thay 
đbi trong chính sách tiIn t� d}n đAn nh`ng thay 
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đbi trong cách phân b� các nguBn lVc kinh tA, ch� 
không chj thay đbi giá c� “danh đ6nh”.  

Ngay c� vi�c n�i lmng có đ�Jc thVc hi�n m:t 
cách đBng đIu thì �nh h�Rng t�i giá c� csng hoàn 
toàn không nh� nhau. M:t s� ng�9i có thE tiêu 
ngay s� tiIn gia tăng, m:t s� khác l�i tiAt ki�m. Và 
nhiIu tiIn chui vào túi ng�9i dân không có nghNa là 
h� có thE mua m�i th� hàng hóa theo tj l� t�ơng 
�ng. H� có thE mua nhiIu đB xa xj hơn và mua ít 
hàng hóa kém ch�t l�Jng hơn. Nh� vGy là chính 
sách n�i lmng tiIn t� không ph�i là chính sách trung 
tính mà nó s| có �nh h�Rng thVc tA đ�i v�i cách 
th�c tiêu dùng và s�n xu�t. 

Khi vW bùng nb đb Gp xu�ng nIn kinh tA, m:t 
s� ng�9i s| làm ăn thành công hơn m:t s� ng�9i 
khác. Nh`ng ng�9i R g;n trung tâm nh�t s| đ�Jc 
lJi nh�t, trong khi nh`ng ng�9i R xa có thE ph�i 
ch6u tác đ:ng c4a làn sóng tăng giá r�t lâu tr��c khi 
đ�Jc h�Rng lJi ích trVc tiAp c4a vW bùng nb đang 
lan truyIn. Vi�c đ�Jc hay m�t c4a ng�9i dân còn 
phW thu:c vào vi�c h� dV đoán vW bùng nb giá c� 
chính xác đAn m�c nào. M:t s� ng�9i có thE cho 
rTng tăng giá chj là t�m th9i và không thay đbi thói 
quen chi tiêu; nh�ng nAu giá c� c� gia tăng liên tWc 
thì h� s| gpp khó khăn vì s� tiIn h� có s| mua đ�Jc 
ngày càng ít hàng hơn. Trong khi nh`ng ng�9i 
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khác, t�c là nh`ng ng�9i nhGn th�c đ�Jc chuy�n 
đó, s| lao đi mua hàng tr��c khi s�c mua c4a đBng 
tiIn gi�m thêm. 

NAu giá c� tiAp tWc tăng thì s| ngày càng có 
nhiIu ng�9i tiêu ngay lGp t�c s� tiIn mà h� có 
tr��c khi tiIn m�t giá thêm. Vi�c chi tiêu s| gia tăng 
đ:t biAn, giá c� csng thA và s| xu�t hi�n nguy cơ là 
vW bùng nb s| biAn thành cái mà Mises g�i là vW 
bùng nb hAt hơi, đ�y là khi ng�9i dân cu�ng cuBng 
chi bTng hAt s� tiIn đang ngày càng m�t giá c4a h� 
cho đAn khi toàn b: h� th�ng tiIn t� sWp đb d��i áp 
lVc c4a cách chi tiêu nh� thA. DN nhiên là chính ông 
đã ch�ng kiAn nh`ng chuy�n nh� thA R châu Âu 
trong nh`ng năm 1920. 

MUc đích c�a chính sách ti�n t� 

Nguy cơ c4a tăng tr�Rng nóng và sWp đb là r�t 
thVc tA. Nh�ng các chính ph4 bao gi9 csng thích 
chính sách n�i lmng tiIn t� vì nó nTm R trung tâm 
cho nên đ�Jc lJi tr��c tiên và đ�Jc lJi nhiIu nh�t. 
VGy thì chúng ta ph�i có chính sách nh� thA nào 
nhTm ngăn chpn nh`ng vW n�i lmng nh� thA? Bu:c 
chính ph4 ph�i h��ng đAn mWc tiêu là gi` giá c� bn 
đ6nh là không thE đ�Jc, Mises khqng đ6nh. Không 
có cái g�i là “m�c giá” - các lo�i giá khác nhau liên 
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tWc lên rBi l�i xu�ng. Ta có thE đ�a sV chuyEn d6ch 
c4a giá c� c4a m:t “rb” hàng hóa cW thE nào đó vào 
chj s� giá c�; nh�ng kAt qu� s| phW thu:c vào n:i 
dung c4a “rb” hàng hóa đó - và chính quyIn s| là 
ng�9i quyAt đ6nh “rb” đó bao gBm nh`ng gì. 

Trong quá kh�, Mises tuyên b�, vi�c qu�n lí 
c4a nhà n��c đ�i v�i nh`ng ngân hàng phát hành 
và nh`ng công ti đ:c quyIn c4a nhà n��c đ�i v�i 
vi�c phát hành tiIn gi�y đã tm ra kém xa các công ti 
t� nhân không b6 nhà n��c kiEm soát trong vi�c gi` 
cho giá c� bn đ6nh. Cho nên ông cho rTng nhi�m vW 
đ;u tiên c4a chính quyIn là phê chuUn và 4ng h: 
nguy�n v�ng c4a dân chúng trong vi�c dùng m:t 
lo�i hàng hóa nào đó làm tiIn t�. Đ�y có thE là vàng 
hopc b�c hay b�t c� th� nào khác; nh�ng dù dân 
chúng có ch�n cái gì thì chính sách v}n ph�i nh�m 
đAn mWc tiêu là không b6 các mWc đích chính tr6 làm 
cho sai l�c đi. 

B�n v& hàng hóa? 

NAu chúng ta mu�n xây dVng m:t h� th�ng 
tiIn t� an toàn, Mises kAt luGn, thì chúng ta ph�i 
dVa vào m:t lo�i b�n v6 hàng hóa (ví dW nh� vàng); 
và vi�c phát hành tiIn gi�y hopc tiIn g�i ngân hàng 
ph�i b6 gi�i h�n. Ông công nhGn rTng b�n v6 hàng 
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hóa csng không ph�i là lí t�Rng: ph�i chi phí đE 
tuyEn lVa và gi` gìn món hàng đó; giá tr6 c4a nó 
dao đ:ng theo cung c;u; và chúng ta v}n ph�i c;n 
gi�y t9 ch�ng chj và h� th�ng kA toán đE có thE s� 
dWng nó m:t cách h`u hi�u. Nh�ng �u vi�t quan 
tr�ng nh�t c4a tiIn hi�n kim là nó không phW thu:c 
vào chính ph4 - hopc nói m:t cách cW thE hơn là 
không phW thu:c vào nh`ng chính khách đang tìm 
cách l�y lòng dân chúng bTng cách t�o ra nh`ng vW 
tăng tr�Rng nóng đE rBi s| biAn thành nh`ng vW 
sWp đb đ;y tai h�a.  

Mpc dù Mises và nhiIu nhà kinh tA h�c Áo tiAp 
tWc cb vs, dùng vàng làm đơn v6 tiIn t� v}n đ�Jc ít 
ng�9i 4ng h:. Các chính tr6 gia tin rTng tiIn gi�y 
nhìn chung v}n có tác dWng t�t. Tuy có x�y ra l�m 
phát. Nh�ng h� ph�n bác rTng hi�n t�Jng này đã 
đ�Jc nhGn th�c th�u đáo hơn và có thE ngăn chpn 
đ�Jc. Và, tuy có nh`ng vW suy sWp kinh tA, m:t s� 
vW khá nghiêm tr�ng. Song trong nh`ng thGp kj 
qua, tS ngày không còn coi vàng là b�n v6 n`a, nIn 
kinh tA thA gi�i đã phát triEn m:t cách nhanh 
chóng. 

Trong khi nhiIu ng�9i tin rTng tiIn qu� thVc 
đã và đang giúp nIn kinh tA thA gi�i mR r:ng gi�i 
h�n an toàn c4a nó thì d�9ng nh� đI xu�t dùng 
vàng làm đơn v6 tiIn t� c4a Mises không đ�Jc 
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nhiIu 4ng h:. KE c� nh� vGy, ông v}n đóng góp 
đ�Jc nhiIu ý kiAn giá tr6 vI vi�c điIu hành h� 
th�ng tiIn t� qu�c gia hi�n nay. Đpc bi�t là ý t�Rng 
vI “nghi�p vW ngân hàng h�p” - trong đó, s� l�Jng 
tiIn mà ngân hàng có thE in s| b6 h�n chA m:t cách 
chpt ch| - là nh9 Mises và nh`ng ng�9i đã tr�i qua 
vW sWp đb tài chính theo sau vW bùng nb tín dWng 
trong nh`ng năm tr��c năm 2007. Đây là chính 
sách đã có s�c h�p d}n nh�t đ6nh. 
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TAI H�A C A CHU KÌ KINH T� 

Các nhà kinh tA h�c đã xem xét r�t lâu vì sao 
ho�t đ:ng kinh tA d�9ng nh� l�i di�n ra theo chu 
kì, theo sau giai đo�n phát triEn bao gi9 csng là giai 
đo�n suy thoái - g�i là chu kì kinh tA. Các nhà kinh 
tA h�c tiIn b�i thu:c Tr�9ng phái Áo đã th�o luGn 
v�n đI này tr��c Mises, và h� đã đE đBng nghi�p 
c4a ông là F. A. Hayek công b� kAt qu� nghiên c�u 
chung c4a hai ng�9i cho nên ph;n đóng góp c4a 
Mises đã không đ�Jc nhiIu ng�9i công nhGn. 
Nh�ng, đóng góp c4a ông có vai trò đpc bi�t quan 
tr�ng: bTng m:t cách trình bày đpc tr�ng, Mises đã 
liên kAt m:t s� đI tài - tiIn t� và tín dWng, quá trình 
s�n xu�t, giá c� và lãi su�t - vào m:t lí thuyAt bao 
trùm vI tăng tr�Rng nóng và suy thoái1. 

                                                 
1 Xin đ�c Theory of Money and Credit và Human Action. 
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Mises cho rTng tiIn, trong ý nghNa r:ng nh�t 
c4a tS này - bao gBm các ph�ơng ti�n tín dWng c4a 
chính ph4, tiIn xu, gi�y b�c ngân hàng không có 
b�o đ�m và tín dWng - là nguBn g�c c4a tai h�a đó. 
Chính sách n�i lmng tiIn t� �nh h�Rng đAn t�ơng 
quan giá c� gi`a các món hàng khác nhau và làm 
cho sai l�ch đi. Chính sách này còn t�o ra nh`ng 
nguBn tài chính m�i trên th6 tr�9ng vay nJ, làm 
gi�m lãi su�t. ĐAn l�Jt mình, nh`ng kho�n vay v�i 
lãi su�t th�p l�i thúc đUy các doanh nghi�p vay và 
xây các nhà máy s�n xu�t ph�c t�p hơn. Nh�ng sau 
khi vW tăng tr�Rng nóng qua đi, Mises gi�i thích, 
m�i ng�9i m�i th�y rTng đ�y là sai l;m ph�i tr� giá 
đ�t. 

S� quy2n rN c�a lãi su<t th<p 

Th��c đo quan tr�ng nh�t là cái mà Mises g�i 
là lJi nhuGn nguyên thu�. LJi nhuGn này ph�n ánh 
vi�c lVa ch�n th9i gian chi tiêu c4a con ng�9i - ví 
dW, h� s�n sàng đJi m:t năm đE biAn vi�c chi tiêu 
tS 100 USD thành 104 USD, nh� đã gi�i thích bên 
trên. NAu quá trình s�n xu�t có thE t�o ra thu nhGp 
bTng hopc l�n hơn s� tiIn đó thì đ�y là quá trình có 
ý nghNa kinh tA. NAu không, vi�c đ;u t� s| không 
thE bi�n h: đ�Jc. 
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NhiIu que cho vay nbi lên đBng nghNa v�i lãi 
su�t th6 tr�9ng th�p hơn lãi su�t ban đ;u thì vay đE 
đ;u t� s| trR thành có lJi, nh�ng trên thVc tA 
nh`ng vW đ;u t� này đã không ph�n ánh đúng 
vi�c lVa ch�n th9i gian chi tiêu c4a ng�9i dân. Các 
doanh nghi�p s| nhGn th�y rTng nh`ng quy trình 
s�n xu�t m�i đó cu�i cùng đã th�t b�i. Đ�y là c:i 
nguBn c4a chu kì kinh tA. 

S� phát triWn c�a chu kì kinh t2 

Th9i gian đ;u, các que cho vay m�i nbi làm cho 
lãi su�t gi�m đi, m�i vi�c đIu d�9ng nh� r�t thuGn 
lJi và đ;y triEn v�ng. V�i lãi su�t th�p, các dV án 
s�n xu�t m�i d�9ng nh� s| mang l�i nhiIu lJi 
nhuGn. Cho nên các doanh nghi�p vay đE mua vGt 
t�, thuê lao đ:ng và đpt trang thiAt b6 m�i. Tăng 
tr�Rng nóng b�t đ;u. Nh�ng không lâu sau đó, 
c�nh tranh gi`a các doanh nghi�p vI lao đ:ng và 
vGt t� s| đUy đ6nh m�c tiIn l�ơng và giá thành s�n 
xu�t lên. Nh�ng lúc đó l�ơng công nhân cao s| đUy 
giá hàng tiêu dùng lên. ĐiIu đó càng làm cho các 
doanh nhân ph�n khRi hơn; h�, mpc dù giá thành 
cao, nh�ng v}n hi v�ng rTng giá s�n phUm cu�i 
cùng csng s| cao. H� c� làm tiAp và tăng tr�Rng 
nóng tiAp tWc. 
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Tuy vGy, giá lên nghNa là các doanh nhân ph�i 
vay thêm đE duy trì quá trình s�n xu�t m�i. H� biAt 
rTng nAu bm các dV án này thì ch�c ch�n h� s| b6 l�. 
T�ơng tV ng�9i xây dVng đã làm nIn móng quá to 
và hAt g�ch, h� vay đE tiAp tWc xây dVng, hi v�ng 
gi` đ�Jc nh`ng kho�n đ;u t� tr��c đó. 

Nh�ng nAu các que cho vay m�i không tiAp tWc 
xu�t hi�n thì lãi su�t th6 tr�9ng s| b�t đ;u gia tăng 
vì nhu c;u vay c4a các doanh nhân bây gi9 đã v�Jt 
cung. Ngân sách c4a doanh nghi�p b6 co l�i và h� 
bu:c ph�i c�t gi�m: l�ơng s| gi�m hopc công nhân 
b6 sa th�i, và tăng tr�Rng nóng s| ngSng. 

Và đ�y chính là nh`ng điIu x�y ra trên thVc tA. 
Các kho�n vay ngày m:t nhiIu hơn nhTm duy trì 
tăng tr�Rng nóng s| không thE kéo dài đ�Jc mãi. 
Nh`ng ng�9i cho vay b�t đ;u lo l�ng vI sV an toàn 
c4a các kho�n vay mà h� đã c�p và b�t đ;u ghìm 
l�i. Nh�ng vW siAt tín dWng m�i này đơn gi�n là đã 
cho th�y tính ch�t không bIn v`ng c4a tăng tr�Rng 
nóng. Các dV án mà lãi su�t vay th�p làm cho trR 
thành có lãi bây gi9 trR thành không còn lãi n`a. 

Vi�c quay trR l�i v�i chính sách bn đ6nh tiIn t� 
không ph�i là nguyên nhân c4a kh4ng ho�ng: nó 
chj phơi bày nh`ng vW đ;u t� sai l;m trong quá 
kh� mà thôi. Và nh`ng sai l;m này s| d}n đAn thi�t 
h�i trên thVc tA. Không thE vay mãi đ�Jc, các công 
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ti s| hAt tiIn. H� s| ph�i bán tài s�n theo giá mà 
ng�9i khác đ�a ra, nhà máy s| b6 đóng c�a, dV án 
xây dVng b6 bm, công nhân nghj vi�c. Các công ti 
không tr� đ�Jc nJ, còn ng�9i cho vay thì nâng lãi 
su�t đE bù l�i kho�n đã m�t, làm cho nh`ng ng�9i 
đi vay càng khó khăn hơn. SV suy gi�m đ:t ng:t tín 
dWng làm cho ngay c� các công ti thGn tr�ng csng 
b6 thi�t h�i. Đb vz tiAp tWc gia tăng, m:t s� s| rơi 
vào ho�ng lo�n. 

Thoát ra là đau đSn 

Các chính khách có thE tuyên b� rTng ho�ng 
lo�n gây ra tai h�a, rTng t�t c� chúng ta ph�i sJ 
chính n�i sJ, và rTng chj c;n chúng ta l�y l�i đ�Jc 
lòng tV tin thì có thE ngăn chpn đ�Jc vòng xoáy 
trôn �c đi xu�ng. Nh�ng Mises khqng đ6nh rTng 
không ph�i nh� thA. Không có cách nào thoát đ�Jc 
quá trình này, đành ph�i đE mpc cho vAt th�ơng 
c4a nh`ng vW đ;u t� sai l;m trong quá kh� tV lành. 

Trong khi đó đBng v�n thì b6 m�t và ng�9i tiêu 
dùng gpp khó khăn hơn. Không nh� nh`ng kc ch4 
m�u hi v�ng, vW tăng tr�Rng nóng tín dWng và tiIn 
chqng làm cho ai giàu thêm mà l�i làm cho t�t c� 
nghèo đi. Trong quá trình đó, cán cân c4a c�i và 
thu nhGp s| d6ch chuyEn, hình th�c chi tiêu m�i s| 
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xu�t hi�n và ng�9i ta s| ph�i quen d;n và thiAt lGp 
nên t�ơng quan giá c� m�i. Ph�i m�t th9i gian và 
công s�c đE tái xây dVng quá trình s�n xu�t ph�n 
ánh đ�Jc m}u hình m�i vI nhu c;u m�i c4a ng�9i 
tiêu dùng. 

Chj có m:t l�i thoát, Mises khqng đ6nh, đ�y là 
đi qua giai đo�n lao d�c c4a l�ơng và giá. B�t kì c� 
g�ng nào nhTm trì hoãn vi�c điIu chjnh - ví dW nh� 
công đoàn hay chính ph4 ch�ng l�i vi�c sa th�i và 
c�t gi�m tiIn l�ơng - đơn gi�n là chj kéo dài th9i 
gian đau đ�n và làm chGm l�i quá trình phWc hBi. 
SV ki�n đáng buBn là vW tăng tr�Rng nóng ban đ;u, 
có tính hão huyIn đó không hI báo tr��c m:t sV 
th6nh v�Jng nào, l�i đUy các doanh nghi�p vào 
nh`ng vW đ;u t� sai l;m d}n đAn m�t mát nh`ng 
nguBn lVc quý giá. Nh`ng c� g�ng sau đó không 
thE nào thay đbi đ�Jc sV ki�n l6ch s� và hGu qu� tai 
h�i c4a nó. 

Lí gi�i c�a Mises-Hayek cho ngày nay 

Các nhà kinh tA theo tr�9ng phái Keynes, 
nh`ng ng�9i gi` thA th�Jng phong trong t� duy 
kinh tA th9i hGu chiAn R châu Âu và MN, không bao 
gi9 ch�p nhGn lí gi�i vI chu kì kinh tA do Mises và 
Hayek đ�a ra. 
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H� nghN rTng suy sWp là tín hi�u cho th�y c;n 
ph�i n�i lmng hơn n`a ch� không ph�i là hGu qu� 
không thE tránh đ�Jc c4a nh`ng sai l;m trong quá 
kh�. RTng, dN nhiên là các vW suy sWp đó ch4 yAu là 
do l�m phát quá cao trong nh`ng năm 1960 và 
1970. Ngay c� nh`ng ng�9i theo ch4 nghNa tiIn t�, 
nh`ng ng�9i đã giúp ch`a lành đ�Jc vW l�m phát 
đó, csng không ch�p nhGn cách gi�i thích c4a 
Tr�9ng phái Áo. Ví dW nh� Milton Friedman, ông 
này kAt luGn rTng l9i gi�i thích c4a h� “mâu thu}n 
v�i thVc tA” và tin là “sai”. 

Tuy nhiên, sau cu:c kh4ng ho�ng tài chính, 
xu�t hi�n l;n đ;u năm 2007, s� ng�9i quan tâm đAn 
cách lí gi�i c4a Mises và Hayek đ:t ng:t gia tăng. Vì 
các sV ki�n d�9ng nh� phù hJp v�i phân tích c4a 
h�. Trong hơn m:t chWc năm, các cơ quan qu�n lí 
tiIn t� R MN và Anh đã tung ra quá nhiIu tín dWng 
lãi su�t th�p. H� gi` lãi su�t th�p vì cho rTng đ�y là 
cách duy nh�t đE tránh suy sWp sau nh`ng sV ki�n 
làm m�t niIm tin nh� vW sWp đb th6 tr�9ng ch�ng 
khoán năm 1987, vW vz nJ c4a Nga năm 1998 hay 
vW t�n công kh4ng b� R MN tháng 9 năm 2001. H� 
còn tin rTng hàng tri�u ng�9i có tiIn tiAt ki�m R 
Trung Qu�c đã tham gia vào nIn kinh tA thA gi�i có 
nghNa là lãi su�t ph�i đ�Jc h� xu�ng đE ph�n ánh 
đúng thVc tA cung c;u (Trong th6 tr�9ng tV do, lãi 
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su�t s| tV đ:ng đ�Jc �n đ6nh; nh�ng trong th6 
tr�9ng b6 thao túng thì các cơ quan quyIn lVc quyAt 
đ6nh lãi su�t tín dWng). Và tác nhân th� t� là m:t 
kh�i l�Jng l�n hàng hóa giá rc xu�t x� tS Trung 
Qu�c đã làm cho giá hàng hóa gi�m và làm cho các 
cơ quan quyIn lVc tin rTng h� không chi tiêu v�Jt 
m�c cung c4a tiIn. 

Và dN nhiên là h� đã đb thêm d;u vào l�a cho 
m:t vW tăng tr�Rng cVc kì nóng, đpc bi�t là trên th6 
tr�9ng nhà R, nơi nh`ng kho�n vay v�i lãi su�t 
th�p đã kích thích làm cho nhu c;u tăng m:t cách 
đ:t biAn. Và cu�i cùng là suy sWp, nh� Mises và 
Hayek tSng nhGn đ6nh ch�c ch�n nó s| x�y ra, và 
nhiIu n��c phát triEn đã rơi vào tình tr�ng suy 
thoái khi nh`ng sai l;m trong lNnh vVc đ;u t� vSa 
qua b6 thanh lí. Mises csng đã dV đoán đ�Jc ph�n 
�ng c4a Anh và MN đ�i v�i vW suy sWp này - tìm 
đ�9ng thoát bTng cách in thêm tiIn và vay nh`ng 
kho�n tiIn l�n ch�a tSng th�y - đơn gi�n là h� giá 
đBng tiIn, làm r�i lo�n th6 tr�9ng và vì vGy mà làm 
cho quá trình hBi phWc di�n ra chGm hơn. 
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NH,NG V-N Đ" 
C A CH  NGH.A XÃ H�I 

[THEO MÔ HÌNH LIÊN XÔ C3] 

Trong giai đo�n kéo dài tS ThA chiAn I đAn ThA 
chiAn II, R châu Âu, ch4 nghNa xã h:i d�9ng nh� là 
lVc l�Jng vô đ6ch, không gì có thE ngăn chpn đ�Jc. 
R�t nhiIu mô hình đ�Jc đ�a ra - trong đó có ch4 
nghNa xã h:i qu�c tA, ch4 nghNa xã h:i nhà n��c và 
nIn kinh tA kA ho�ch hóa. Nh�ng dù có mang tên 
g�i nào thì theo Mises, t� t�Rng căn b�n c4a ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] v}n là t�t c� 
các ph�ơng ti�n s�n xu�t đIu nTm d��i quyIn 
kiEm soát toàn di�n và tuy�t đ�i c4a c:ng đBng đã 
đ�Jc tb ch�c1. 
                                                 
1 Quan điEm này là tS tác phUm Omnipotent Government, 
nh�ng luGn điEm chính đ�Jc trình bày trong Socialism. 
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Hàng hóa s�n xu<t và hàng hóa tiêu dùng 

Nh`ng ng�9i xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] chú tâm vào sR h`u công c:ng các 
ph�ơng ti�n s�n xu�t vì ý t�Rng vI sR h`u chung 
nh`ng th� khác rõ ràng là vô nghNa. SR h`u nghNa 
là có quyIn quyAt đ6nh m:t cái gì đó. Ta không thE 
g�i m:t ng�9i nào đó là ch4 sR h`u ngôi nhà nAu 
ng�9i đó không có quyIn quyAt đ6nh cách th�c s� 
dWng toà nhà hopc có thE cho hopc bán nó cho 
ng�9i khác. QuyIn sR h`u bình đqng nghNa là có 
quyIn kiEm soát hopc s� dWng m:t cách bình đqng. 

Nh�ng kiEm soát hopc s� dWng m:t cách bình 
đqng hàng hóa tiêu dùng - nh� th�c ăn, qu;n áo, xe 
hơi, thú c�ng, thu�c lá, đBng hB đeo tay - là vi�c b�t 
kh� thi. Nh`ng ng�9i khác nhau không thE mpc 
cùng m:t cái áo khoác trong cùng m:t th9i gian 
đ�Jc. Hai đ�a trc chj có thE chia nhau thanh socola 
sau khi nó đã đ�Jc c�t thành tSng ph;n. SV ki�n là 
ngay c� các n��c xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] csng s� dWng cơ c�u th6 tr�9ng đE 
phân ph�i nh`ng món hàng nh� thA và cho phép 
mua bán nh`ng món hàng đó cho nhu c;u hoàn 
toàn cá nhân là chj d�u rõ ràng b�n ch�t phi tGp thE 
c4a nh`ng món hàng đó. 

Nh�ng hàng hóa s�n xu�t thì l�i có vc hoàn 
toàn khác. Chúng chj phWc vW m:t cách gián tiAp, 
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chúng đ�Jc s� dWng đE làm ra hàng hóa tiêu dùng. 
NhiIu ng�9i có thE đ�Jc h�Rng lJi mà không c;n 
ph�i chia c�t chúng thành tSng ph;n riêng bi�t. Ví 
dW nh`ng ng�9i n�m gi` cb ph;n đ�Jc công ti chia 
cb t�c. Cho nên ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình 
Liên Xô cs] không ph�i là mR r:ng quyIn sR h`u 
chung đó cho đAn tSng ng�9i hay sao? 

V<n đ� tính toán trong 
ch� ngh�a xã hIi [theo mô hình Liên Xô cN] 

R�t khó, Mises khqng đ6nh. Đ;u t� cho nIn s�n 
xu�t hi�n đ�i là công vi�c t�n kém, đa d�ng và liên 
kAt v�i nhau. BTng cách nào đó, chúng ta ph�i 
quyAt đ6nh lVa ch�n quy trình nào trong s� r�t 
nhiIu các quy trình có thE thVc hi�n đ�Jc. Và ngay 
c� nh� thA, chúng ta v}n ph�i đ�i mpt v�i nh`ng sV 
thay đbi liên tWc c4a nh`ng lVa ch�n vI cách vGn 
hành, c�i tiAn và thay thA các quy trình đó. Khó 
khăn l�n nh�t đ�i v�i ch4 nghNa xã h:i [theo mô 
hình Liên Xô cs] là chúng ta c;n m:t nIn t�ng h`u 
lí nào đó đE có thE đ�a ra nh`ng quyAt đ6nh khó 
khăn nh� thA; nh�ng không có giá c� và lJi nhuGn 
thì đây đúng là khó khăn nghiêm tr�ng. 

Tuy nhiên, tr��c năm 1900, nh`ng ng�9i trí 
th�c theo tr�9ng phái xã h:i ch4 nghNa [theo mô 
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hình Liên Xô cs] chj coi đây là v�n đI hoàn toàn có 
tính kN thuGt - chj là v�n đI gi�i cùng m:t lúc r�t 
nhiIu ph�ơng trình cung và c;u mà thôi. Nh�ng 
Mises chj ra rTng v�n đI tính toán trong ch4 nghNa 
xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] khó khăn hơn thA 
nhiIu. 

Tr��c hAt, có r�t nhiIu lo�i hàng hóa c;n ph�i 
qu�n lí - đây không chj là các nhà máy và thiAt b6 
mà còn có các s�n phUm dR dang đang đi qua các 
quy trình s�n xu�t khác nhau và lao đ:ng c;n đ�a 
đAn đó. Hơn n`a, các quyAt đ6nh đ�Jc đ�a ra t�i 
m�i điEm trong cái h� th�ng cVc kì ph�c t�p đó l�i 
không chj là quyAt đ6nh hoàn toàn có tính kN thuGt. 
Chúng phW thu:c vào cách nh`ng ng�9i liên quan 
đánh giá các món hàng khác nhau đó. Nh�ng 
nh`ng ng�9i lGp kA ho�ch trong ch4 nghNa xã h:i 
[theo mô hình Liên Xô cs] không thE đo l�9ng 
đ�Jc cách đánh giá c4a con ng�9i. Cách đánh giá 
v�n đã có tính cá nhân. Ng�9i ta th�9ng b�t đBng 
v�i nhau. VGy thì nh`ng ng�9i lGp kA ho�ch lVa 
ch�n nh� thA nào? 

Nh�ng v�n đI còn khó khăn hơn. ĐE đ�t đ�Jc 
mWc tiêu mà ta đánh giá cao ta ph�i bm m:t s� mWc 
tiêu khác. Ví dW, chúng ta có thE đánh giá cao lJi 
ích c4a đi�n, nh�ng chúng ta s| s�n xu�t đi�n bTng 
cách khai thác than hay xây đGp thu� đi�n m�i? Dù 
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chúng ta ch�p nhGn quy trình nào thì csng có 
nghNa là chúng ta ph�i bm thì gi9, đ�t đai, công lao 
đ:ng và nh`ng nguBn lVc khác vào đó, t�c là đ;u 
t� vào đó nh`ng th� có thE đ�Jc s� dWng cho 
nh`ng mWc tiêu khác. M�i quyAt đ6nh s�n xu�t mà 
chúng ta đ�a ra đIu có �nh h�Rng đAn r�t nhiIu 
ng�9i khác. Và không ph�i ng�9i nào csng đBng ý 
v�i lVa ch�n c4a chúng ta: nh`ng ng�9i b�o v� môi 
tr�9ng có thE đánh giá cánh đBng không b6 đào x�i 
hay thác n��c cao hơn là năng l�Jng đi�n đ�Jc mm 
than m�i hay đGp thu� đi�n m�i cung c�p. 

C"n ph�i có đ:n v& tính toán 

NAu mu�n s� dWng các nguBn lVc m:t cách 
hJp lí thì chúng ta ph�i so sánh chúng và so sánh 
nh`ng s�n phUm khác nhau mà chúng t�o ra. 
Nh�ng cơ c�u s�n xu�t càng ph�c t�p thì càng ph�i 
cân nh�c đE lVa ch�n nhiIu quy trình s�n xu�t và 
s�n phUm hơn. Và càng nhiIu ng�9i b6 �nh h�Rng 
thì càng nhiIu b�t đBng hơn, và quyAt đ6nh l�i càng 
khó khăn hơn. 

Chúng ta c;n, theo Mises, m:t kiEu đơn v6 tính 
toán, dVa vào đó ta có thE tính xem công vi�c kinh 
doanh là hJp lí hay b�t hJp lí. Nh�ng không có đơn 
v6 nào có thE đo l�9ng đ�Jc cách đánh giá c4a 
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nh`ng ng�9i khác nhau vI nh`ng đB vGt hay sV ki�n 
khác nhau. Cách đánh giá c4a ng�9i này, chqng khác 
gì n�i đau buBn hay h�nh phúc c4a h�, không thE 
đem ra so sánh v�i cách đánh giá c4a ng�9i khác. 

Tính toán bOng ti�n 
Trong nIn kinh tA tV do, có m:t con đ�9ng 

thqng - dù là gián tiAp - đ�a chúng ta tiAp cGn 
nh`ng cách đánh giá c4a dân chúng. Đ�y là nghiên 
c�u nh`ng lVa ch�n c4a h�. Chúng ta có thE đo 
đ�Jc s� l�Jng c4a m:t vGt mà ng�9i ta s�n sàng tS 
bm đE đbi l�y m:t vGt khác - t�c là tj l� trao đbi gi`a 
các hàng hóa khác nhau mà ta g�i là giá c�. 

Giá th6 tr�9ng là tbng hòa nh`ng sV lVa ch�n 
c4a t�t c� nh`ng ng�9i tham gia vào m:t vW buôn 
bán cW thE nào đó. Có giá th6 tr�9ng cho quá trình 
s�n xu�t, cho s�n phUm trung gian csng nh� cho 
hàng hóa tiêu dùng. Giá c� cho phép ta quy gi�n t�t 
c� nh`ng lVa ch�n kinh tA mà ta ph�i làm xu�ng 
m:t đơn v6 chung cho t�t c� m�i ng�9i: tiIn. 

DN nhiên là tiIn không mua đ�Jc tình yêu, hay 
đ�c h�nh hopc lòng thành thVc. Nh�ng nó chj cho 
ta th�y ng�9i ta s| đbi bao nhiêu vGt này đE l�y m:t 
vGt khác và cung c�p cho ta kim chj nam đơn gi�n 
đE có thE thoát ra khmi mê hBn trGn c4a nh`ng triEn 
v�ng kinh tA khác nhau. 
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S�n xu�t 1.000 lít r�Ju vang hay s�n xu�t 500 lít 
d;u thì lJi hơn? Không có giá c� thì không có cơ sR đE 
tính toán xem nên s�n xu�t cái gì, không có s� li�u đE 
đ�a vào các ph�ơng trình c4a nh`ng nhà ho�ch đ6nh 
kinh tA c4a ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô 
cs]. LVa ch�n s| đ�Jc giao cho m:t s� chính tr6 gia 
hay quan ch�c quyAt đ6nh. SV kì qupc c4a ch4 nghNa 
xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] là: vì nó đã bm giá 
c� cho nên nh�t đ6nh nó ph�i thay vi�c ra quyAt đ6nh 
trên cơ sR nh`ng lVa ch�n c4a c� c:ng đBng bTng sV 
ng}u h�ng c4a m:t cá nhân hay m:t nhóm ng�9i. 

Hàng hóa s�n xu�t không có giá 
Nh`ng ng�9i xã h:i ch4 nghNa có thE ph�n đ�i 

vì cho rTng nIn kinh tA c4a ch4 nghNa xã h:i [theo 
mô hình Liên Xô cs] hi�n thVc không xoá bm hoàn 
toàn tiIn t�. Công nhân v}n đ�Jc tr� l�ơng bTng 
tiIn, và hàng hóa tiêu dùng v}n đ�Jc mua và bán 
bTng tiIn mpt. Nh� vGy là đơn v6 tính toán v}n còn.  

Nh�ng trong chA đ: xã h:i ch4 nghNa [theo mô 
hình Liên Xô cs], hàng hóa s�n xu�t nTm trong tay 
sR h`u chung. Chúng không bao gi9 đ�Jc đem ra 
bán hay mua, mà là tài s�n chung c4a toàn thE 
nhân dân. Cho nên chúng không có giá. Ngay c� 
khi trong nIn kinh tA xã h:i ch4 nghNa [theo mô 
hình Liên Xô cs] tiIn v}n đ�Jc s� dWng R khu vVc 
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nào đó, Mises nói, thì vai trò c4a nó trong vi�c ra 
quyAt đ6nh trong s�n xu�t v}n b6 ph4 nhGn. 

ThiAu sót này �nh h�Rng không chj đ�i v�i 
hàng hóa t� b�n mà còn �nh h�Rng t�i t�t c� hàng 
hóa liên quan t�i quá trình s�n xu�t. Chj có m:t vài 
quá trình s�n xu�t ra hàng hóa tiêu dùng hoàn 
thi�n mà thôi: đa s� còn l�i s�n xu�t ra hàng hóa t� 
b�n và s�n phUm dR dang (Nh� Carl Menger nói, 
mu�n làm m:t cái bánh mì thì ph�i có b:t, h�t lúa 
mì, l�zi cày và qupng s�t). T�i m�i giai đo�n trong 
“cu:c đ9i” c4a hàng tri�u s�n phUm trung gian nh� 
thA ng�9i qu�n lí đIu ph�i quyAt đ6nh có c;n bm 
thêm công s�c vào nó hay không và nAu c;n thì 
làm gì. Không có giá thì không thE tính toán đ�Jc 
giá thành s�n phUm cho đAn lúc đó hay giá c4a 
nh`ng giai đo�n khác trong t�ơng lai. Toàn b: nIn 
kinh tA s| b6 suy yAu vì không có thông tin vI giá 
c�. 

Nh;ng phép tính quá l@n so v@i đJu óc con ng"'i 
MWc đích c4a c� ch4 nghNa t� b�n và ch4 nghNa 

xã h:i đIu là đáp �ng nh`ng nhu c;u thiAt yAu c4a 
con ng�9i. Ch4 nghNa t� b�n làm điIu đó m:t cách 
th�9ng xuyên và có h� th�ng vì h� có đơn v6 đE 
tính toán - đ�y là giá c� - dVa trên nh`ng lVa ch�n 
thVc tA c4a dân chúng. Trong chA đ: xã h:i ch4 
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nghNa [theo mô hình Liên Xô cs] quá trình này 
không di�n ra m:t cách trVc tiAp nh� thA. M:t 
ng�9i nào đó ph�i quyAt đ6nh xem xã h:i c;n gì, 
nhu c;u nào là khUn thiAt nh�t, ph�i h��ng s�n 
xu�t nh� thA nào đE đ�t nh`ng mWc tiêu đó. 
Nh�ng không m:t nhà lGp kA ho�ch nào có thE biAt 
dân chúng thVc sV coi cái gì là có giá tr6 và dù có 
bao nhiêu công ngh� hopc bao nhiêu nhà toán h�c 
thì csng không thE gi�i quyAt đ�Jc v�n đI này. 
Công ngh� và tính toán chj có thE cho biAt chúng ta 
có thE làm đ�Jc gì ch� không thE nói cho chúng ta 
biAt chúng ta ph�i h��ng đAn mWc tiêu nào. 

ThGm chí, ngay c� khi có công ngh� và cách 
tính toán thì csng không có ng�9i nào có thE gi�i 
quyAt đ�Jc nh`ng v�n đI s�n xu�t ph�c t�p đAn 
nh� thA. Có c;n xây dVng đ�9ng s�t m�i không? 
TuyAn đ�9ng nào có lJi nh�t? Giá bm ra có t�ơng 
x�ng v�i lJi ích vI vGn t�i và môi tr�9ng đem l�i 
hay không? Tj l� gi`a công nhân có tay nghI và 
không có tay nghI bao nhiêu là t�i �u? Đem nhiên 
li�u, s�t thép và thiAt b6 s� dWng cho nh`ng dV án 
khác thì có lJi hơn không? Không có tiIn, giá c� và 
lJi nhuGn, hàng núi kh� năng s�n xu�t nh� thA s| 
làm r�i trí, không ai có thE gi�i quyAt đ�Jc. 

Nh�ng đ�i v�i các nhà lGp kA ho�ch xã h:i ch4 
nghNa [theo mô hình Liên Xô cs] thì v�n đI còn khó 
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khăn hơn vì ngay c� thu thGp các thông tin c;n 
thiAt đE tính toán csng là vi�c b�t kh� thi. Đ�y 
không chj là vì các điIu ki�n kinh tA thay đbi r�t 
nhanh và trong khi thông tin đ�Jc thu thGp và 
chuyEn đAn trung tâm lGp kA ho�ch thì nó đã trR 
thành l�i th9i rBi. Còn có khó khăn cơ b�n hơn thA 
n`a. Nh� Hayek đã nhGn đ6nh (trên cơ sR công 
trình c4a Mises), thông tin vI thVc tA c4a th6 
tr�9ng, chuyEn đ:ng c4a giá c� và nhu c;u nh�t 
đ6nh ph�i là thông tin có tính khu vVc và phân tán 
trong toàn b: nIn kinh tA. Nó l�i có tính ch4 quan: 
nh`ng ng�9i khác nhau chj nhìn th�y nh`ng ph;n 
khác nhau c4a b�c tranh; quan điEm c4a h� l�i có 
thE rút l�i thành hiEu ng;m, b�n năng và kinh 
nghi�m, t�c là nh`ng th� không thE truyIn đ�t cho 
ng�9i khác - ví dW nh� ng�9i lGp kA ho�ch R trung 
�ơng. Ngay c� nAu các nhà lGp kA ho�ch có nh`ng 
chiAc máy tính tuy�t v9i nh�t thA gi�i thì thông tin 
mà cái máy này x� lí csng s| không đ;y đ4, l�i th9i 
và th�9ng mâu thu}n v�i nhau. 

Ch� ngh�a xã hIi [theo mô hình Liên Xô cN] th& tr)*ng  

“Ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] 
th6 tr�9ng” là câu tr� l9i cho v�n đI tính toán do 
Mises đ�a ra. Nh`ng nhà t� t�Rng có nhiIu �nh 
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h�Rng nh� Oskar Lange1 và Abba Lerner2 nghN 
rTng có thE xây dVng đ�Jc th6 tr�9ng “lí t�Rng”, 
mà giá c� là do các nhà qu�n lí quyAt đ6nh. Lerner 
đ�a ra nh`ng quy đ6nh đơn gi�n nhTm h��ng d}n 
các nhà qu�n lí - ví dW, h� ph�i đ�t mWc tiêu là s�n 
phUm đ;u ra ph�i có giá bán phù hJp v�i giá thành 
s�n xu�t (nghNa là R b�t kì ch� nào, năng lVc s�n 
xu�t csng không t�o ra s�n phUm thSa). 

Mises ph�n bác rTng khái ni�m này chj có tính 
lí thuyAt và quá tNnh t�i. Các quá trình kinh tA trong 
thA gi�i thVc không bao gi9 có thE đ�t đ�Jc sV 
hoàn h�o và cân đ�i, h;u nh� liên tWc ph�i điIu 
chjnh vì các sV ki�n liên quan đa d�ng, ph�c t�p và 
thay đbi. LVa ch�n s�n xu�t csng không bao gi9 có 
thE tóm t�t và điIu khiEn bTng nh`ng nguyên t�c 
đơn gi�n. 

Lange gi` quan điEm cho rTng giá c� có thE 
đ�Jc điIu chjnh cho phù hJp khi thpng d� hay 
thiAu hWt xu�t hi�n, các nhà qu�n lí s| điIu chjnh 
đ;u ra cho phù hJp. Nh�ng Mises cho rTng đ�y 
                                                 
1 Oskar Ryszard Lange (1904-1965): nhà kinh tA h�c và nhà 
ngo�i giao Ba Lan. Ông đ�Jc biAt đAn nh� là ng�9i 4ng h: 
cho vi�c s� dWng các công cW trong vi�c tính toán giá c� 
trong h� th�ng xã h:i ch4 nghNa, và là ng�9i đI xu�t mô 
hình ch4 nghNa xã h:i th6 tr�9ng đ;u tiên trên thA gi�i - ND. 
2 Abba Ptachya Lerner (1903-1982): nhà kinh tA h�c MN, g�c 
Do Thái, sinh ra R Nga - ND. 



Ludwig von Mises – L��c kh�o 

134 

ch�c ch�n s| là ph�ơng ti�n thay thA r�t không 
hoàn thi�n so v�i nIn kinh tA th6 tr�9ng đích thVc, 
nơi có vô s� doanh nhân liên tWc ph�n �ng v�i 
nh`ng biAn đ:ng trong cung và c;u đang di�n ra 
tSng phút m:t - đBng th9i th�9ng xuyên dV đoán 
nh`ng thay đbi s| di�n ra trong ngày mai. 

Ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] th6 
tr�9ng có vc nh� bao gi9 csng đi sau nIn kinh tA 
th6 tr�9ng đích thVc m:t vài b��c. Và ch4 nghNa xã 
h:i, dù thu:c tr�9ng phái nào, csng chj có thE s�ng 
còn đ�Jc là vì bên c�nh đó v}n có nh`ng nIn kinh 
tA th6 tr�9ng đích thVc v�i nh`ng m�i t�ơng quan 
vI giá c� mà nó có thE sao chép. ��c mơ truyIn bá 
ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] ra toàn 
thA gi�i ch�c ch�n s| khó có thE thVc hi�n, Mises 
khqng đ6nh. Nó s| làm tiêu tan hi v�ng cu�i cùng 
vI tính toán kinh tA m:t cách h`u lí. 
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NH,NG SAI L5M 
C A CH  NGH.A MARX 

Mises cho rTng sai l;m cơ b�n c4a ch4 nghNa 
Marx csng là sai l;m cơ b�n c4a kinh tA h�c dòng 
chính. H�c thuyAt này coi các sV ki�n c4a loài ng�9i 
là nh`ng sV ki�n đ�Jc quyAt đ6nh bRi nh`ng lVc 
l�Jng vô hình ch� không ph�i là nh`ng sV ki�n 
đ�Jc đ6nh hình bRi cách đánh giá và hành đ:ng 
c4a các cá nhân1. 

Ví dW nh� cách mô t� c4a Marx vI các “giai 
đo�n” kinh tA và xã h:i. Marx bi�n luGn rTng công 
ngh� khác nhau t�o ra chA đ: xã h:i khác nhau. 
Th9i đ�i nông nghi�p t�o ra chA đ: phong kiAn, 

                                                 
1 Vi�c phê phán ch4 nghNa Marx đ�Jc trình bày trong m:t 
lo�t tác phUm nh� Human Action, Socialism, Theory and 
History and The Ultimate Foundation of Economic Science. 
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trong khi th9i đ�i công nghi�p t�o ra ch4 nghNa t� 
b�n áp b�c không kém. Và ch�c ch�n là lGt đb ch4 
nghNa t� b�n cu�i cùng s| t�o ra ch4 nghNa xã h:i tV 
do. 

Mises công nhGn rTng đbi m�i công ngh� có 
thE gi�i phóng tinh th;n c4a con ng�9i - ví dW nh� 
cung c�p cho ng�9i ta th9i gian và tiIn b�c đE h� có 
thE theo đubi các ho�t đ:ng ngh� thuGt và trí tu�. 
Nh�ng nh� thA không có nghNa là toàn b: xã h:i 
loài ng�9i và nh`ng m�i quan h� gi`a ng�9i v�i 
ng�9i đIu chj đ�Jc đ6nh hình bRi nIn công ngh� 
s�n xu�t đang gi` thA th�Jng phong. ThVc ra, 
th�9ng là khác hqn: các giá tr6 và đ6nh chA, ví dW 
nh� tôn tr�ng tài s�n và an toàn, ph�i xu�t hi�n 
tr��c khi hàng hóa t� b�n có thE đ�Jc thiAt lGp, và 
vi�c �ng dWng công ngh� s�n xu�t ph�c t�p đòi hmi 
sV hJp tác thông qua chuyên môn hóa và trao đbi. 
Nói cách khác, quan h� xã h:i nh�t đ6nh ph�i xu�t 
hi�n tr��c. 

Nh=ng khó khZn gi� đ&nh c�a ch� ngh�a t) b�n 

LuGn c� c4a Marx cho rTng ch4 nghNa t� b�n 
ch�c ch�n s| tV d}n mình đAn ch� cáo chung csng 
m�c sai l;m t�ơng tV. ĐE có thE v�Jt qua cu:c c�nh 
tranh m:t m�t m:t còn và gi` đ�Jc cách s�ng c4a 
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mình, Marx gi�i thích, nh`ng nhà công nghi�p giàu 
có bu:c ph�i th�9ng xuyên c�t gi�m l�ơng bbng 
c4a công nhân. Nh�ng làm nh� vGy t�c là h� đang 
làm nghèo đi chính nh`ng ng�9i tiêu thW mà công 
vi�c kinh doanh c4a h� dVa vào. Trong khi đó, cu:c 
c�nh tranh c�u xé l}n nhau bu:c các doanh nghi�p 
ph�i l�n mãi, l�n mãi nhTm n�m tr�n c� lNnh vVc 
kinh tA và gi�m giá thành. Cu�i cùng c�nh tranh 
đ�Jc thay bTng đ:c quyIn. 

Mises ph�n bi�n rTng Marx hoàn toàn quên là 
các doanh nghi�p chj tBn t�i đ�Jc bTng cách phWc 
vW ng�9i tiêu dùng; và mWc đích c4a các doanh 
nghi�p l�n là phWc vW đám đông. S| là đ�i h�a cho 
doanh nghi�p nAu h� coi th�9ng nhu c;u c4a 
nh`ng ng�9i tiêu thW có tV ch4 này. Và thVc tA là, 
không nh`ng không đ�a qu;n chúng vào tình 
tr�ng nghèo khó, ch4 nghNa t� b�n còn luôn làm 
cho h� trR nên giàu có hơn. Marx, v�i nh`ng thành 
kiAn giai c�p sai l;m, đơn gi�n là đã không hiEu 
đ�Jc sV hài hòa gi`a các mWc tiêu. 

T) t)�ng và giai c<p 

Nh�ng ch4 nghNa giai c�p là điIu quan tr�ng 
s�ng còn đ�i v�i Marx: ông chj có thE ph�n bác 
đ�Jc t�t c� nh`ng l9i phê phán bTng cách g�i 
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nh`ng ng�9i phê phán là đ�i di�n c4a giai c�p thù 
đ6ch, hãnh tiAn, có đ;u óc b�o th4. Chj có trong xã 
h:i xã h:i ch4 nghNa phi giai c�p thì sV khai sáng 
thGt sV m�i to� r�ng mà thôi. 

Đ�y là điIu vô nghNa, Mises khqng đ6nh. Ngay 
c� nAu nh� kinh tA h�c “t� s�n” đ�Jc phát minh ra 
chj là đE phá ho�i ng;m ch4 nghNa phong kiAn và 
bênh vVc ch4 nghNa t� b�n thì csng không có nghNa 
nó là môn h�c sai l;m. Và giai c�p t� s�n v}n có thE 
tiAp tWc phWc vW ng�9i tiêu dùng t�t hơn bTng cách 
tiAp thu nh`ng ý t�Rng đúng ch� không tiAp thu 
nh`ng ý t�Rng phiAn di�n.  

Dù vGy, các ý t�Rng không vNnh vi�n ph�n ánh 
lòng trung thành giai c�p: chính Marx (theo tiêu 
chuUn c4a chúng ta) ch�c ch�n thu:c t;ng l�p 
trung l�u; còn Engels, ng�9i giúp đz Marx, l�i là 
m:t nhà t� b�n công nghi�p. Và quyIn lJi giai c�p 
csng không ph�i là m:t kh�i th�ng nh�t: tV do 
th�ơng m�i có thE đem l�i lJi ích cho các nhà t� 
s�n, đ�y là nAu coi h� là m:t nhóm; nh�ng tSng 
nhà t� s�n v}n có thE 4ng h: vi�c kiEm soát trong 
lNnh vVc đpc thù c4a h�. Trong khi đó, m:t s� ng�9i 
vô s�n có thE nói rTng t� h`u t� li�u s�n xu�t có thE 
phWc vW h� t�t hơn là sR h`u tGp thE trong ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs]. Nh�ng 
không thE th�o luGn theo kiEu thu;n lí đ�Jc vì 
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Marx và các môn đ� đã d�t khoát rTng chj có 
nh`ng kc ngu xuUn hopc ph�n b:i giai c�p m�i có 
quan điEm nh� thA. 

Ch� ngh�a Marx và kinh t2 h$c c8 điWn 

Các nhà kinh tA h�c dòng chính khó có thE phê 
phán đ�Jc ch4 nghNa Marx, Mises nói, vì h� csng m�c 
sai l;m y h�t: đ�y là coi nIn kinh tA nh� là tác đ:ng 
qua l�i c4a nh`ng lVc l�Jng phi cá tính ch� không 
ph�i là hành đ:ng và cách đánh giá c4a các cá nhân. 

Ý t�Rng c4a Marx cho rTng ch4 nghNa t� b�n s| 
d}n đAn đ:c quyIn là ví dW điEn hình. Mô hình 
“c�nh tranh hoàn h�o” c4a kinh tA h�c dòng chính, 
v�i các s�n phUm và nhà doanh nghi�p gi�ng h�t 
nhau, là m:t sV đơn gi�n hóa đAn m�c kì qupc: 
nh�ng khi kAt hJp v�i quan điEm chung rTng s�n 
xu�t l�n bao gi9 csng rc hơn và chj còn m:t b��c 
ng�n là ng�9i ta đi ngay đAn kAt luGn rTng doanh 
nghi�p ph�i phát triEn mãi lên cho đAn lúc c�nh 
tranh b6 lo�i bm hoàn toàn. Nh�ng thA gi�i thVc l�i 
hoàn toàn khác. Chqng có s�n phUm hay doanh nhân 
nào gi�ng nhau: s�n phUm R nh`ng ch� khác nhau, 
ch�t l�Jng và giá c� csng khác nhau; trăm ng�9i bán, 
v�n ng�9i mua, cách lVa ch�n c4a ng�9i bán và 
ng�9i mua csng đa d�ng và khác nhau. ĐiIu đó t�o 
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điIu ki�n cho các công ti nhm, chuyên ngành, ăn nên 
làm ra trong nh`ng th6 tr�9ng thích hJp, còn nh`ng 
ng�9i có nhiIu sáng kiAn có thE chiAm đ�Jc th6 ph;n 
c4a ngay c� các công ti v`ng m�nh nh�t. 

Vì vGy, không có “lVc” phi cá tính đUy ch4 
nghNa t� b�n theo h��ng đ:c quyIn, và không có gì 
t�t yAu đE nó ph�i đ�Jc thay thA bTng ch4 nghNa xã 
h:i [theo mô hình Liên Xô cs]. Kinh tA và chính tr6 
b�t nguBn tS nh`ng lVa ch�n c4a tSng ng�9i, 
không thE d� dàng dV đoán hành vi c4a h� đ�Jc. 
Tin rTng mình có thE dV đoán đ�Jc là thái đ: tV 
phW đ;y nguy hiEm. 

Ch� ngh�a xã hIi [theo mô hình Liên Xô cN] và t� do 

NAu ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] 
nghNa là t�t c� các nguBn lVc s�n xu�t đIu thu:c 
quyIn sR h`u c4a xã h:i thì xã h:i s| s� dWng và 
qu�n lí nh� thA nào? M:t l;n n`a Mises bi�n luGn 
rTng nh`ng ng�9i theo Marx đã bm qua thành t� con 
ng�9i. H� thao thao b�t tuy�t vI “ý chí th�ng nh�t 
c4a xã h:i” nh� thE xã h:i là m:t sinh vGt có trí tu�. 

H� csng không bao gi9 chj rõ “xã h:i” s| thE 
hi�n “ý chí” c4a mình nh� thA nào. Mises nói rTng 
đó là lí do đE: c;n ph�i có m:t cơ quan lãnh đ�o, 
đây là sV thGt cay đ�ng đ�i v�i t�t c� chúng ta. 
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Ngay c� nh`ng ng�9i xã h:i ch4 nghNa [theo mô 
hình Liên Xô cs] csng tranh luGn xem ph�i làm gì 
và làm nh� thA nào. ThVc ra cu:c tranh luGn còn 
đpc bi�t gay g�t vì chính tb ch�c c4a xã h:i csng 
đang b6 đe d�a. Dù cách gi�i quyAt có nh� thA nào 
thì v}n b6 m:t s� ng�9i ph�n đ�i quyAt li�t. H� - 
cùng v�i nh`ng ng�9i l�9i biAng và nh`ng ng�9i 
coi th�9ng các quyAt đ6nh tGp thE nhTm m�u c;u 
lJi ích riêng - s| bu:c ph�i phWc tùng [đa s�]. 

Các môn đ� c4a Marx có thE tán d�ơng “ý chí 
th�ng nh�t” c4a xã h:i và “sV úa tàn c4a nhà n��c”, 
nh�ng vì không có cái th� nh�t cho nên cái th� hai 
csng chj là �o t�Rng. Mu�n ngăn chpn, không đE 
ng�9i ta đi ch�ch mWc đích chung thì c;n ph�i có 
m:t quyIn lVc tuy�t đ�i, v�i lVc l�Jng c�zng b�c - 
nói cách khác, c;n ph�i có nhà n��c. G�i là gì hay 
cơ c�u thA nào không ph�i là điIu quan tr�ng. 
Quan tr�ng là, Mises nói, nó ph�i có quyIn lãnh 
đ�o tuy�t đ�i. NAu ý chí c4a đa s� gi` thA th�Jng 
phong thì chqng còn ch� nào cho b�t đBng n`a. 
M�nh l�nh ph�i đ�Jc đ�a ra và ph�i đ�Jc ch�p 
hành. Ng�9i ta s| ph�i tS bm ngay c� vi�c lVa ch�n 
ch� R và nơi làm vi�c n`a. Và v�i sV thoái hóa đAn 
m�c nh� thA c4a quyIn lVc thì chúng ta s| không 
ph�i ng�c nhiên khi nh`ng quyIn tV do khác c4a 
chúng ta csng b6 gpm nh�m d;n. 
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CHÍNH SÁCH CAN THI�P 
VÀ B� MÁY QUAN LIÊU 

Nh� vGy, theo Mises, ch4 nghNa xã h:i [theo 
mô hình Liên Xô cs] - sR h`u công c:ng ph�ơng 
ti�n s�n xu�t nhTm nâng cao đ9i s�ng vGt ch�t c4a 
ng�9i dân - vSa thiAu cơ sR lí thuyAt liIn l�c vSa 
không thE ho�t đ:ng đ�Jc trên thVc tA. Vi�c B�c 
t�9ng Berlin sWp đb năm 1989 ch�ng tm quan điEm 
c4a Mises vI v�n đI tính toán trong ch4 nghNa xã 
h:i [theo mô hình Liên Xô cs] chính xác đAn m�c 
nào. B�t c� ng�9i ph�ơng Tây nào csng th�y rõ 
rTng nguBn lVc c4a kh�i Xô viAt đã b6 phân ph�i 
m:t cách r�t sai l;m: nhà máy R xa th6 tr�9ng tiêu 
thW, máy móc quá d� thSa công su�t, kim lo�i và 
các vGt t� khác b6 lãng phí, ngay c� nhu c;u căn b�n 
c4a ng�9i dân csng không đ�Jc đáp �ng.  
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Tái thi2t trên di�n rIng là t<t y2u 

V�i tr�i nghi�m đau đ�n nh� thA còn s�ng 
đ:ng trong tâm trí ng�9i dân, chqng m�y ng�9i tV 
g�i mình là ng�9i xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] hi�n nay còn mu�n xây dVng l�i thA 
gi�i v�i quyIn sR h`u c4a nhà n��c đ�i v�i t�t c� 
m�i ph�ơng ti�n s�n xu�t n`a. Ng�Jc l�i, h� bi�n 
luGn rTng nIn công nghi�p t� nhân ph�i đ�Jc qu�n 
lí m:t cách chpt ch| nhTm h��ng năng lVc và kj 
luGt th6 tr�9ng vào vi�c phWc vW và t�i đa hóa phúc 
lJi c4a toàn thE c:ng đBng - còn phúc lJi c4a c:ng 
đBng là gì thì chj có h� m�i biAt. 

Mpc dù lGp luGn c4a Mises vI ch4 nghNa xã h:i 
[theo mô hình Liên Xô cs] là nhTm vào mWc tiêu đã 
trR thành quá kh� tS r�t lâu rBi, nh�ng ông v}n đE l�i 
cho chúng ta nhiIu luGn c� gi�i thích vì sao ch4 nghNa 
xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] là m:t cách tiAp cGn 
thiAu chpt ch| và phi thVc tA. Trong nh`ng tác phUm 
phê phán cái mà ông g�i là chính sách can thi�p, ông 
đã đ�a ra nh`ng luGn c� phê phán xác đáng và r�t 
h`u ích l�i t� duy g�i là “con đ�9ng th� ba”. 

Thái đI thù đ&ch đ6i vSi ch� ngh�a t) b�n 

T�i sao v}n có nhiIu ng�9i có thái đ: thù 
đ6ch đ�i v�i ch4 nghNa t� b�n nh� thA? Mises ng9 
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rTng nhiIu ng�9i có thái đ: thù đ6ch v�i ch4 
ngh6a t� b�n là vì thành công hay th�t b�i trên 
th�ơng tr�9ng phW thu:c vào sV lVa ch�n c4a 
ng�9i tiêu dùng. TiIn c4a ng�9i tiêu dùng “b;u” 
cho nh`ng ng�9i mang l�i cho h� nhiIu thma 
mãn nh�t; h� ít đE ý đAn quan ni�m c4a ng�9i 
khác vI giá tr6 tV phong c4a chính nh`ng ng�9i 
đó.  

Trong khi đó, nh`ng nhà khoa b�ng, nói ví dW 
thA, nghN rTng h� ph�i ngBi trên đ;u trên cb thiên 
h�, không ph�i lúc nào csng tV đ:ng đ�Jc t�Rng 
th�Rng m:t cách x�ng đáng. H� có thE ghen t6 vì 
h� đ�Jc tr� l�ơng th�p hơn c� nh`ng công nhân 
không có tay nghI và coi đ�y là b�t công. Nh�ng 
theo thuGt ng` c4a th6 tr�9ng thì sV khác bi�t này 
hoàn toàn có thE lí gi�i đ�Jc: ng�9i ta không thích 
làm nh`ng công vi�c bUn thju, nguy hiEm hopc h;u 
h� cho nên h� đòi l�ơng cao. 

Nh�ng h� th�ng th6 tr�9ng là nhTm đáp �ng 
nhu c;u vGt ch�t hopc d6ch vW c4a ng�9i tiêu dùng. 
Nó không �u ái b�t c� m:t nhóm ng�9i cW thE nào, 
thGm chí nó csng không �u ái đ�c h�nh hay giá tr6 
cW thE nào. Dù m:t nhóm ng�9i nào đó có thE t�c 
t�i đAn m�c nào thì đBng l�ơng c4a h� không thE 
cao mãi so v�i m�c chung trên th6 tr�9ng mà không 
t�o ra hi�n t�Jng còn tBi t� hơn là n�n th�t nghi�p, 
Mises nói nh� thA. Gi�c mơ c4a ta vI thA gi�i lí 
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t�Rng có thA nào đi n`a thì csng không thay đbi 
đ�Jc logic c4a khoa kinh tA h�c. 

Nh=ng c6 g[ng sai l"m nh\m c�i thi�n ch� ngh�a t) b�n 

ThVc vGy, nh`ng c� g�ng c4a chúng ta nhTm 
lèo lái nIn kinh tA th6 tr�9ng và làm cho nó phù 
hJp v�i m:t quan điEm cW thE nào đó ch�c ch�n là 
lJi b�t cGp h�i. Ch4 nghNa t� b�n là chA đ: vô đ6ch 
trong vi�c nâng cao m�c s�ng c4a ng�9i dân bTng 
cách khuyAn khích h� chuyên môn hóa và tích lsy 
hàng hóa t� b�n nhTm nâng cao năng su�t lao 
đ:ng c4a con ng�9i. Nh�ng khi chúng ta đánh 
thuA hopc điIu tiAt h� th�ng và làm cho ng�9i ta 
không mu�n đ;u t� hopc sR h`u hàng hóa t� b�n 
n`a thì ch4 nghNa t� b�n có thE lung lay. Nh�ng 
đ�y không ph�i là “kh4ng ho�ng c4a ch4 nghNa t� 
b�n”, Mises gi�i thích. Đ�y là kh4ng ho�ng c4a 
chính sách can thi�p: đ�y là th�t b�i c4a chính sách 
nhTm “c�i thi�n” ch4 nghNa t� b�n, nh�ng trên thVc 
tA l�i bóp ngh�t nó1.  

Ví dW nh� lí t�Rng chính tr6 đ�Jc nhiIu ng�9i 
chia sc, có tên g�i “chA đ: dân ch4 trong kinh tA” - 
t�c là ý t�Rng cho rTng không chj m:t vài nhà s�n 
                                                 
1 Xin đ�c thêm các tác phUm: Critique of Interventionism, 
Socialism và Bureaucracy. 
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xu�t t� s�n mà b�t kì ng�9i nào csng có tiAng nói 
trong vi�c s�n xu�t và phân ph�i hàng hóa kinh tA. 
Nh�ng theo Mises, chúng ta luôn đ�Jc h�Rng chA 
đ: dân ch4 trong kinh tA. Trên th6 tr�9ng c�nh tranh, 
ng�9i s�n xu�t bao gi9 csng ph�i tuân theo mong 
mu�n c4a ng�9i tiêu dùng. NAu không đáp �ng 
đ�Jc đòi hmi c4a ng�9i tiêu dùng thì h� s| m�t th6 
ph;n và b6 đUy khmi th�ơng tr�9ng. NAu can thi�p 
vào sV lVa ch�n c4a dân chúng thì cu�i cùng chúng 
ta s| chj còn đáp �ng đ�Jc nhu c;u c4a m:t nhóm 
ng�9i theo đ�9ng l�i chính tr6 cW thE nào đó mà thôi. 

Khái ni�m khiêm t�n hơn cho rTng ph�i đánh 
thuA lJi nhuGn c4a ng�9i s�n xu�t rBi đem phân 
ph�i cho dân chúng. Nh�ng Mises cho rTng nAu 
ph;n th�Rng khi thành công b6 đem chia ra thì 
doanh nghi�p s| gpp khó khăn hơn khi ph�i gánh 
ch6u toàn b: th�t b�i. SV m�t cân đ�i nh� thA chj có 
thE bóp ngh�t ��c mu�n m�o hiEm, và nh� vGy là 
ch�c ch�n s| bóp ngh�t chính đ9i s�ng kinh tA. 

Không thR có ti�n b� n�u không có s9 h;u t" nhân 
Quan tr�ng là c;n ph�i nh� rTng tài s�n không 

ph�i tV nhiên mà có. Nó ph�i đ�Jc t�o ra và chj 
đ�Jc t�o ra bRi nh`ng ng�9i s�n sàng tiAt ki�m và 
tS bm tiêu dùng nhTm tích lsy hàng hóa t� b�n. 
C;n ph�i có nhiIu n� lVc thì m�i có v�n và ng�9i 
dân s| không n� lVc nAu h� không đ�Jc h�Rng lJi. 
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ThVc ra, v�n liAng đã tích tW đ�Jc có thE b6 tàn phá, 
phung phí và m�t mát m:t cách d� dàng. NAu 
chúng ta không khuyAn khích ng�9i dân tích lsy 
và h�Rng thW đBng v�n mà h� có thì chúng ta 
không nh`ng không xây dVng đ�Jc m:t thA gi�i 
công chính và bình đqng hơn mà thGm chí chj xây 
dVng đ�Jc m:t thA gi�i nghèo nàn hơn mà thôi. 

Mises cho rTng tôn tr�ng sR h`u t� nhân là yêu 
c;u đpc bi�t quan tr�ng. Ch4 nghNa t� b�n không 
ph�i là v�n đI phân ph�i nguBn lVc: đ�y thVc ra là 
v�n đI t�o ra các nguBn lVc ch�a tSng có. Và điIu 
đó chj x�y ra khi ta có nh`ng điIu luGt b�o v� 
quyIn sR h`u và quyIn h�Rng thW nh`ng s�n 
phUm mà m�c s�ng c4a chúng ta mang l�i. 

Chính sách can thi�p 

NhiIu ng�9i nghN rTng thông qua chính sách 
can thi�p c4a nhà n��c, chúng ta có thE c�i thi�n 
đ�Jc ch4 nghNa t� b�n mà không ph�i áp dWng ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs]. 

Mises không tin nh� thA. 
Ông cho rTng th6 tr�9ng là hi�n t�Jng ph�c 

t�p: can thi�p R ch� này s| t�o ra hi�u �ng phW - mà 
th�9ng là hi�u �ng r�t tiêu cVc - R ch� khác. Ví dW, 
chính ph4 mu�n t�o công ăn vi�c làm bTng cách 
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đ;u t� cho các công trình công c:ng. NAu đ�y là 
tiIn l�y tS thuA thì nó s| làm giá thành s�n xu�t, l�u 
thông tăng lên và nh� vGy là làm gi�m nhiIu công 
ăn vi�c làm mà doanh nghi�p có thE t�o ra. NAu 
đ�y là tiIn đi vay thì s| d}n đAn vi�c n�i lmng tín 
dWng và l�m phát - csng làm gi�m s� l�Jng công 
vi�c. ThA là chính quyIn l�i ph�i tiAp tWc can thi�p 
nhTm điIu chjnh nh`ng v�n đI m�i phát sinh. Và 
cách th�c hành đ:ng nh� thA s| tiAp tWc lpp đi lpp 
l�i mãi. Cu�i cùng, mpc dù nIn kinh tA v}n có vc là 
t� b�n ch4 nghNa nh�ng s| b6 chính ph4 kiEm soát 
hoàn toàn. 

KiRm soát giá c� và ti�n l"ơng 
M:t hình th�c can thi�p th�9ng gpp là kiEm 

soát giá c� nh`ng món hàng thiAt yAu mà chính 
quyIn cho là “quá đ�t”. Mises đ�a ra ví dW vI vi�c 
chính ph4 đpt ra giá t�i đa đ�i v�i s`a đE phù hJp 
v�i túi tiIn c4a ng�9i nghèo. Đáng tiAc là giá th�p 
thì ng�9i ta mua nhiIu s`a hơn, nh�ng l�i làm cho 
s�n xu�t s`a không còn h�p d}n nh� tr��c n`a. 
M:t s� nhà s�n xu�t có thE b�t đ;u b6 l� và r9i bm 
th�ơng tr�9ng. ThA là nhu c;u thì tăng trong khi 
s�n xu�t l�i thu h�p, kAt qu� là trên th6 tr�9ng 
không còn s`a n`a. Bây gi9 thì ngay c� ng�9i 
nghèo csng mua đ�Jc ít s`a hơn tr��c. Đáp l�i, 
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chính ph4 có thE c�p tem phiAu mua s`a đE đ�m 
b�o rTng nh`ng nhóm có nhu c;u csng có ph;n. 
Hopc h� có thE đpt ra m�c tr;n đ�i v�i giá th�c ăn 
gia súc, hi v�ng là s| gi�m đ�Jc giá thành cho 
ng�9i chăn nuôi. Nh�ng lúc đó th�c ăn gia súc 
csng s| ít đi, gi�ng nh� s`a vGy. Hopc là tem phiAu 
s| bao trùm lên m�i lNnh vVc. M:t l;n n`a, c� g�ng 
nhTm kiEm soát chj m:t s�n phUm đã d}n đAn 
nh`ng h�n chA r:ng l�n. 

M:t chính sách can thi�p th�9ng th�y khác - 
mWc đích là giúp ng�9i lao đ:ng nghèo - là quy 
đ6nh m�c l�ơng t�i thiEu. Nh�ng l�ơng cao thì chi 
phí kinh doanh s| cao. Mu�n tiAp tWc kinh doanh 
ng�9i ta ph�i sa th�i b�t công nhân hopc nâng giá 
hàng hóa, b�t ng�9i tiêu dùng ph�i ch6u - điIu đó 
csng s| d}n đAn gi�m c;u đ�i v�i nh`ng lo�i hàng 
hóa đó và nh� vGy là csng d}n t�i sa th�i b�t công 
nhân. M�c l�ơng t�i thiEu càng cao và càng đ�Jc 
áp dWng m:t cách r:ng rãi thì tj l� th�t nghi�p mà 
nó t�o ra s| càng cao. 

M:t l;n n`a, chính ph4 có thE bu:c ph�i can 
thi�p, có thE bTng nh`ng đ�o luGt m�i làm cho vi�c 
sa th�i công nhân trR nên khó khăn hơn hopc bTng 
cách đánh thuA nhTm tài trJ cho các nhu c;u xã h:i. 
Nh�ng nh� thA l�i làm cho phí kinh doanh càng 
cao thêm và khó khăn càng nhiIu hơn. 
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BI máy quan liêu 

Ch4 nghNa t� b�n hi�u qu� hơn chính sách can 
thi�p và ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô 
cs] là vì doanh nghi�p chj có m:t mWc đích rõ ràng 
- làm ra lJi nhuGn - và d� dàng nhGn th�y rTng mWc 
tiêu đơn gi�n này có đ�t đ�Jc hay không. MWc tiêu 
c4a xí nghi�p qu�c doanh, ng�Jc l�i, ph�c t�p hơn 
nhiIu, Mises khqng đ6nh. Nó đ�Jc kì v�ng là s| 
cung c�p m:t lo�t các d6ch vW “c;n thiAt” hopc 
“thiAt yAu” hay “đáng mơ ��c” vI mpt xã h:i - 
nh�ng không có cách nào cân đong thành tích c4a 
vi�c thVc hi�n hay cân đ�i đ�Jc nh`ng mWc tiêu 
mù m9 nh� thA. 

Ví dW, làm sao đo đ�Jc kAt qu� c4a lVc l�Jng 
c�nh sát? Nh`ng ng�9i khác nhau, v�i nh`ng m�i 
quan tâm khác nhau có thE đánh giá hoàn toàn 
khác nhau. Nh� vGy thì làm sao chúng ta có thE 
quyAt đ6nh rTng lVc l�Jng này có đáng đBng tiIn 
bát g�o hay không? Hay là đông quá? Hopc có c;n 
thiAt n`a hay không? 

KAt qu� là, theo Mises, vì r�t khó xác đ6nh kAt 
qu� cho nên ng�9i qu�n lí các đơn v6 nh� thA b6 
tròng vào cb r�t nhiIu điIu luGt nhTm kiEm soát 
hành đ:ng và chi phí c4a h�. Nh�ng nh� thA là h� 
đã trR thành các viên ch�c quan liêu, t�c là trR 
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thành nh`ng ng�9i ph�i xin phép c�p trên tr��c 
khi làm b�t c� vi�c gì. 

Hi5u qu� và thi�u sót c�a gi�i pháp 
HiEn nhiên là nó làm cho các đơn v6 c4a nhà 

n��c không linh ho�t bTng xí nghi�p t� nhân. 
Trên th�ơng tr�9ng, m:t cá nhân có thE m�o 
hiEm và khai phá m:t cách làm hoàn toàn m�i, 
khai phá m:t quy trình m�i nhTm nâng cao ch�t 
l�Jng và h� giá thành. Nh�ng ng�9i lãnh đ�o 
doanh nghi�p nhà n��c không thE đ�Jc tV do 
quyAt đ6nh nh� thA; ch�c ch�n là h� s| b6 công 
ngh� đang thay đbi và các sV ki�n bm l�i đTng 
sau. 

Ngay c� nh`ng nhân viên đ�Jc thuê trong các 
doanh nghi�p này csng kém hi�u qu� và không tGp 
trung vào nhu c;u c4a xã h:i. Trên th6 tr�9ng c�nh 
tranh, ng�9i ch4 doanh nghi�p ph�i thuê nh`ng 
ng�9i mà ông ta biAt rTng s| hoàn thành xu�t s�c 
công vi�c cho khách hàng c4a h� ch� không thuê 
ng�9i mà ông ta thích. Con đ�9ng ho�n l: trong b: 
máy hành chính, ng�Jc l�i, đ�Jc đánh giá bRi các 
quan ch�c c�p cao hơn và đz đ;u là hi�n t�Jng khá 
th6nh hành. 

Đây là nh`ng v�n đI không thE gi�i quyAt 
đ�Jc. Chúng xu�t phát tS sV mù m9 c4a nh`ng 
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mWc tiêu c4a các doanh nghi�p nhà n��c. B�t các 
quan ch�c chính ph4 hành đ:ng “nh� các doanh 
nhân” csng chqng mang l�i lJi ích gì. MWc tiêu c4a 
công ti th�ơng m�i khác hqn v�i mWc tiêu c4a b: 
máy quan liêu. Cách th�c ho�t đ:ng và ph�ơng 
pháp qu�n lí csng khác nhau. Đ�a nh`ng ng�9i đã 
tSng qu�n lí kinh doanh sang csng chqng khá hơn: 
kN năng tính toán và qu�n lí c4a h� đơn gi�n là 
không phù hJp v�i nhi�m vW đ�Jc giao. Tin rTng 
các thiAt chA c4a nhà n��c có thE c�i thi�n đ�Jc th6 
tr�9ng bTng cách n�m l�y nh`ng công vi�c mà th6 
tr�9ng đang làm và làm t�t hơn th6 tr�9ng rõ ràng 
là m:t thái đ: tV phW đ;y nguy hiEm. 
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14 

CH  NGH.A T� DO 

S�ng R châu Âu trong giai đo�n gi`a hai cu:c 
ThA chiAn, Mises đã tSng ch�ng kiAn nh`ng biEu 
hi�n tBi t� nh�t c4a ch4 nghNa dân t:c và r�t căm 
thù nó. Ông cho rTng m:t trong nh`ng nguBn 
g�c c4a nó là ch4 nghNa can thi�p, chính sách này 
ch�c ch�n đòi hmi kiEm soát nhGp khUu và nhGp 
c� nhTm b�o v� chính nó. Đơn c� nh� nh`ng 
bi�n pháp nhTm gi` cho đBng l�ơng cao và lJi 
nhuGn cao s| không hi�u qu� nAu lao đ:ng và 
hàng hóa ngo�i qu�c tràn ngGp th6 tr�9ng n:i đ6a. 
Ông bi�n luGn rTng nh`ng rào c�n nh� thA s| 
càng thúc đUy lòng hGn thù c4a ng�9i ngo�i qu�c, 
căng thqng gia tăng và th�9ng d}n t�i xung đ:t1. 

 

                                                 
1 Xin đ�c thêm Nation, State, and Economy.  
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Nh�ng ch4 nghNa t� b�n dành cho nhà n��c 
vai trò h�n chA hơn r�t nhiIu và mu�n ho�t đ:ng 
m:t cách h`u hi�u thì nó c;n buôn bán ch� không 
ph�i là ch4 nghNa b�o h:. ThVc ra, Mises gi�i thích, 
(mpc dù ông không ph�i là ng�9i đ;u tiên đ�a ra ý 
kiAn này) buôn bán càng tV do và càng cRi mR thì 
càng hi�u qu�. Và khi các dân t:c đã l� thu:c vào 
nhau trên th�ơng tr�9ng thì chiAn tranh là chuy�n 
không thE t�Rng t�Jng đ�Jc. Chj có d��i chA đ: t� 
b�n tV do hoàn toàn thì nIn hòa bình m�i có thE trR 
nên lâu bIn đ�Jc, Mises kAt luGn.  

Mises không hoàn toàn đúng khi nói rTng các 
đ�i tác th�ơng m�i không bao gi9 gây chiAn v�i 
nhau, chiAn tranh gi`a các đ�i tác còn hay x�y ra 
hơn là các cu:c xung đ:t khác. Nh�ng ch�c ch�n 
là quyIn lJi c4a các công dân c4a m:t n��c s| 
đ�Jc đáp �ng m:t cách t�t nh�t nAu duy trì đ�Jc 
quan h� hòa bình gi`a các đ�i tác th�ơng m�i c4a 
h�. Có thE mâu thu}n hiEn nhiên đó đơn gi�n là 
thE hi�n rõ m:t điEm khác, th�9ng đ�Jc Mises đI 
cGp t�i - đ�y là quyIn lJi c4a các chính tr6 gia 
th�9ng khác hqn v�i quyIn lJi c4a dân chúng. 
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Khuôn kh8 c�a ch� ngh�a t� do 

Tuy nhiên, lí do chính đE ta ch�n ch4 nghNa tV 
do là vì nó h`u hi�u, Mises nhGn đ6nh1. Nó ngăn 
chpn, không đE các nhóm xã h:i xung đ:t v�i nhau 
và khuyAn khích sV hJp tác tV nguy�n gi`a các cá 
nhân. Ví dW, giai đo�n th�ơng m�i tV do và phi 
điIu tiAt thA kj XIX đã t�o ra đ:t biAn vI năng su�t 
lao đ:ng và nâng cao m�c s�ng cho s� dân ngày 
càng gia tăng. Nh�ng r�t khó kêu g�i ng�9i ta 4ng 
h: ch4 nghNa tV do. LJi ích to l�n nh�t c4a nó là 
trong dài h�n, toàn dân s| giàu lên nh9 th�ơng m�i 
tV do - l�i không đ�Jc ng�9i ta nhìn th�y m:t cách 
rõ ràng bTng nh`ng lJi ích trVc tiAp mà h� nhGn 
đ�Jc nh9 chính sách b�o h:. Ch4 nghNa tV do csng 
không h�a h�n đpc quyIn đpc lJi cho nh`ng ng�9i 
4ng h: nó: mWc đích c4a nó là c�i thi�n điIu ki�n 
s�ng cho t�t c� m�i ng�9i. 

Ch4 nghNa tV do csng không có mWc đích t�o 
ra m:t cơ c�u xã h:i đpc thù nào đó hopc m:t cách 
phân ph�i thu nhGp nào đó. Nó chj thiAt lGp m:t 
khuôn khb cho hòa bình, bn đ6nh và bình đqng 
tr��c pháp luGt và trong khuôn khb nh� thA, ng�9i 
dân có thE tV do hJp tác v�i nhau theo cách mà h� 

                                                 
1 Cách tiAp cGn tV do đ�Jc trình các tác phUm Liberalism và 
Economic Policy. 
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cho là thích hJp. Ch4 nghNa tV do không nói ph�i 
s�n xu�t cái gì, bao nhiêu, ai s�n xu�t. Nó đơn gi�n 
là kAt qu� c4a nh`ng m�i t�ơng tác ph�c t�p và tV 
nguy�n gi`a nh`ng con ng�9i tV do.  

Mises khqng đ6nh rTng khuôn khb c4a ch4 
nghNa tV do s| t�o ra sV hJp tác hòa bình và h`u hi�u 
gi`a các cá nhân và các nhóm ng�9i. D��i chA đ: tV 
do, nh`ng sV khác bi�t c4a chúng ta không ph�i là 
nguBn g�c c4a xung đ:t mà là cơ h:i giao th�ơng. 
Ng�9i ta càng có cách đánh giá khác nhau vI m:t 
món đB nào đó thì, bTng cách trao đbi, h� càng thu 
đ�Jc nhiIu lJi nhuGn hơn. Quá trình trao đbi s| t�o 
điIu ki�n đE chúng ta chuyên môn hóa và s� dWng 
năng lVc c4a mình nhTm c�i thi�n điIu ki�n s�ng c4a 
chính mình, và nh� vGy là góp ph;n làm ra nh`ng 
vGt phUm mà tSng ng�9i không thE làm ra đ�Jc. 

N�n t�ng c�a ch� đ� t< do 
Theo Mises, vai trò c4a nhà n��c tV do không 

ph�i là bu:c các cá nhân ph�i hành đ:ng theo cách 
th�c cW thE nào đó mà là gi` gìn khuôn khb, t�o 
điIu ki�n cho h� hJp tác, đBng th9i t�i đa hóa lNnh 
vVc hành đ:ng tV nguy�n và h�n chA đAn m�c t�i 
thiEu nhu c;u s� dWng b�o lVc. Mu�n gi` đ�Jc 
khuôn khb đó thì ph�i b�o v� ba điIu s�ng còn sau 
đây: hòa bình, tV do và tài s�n. 
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Hòa bình là yAu t� thiAt yAu cho ho�t đ:ng 
kinh tA, ví dW nh� đ;u t� vào quy trình công ngh� 
m�i đòi hmi chúng ta ph�i đ�a ra quyAt đ6nh trên cơ 
sR gi� đ6nh vI t�ơng lai. ChiAn tranh làm cho t�ơng 
lai trR thành m9 m6t, không thE nào dV đoán đ�Jc. 
Ví dW nh� nông dân s| không thE tin t�Rng mà 
trBng c�y nAu nguy cơ b6 lVc l�Jng thù đ6ch t6ch 
thu đ�t đai hopc phá h4y mùa màng là cao.  

TV do là yAu t� thiAt yAu vì ng�9i ta không thE 
lVa ch�n m:t cách h`u lí vI mpt kinh tA nAu ng�9i 
khác bu:c h� ph�i hành đ:ng thA này hay thA khác. 
Trong b�t c� tr�9ng hJp nào thì nh`ng ng�9i lao 
đ:ng tV nguy�n csng có năng su�t cao hơn g�p 
nhiIu l;n nô l�, t�c là cao hơn nh`ng ng�9i b6 bu:c 
ph�i làm vi�c cho ng�9i khác. 

TV do là yAu t� thiAt yAu đE cho h� th�ng 
chuyên môn hóa và giao th�ơng phát triEn. NAu 
mu�n cho dân chúng tiAt ki�m và đ;u t� vào hàng 
hóa t� b�n thì h� ph�i biAt ch�c rTng các kho�n đ;u 
t� c4a h� s| đ�Jc an toàn và h� s| đ�Jc h�Rng 
thành qu� lao đ:ng c4a mình. 

L@i ích c�a ch� ngh�a t� do 

Vi�c ch4 nghNa tV do phW thu:c r�t nhiIu vào 
thiAt chA sR h`u t� nhân có thE làm cho ng�9i ta nghN 
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rTng nh`ng ng�9i giàu có và nh`ng kc tham lam s| 
thu đ�Jc nhiIu lJi nh�t. Mises d�t khoát bác bm quan 
điEm này. Theo ông, sR h`u t� nhân là điIu ki�n t�i 
c;n thiAt, nó làm cho s�n xu�t có hi�u qu� và nâng 
cao m�c s�ng nh9 quá trình chuyên môn hóa. 
Nh�ng trong ch4 nghNa tV do, ng�9i ta không b6 b�t 
bu:c ph�i theo đubi sV giàu sang vI mpt vGt ch�t: h� 
có thE và thVc ra đang theo đubi nhiIu mWc tiêu khác 
n`a. Và ngay c� nh`ng ng�9i không sR h`u gì csng 
s| đ�Jc lJi nh9 m�c s�ng mà ch4 nghNa tV do t�o ra 
s| ngày càng đ�Jc nâng cao và có thêm nhiIu cơ h:i 
sau khi đpc quyIn đpc lJi và kiEm soát b6 bãi bm. 

Trong ch4 nghNa t� b�n, đám đông nh`ng 
ng�9i tiêu thW ch� không ph�i nh`ng ng�9i giàu 
có là ng�9i có quyIn lVc t�i th�Jng. Ng�9i s�n xu�t 
không thE bán ép s�n phUm c4a h� cho b�t c� ai: 
ng�9i tiêu thW s| mua theo sV lVa ch�n c4a h�. 
Không ph�i vô tình mà th9i c4a ch4 nghNa t� b�n 
csng là th9i c4a s�n xu�t hàng lo�t. Nó làm cho 
không chj ng�9i giàu mà ai csng có cơm ăn, áo mpc 
và nhà R: bây gi9 thì ngay c� nh`ng món hàng xa xj 
nh� ô tô và tivi csng đ�Jc coi là đB dùng đ�ơng 
nhiên c4a m�i ng�9i. Hi�n thVc c4a ch4 nghNa t� 
b�n đ�i ngh6ch hoàn toàn v�i tiên đoán c4a Marx 
rTng l�ơng c4a công nhân s| gi�m xu�ng đAn m�c 
chj vSa đ4 s�ng mà thôi. 
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Ch4 nghNa tV do còn t�o cho qu;n chúng nhân 
dân s�c m�nh bTng m:t bi�n pháp quan tr�ng 
khác. Nó t�o điIu ki�n cho ng�9i ta lGp kA ho�ch. 
LGp kA ho�ch không ph�i là công vi�c riêng c4a các 
cơ quan trung �ơng: t�t c� chúng ta đIu lGp kA 
ho�ch, Mises khqng đ6nh. V�n đI không ph�i là lGp 
hay không lGp kA ho�ch mà là kA ho�ch c4a ai 
chiAm �u thA. Và vì chj có cá nhân m�i biAt nhu 
c;u, mWc tiêu và cách đánh giá c4a anh ta, đpc bi�t 
là trong nIn kinh tA phát triEn nhanh nh� hi�n nay, 
Mises tin rTng t�t hơn hAt là đE cho m�i ng�9i tV 
lGp kA ho�ch cho chính mình. 

Ch� ngh�a t� do và bình đ]ng 

Tuy nhiên, sV ki�n là ch4 nghNa tV do không 
h�a h�n bình đqng vI thu nhGp làm cho nh`ng 
ng�9i phê bình lo l�ng cho s� phGn c4a nh`ng 
ng�9i lâm vào tình c�nh nghèo khó. Mises cho rTng 
sJ nh� thA là vô lí. Theo Mises, nh`ng ng�9i lao 
đ:ng nghèo trong các nIn kinh tA đã phát triEn 
hi�n nay s�ng s��ng hơn hqn nh`ng ng�9i lao 
đ:ng tV c�p tV túc trên m�nh ru:ng c4a mình th9i 
tiIn t� b�n - đ�y là nói nh`ng ng�9i có ru:ng đ�t. 

Mpc dù vGy, trong ch4 nghNa t� b�n h;u nh� ai 
csng có thE tìm đ�Jc m:t v6 trí phù hJp trong quá 
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trình s�n xu�t nhTm phWc vW ng�9i khác và bTng 
cách đó, ít nh�t csng kiAm đ�Jc m:t s� thu nhGp 
nào đó. NAu không thì gia đình hopc các tb ch�c tS 
thi�n có thE cung c�p. Phe phê phán có thE bi�n 
luGn rTng tS thi�n không đáp �ng đ�Jc nhi�m vW 
này: nh�ng Mises cho rTng sV bùng phát lòng bác 
ái di�n ra trong th9i kì t� b�n ch4 nghNa. Cùng v�i 
sV gia tăng m�c s�ng mà ch4 nghNa t� b�n mang 
l�i, s| càng có nhiIu c4a c�i hơn đ�Jc dành cho 
công vi�c tS thi�n và ngay c� nh`ng ng�9i có thu 
nhGp khiêm t�n nh�t csng có thE tV b�o v� mình 
bTng cách tham gia b�o hiEm. Chính ch4 nghNa b�o 
h: đã ăn mòn đBng v�n c4a ng�9i dân và làm cho 
các tb ch�c tS thi�n trR thành nghèo thêm - điIu đó 
dN nhiên s| d}n đAn đòi hmi ph�i can thi�p nhiIu 
hơn d��i hình th�c trJ giúp vI vGt ch�t. 

Nh`ng ng�9i phê bình đã hiEu sai b�n ch�t c4a 
b�t bình đqng trong chA đ: tV do, nó khác hqn v�i 
b�t bình đqng trong thA gi�i tiIn t� b�n. Trong xã 
h:i th6 tr�9ng, tài s�n không ph�i là đpc quyIn đpc 
lJi mà là kAt qu� c4a vi�c làm lJi cho khách hàng. 
Ng�9i s�n xu�t chj thu đ�Jc lJi nhuGn khi h� còn 
làm cho khách hàng hài lòng. 

Hơn n`a, nh`ng món hàng xa xj mà ng�9i 
giàu đ�Jc h�Rng không ph�i là nh`ng th� mà 
chúng ta vNnh vi�n không bao gi9 v�i t�i đ�Jc. 
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Kinh tA th6 tr�9ng là nIn kinh tA năng đ:ng. T�t c� 
nh`ng điIu m�i mc - xe hơi, h� th�ng v� sinh, đi�n 
- ban đ;u là nh`ng hàng xa xj chj dành cho ng�9i 
giàu, nh�ng chqng bao lâu sau đã trR thành “c;n 
thiAt” cho t�t c� m�i ng�9i. 

MWc tiêu c4a chính sách kinh tA ch�c ch�n ph�i 
là làm cho nhân lo�i ngày càng h�nh phúc hơn, và 
đ�y là lí do vì sao chúng ta ph�i hiEu b�n ch�t thGt sV 
và nIn t�ng căn b�n c4a môn khoa h�c vI kinh tA. 
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M�T S8 TRÍCH ĐO�N N9I TI�NG 
C A LUDWIG VON MISES 

V� nh=ng v<n đ� c�a 
ch� ngh�a xã hIi [theo mô hình Liên Xô cN] 

ThVc ch�t ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình 
Liên Xô cs] là: t�t c� các ph�ơng ti�n s�n xu�t 
đIu nTm d��i quyIn kiEm soát hoàn toàn và 
tuy�t đ�i c4a c:ng đBng có tb ch�c. ĐiIu đó và 
điIu duy nh�t đó m�i là ch4 nghNa xã h:i [theo 
mô hình Liên Xô cs]. M�i đ6nh nghNa khác đIu 
sai. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 239 

Kinh nghi�m c4a giai đo�n s�n xu�t gi�n đơn 
đã b6 bm qua tS lâu không thE cung c�p b�t c� luGn 
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c� nào vI kh� năng t�o dVng m:t h� th�ng kinh tA 
mà không dùng tiIn đE tính toán. 

Tính toán kinh t� trong 
c�ng đ�ng xã h�i ch� ngh*a, trang 103 

Không có cơ sR tính toán, d��i hình th�c giá c� 
th6 tr�9ng, mà ch4 nghNa t� b�n cung c�p cho ch4 
nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] thì các xí 
nghi�p xã h:i ch4 nghNa, ngay c� trong m:t ngành 
s�n xu�t hay trong nh`ng n��c riêng bi�t, csng s| 
không thE ho�t đ:ng đ�Jc. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 136 

T�t c� nh`ng thay đbi trong nIn kinh tA . . . bao 
gBm x� lí nh`ng giá tr6 không thE đoán tr��c đ�Jc 
csng nh� không ch�c ch�n sau khi hành đ:ng đã 
đ�Jc thVc hi�n. Gi�ng nh� m:t cú nh�y vào bóng 
t�i vGy. Ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] 
là sV tS bm nIn kinh tA duy lí. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 122 

Đ;u óc c4a con ng�9i không thE đ6nh h��ng 
đ�Jc m:t cách đúng đ�n trong mê hBn trGn các lo�i 
s�n phUm và kh� năng s�n xu�t… Đơn gi�n là nó s| 
b6 lúng túng… 

Tính toán kinh t� trong 
c�ng đ�ng xã h�i ch� ngh*a, trang 103 
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Sai l;m mà nhiIu ng�9i hay m�c ph�i khi nói 
đAn ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] là 
do ng�9i ta đã tin t�Rng rTng t�t c� nh`ng ng�9i 
b�n c4a ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] 
đIu 4ng h: cùng m:t h� th�ng... Khi m:t ng�9i nói 
ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs] hay kA 
ho�ch hóa thì anh ta bao gi9 csng nghN đAn kiEu 
ch4 nghNa xã h:i [theo mô hình Liên Xô cs], kiEu kA 
ho�ch hóa c4a anh ta mà thôi. Nh� vGy, trên thVc 
tA kA ho�ch hóa không có nghNa là s�n sàng hJp tác 
m:t cách hòa bình. Nó có nghNa là xung đ:t. 

Chính ph� toàn trí, toàn nSng, trang 243 

C:ng đBng xã h:i ch4 nghNa [theo mô hình 
Liên Xô cs] là m:t liên kAt cVc kì đ:c đoán, trong 
đó m�nh l�nh đ�Jc đ�a ra và ph�i ch�p hành. Đ�y 
chính là Un ý c4a tS “nIn kinh tA đ�Jc kA ho�ch 
hóa” và “trS kh� hi�n t�Jng vô chính ph4 trong 
quá trình s�n xu�t”. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 185 

V� nguy c: c�a chính sách can thi�p 

Ý t�Rng cho rTng có m:t h� th�ng th� ba - nTm 
gi`a ch4 nghNa t� b�n và ch4 nghNa xã h:i, nh� 
nh`ng ng�9i 4ng h: cho nó th�9ng nói - m:t h� 
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th�ng khác xa ch4 nghNa xã h:i csng nh� ch4 nghNa 
t� b�n nh�ng l�i gi` đ�Jc tính �u vi�t và tránh 
đ�Jc nh`ng khiAm khuyAt c4a c� hai - là ý t�Rng 
hoàn toàn vô nghNa. 

Chính sách kinh t�, trang 51 

Chính sách n�a v9i không thE kéo dài đ�Jc 
lâu. Đ�y chính là xây dVng ch4 nghNa xã h:i [theo 
mô hình Liên Xô cs] m:t cách tS tS. 

K� ho�ch hóa vì t< do, trang 32-3 

ChA đ: dân ch4 đ�i di�n không thE tBn t�i 
đ�Jc nAu ph;n l�n c� tri ăn l�ơng c4a chính ph4. 

B� máy quan liêu, trang 81 

Công ti qu�c doanh không thE đ�ng v`ng đ�Jc 
trong th6 tr�9ng c�nh tranh tV do v�i công ti t� 
nhân, hi�n nay công ti qu�c doanh chj có thE tBn t�i 
đ�Jc R nh`ng khu vVc mà nó n�m đ�Jc đ:c quyIn 
kinh doanh, nghNa là lo�i bm đ�Jc c�nh tranh. 

QuFc gia, Nhà n"@c và n�n kinh t�, trang 186 

Đ�y là câu chuy�n có thGt vI n�n đ:c quyIn 
hi�n đ�i. Đ�y không ph�i là kAt qu� c4a ch4 nghNa 
t� b�n tV do và không ph�i là xu h��ng phát triEn 
c� h`u c4a ch4 nghNa t� b�n, nh� nh`ng ng�9i 
marxist tìm cách thuyAt phWc chúng ta. Ng�Jc l�i, 
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đ�y là kAt qu� c4a nh`ng chính sách c4a chính ph4 
nhTm c�i cách nIn kinh tA th6 tr�9ng. 

Chính ph� toàn trí, toàn nSng, trang 72 

Kinh tA h�c đã ch�ng minh v�i logic l�nh lùng và 
không thE bác bm đ�Jc rTng lí t�Rng c4a nh`ng ng�9i 
kAt án vi�c kiAm s�ng trên th�ơng tr�9ng là nh`ng lí 
t�Rng hão huyIn, rTng tb ch�c xã h:i theo kiEu xã h:i 
ch4 nghNa [theo mô hình Liên Xô cs] là công vi�c 
không thE nào thVc hi�n đ�Jc, rTng can thi�p bTng 
m�nh l�nh là vô nghNa lí và trái ng�Jc v�i mWc tiêu mà 
nó nh�m đAn, và vì vGy mà nIn kinh tA th6 tr�9ng là h� 
th�ng kh� dN duy nh�t b�o đ�m cho sV hJp tác xã h:i. 

Nh;ng v�n đ� nh&n th�c lu&n 
c�a kinh t� h�c, trang 196 

V� ch� ngh�a t� do 

Trong nIn kinh tA th6 tr�9ng, tSng ng�9i tV 
phWc vW mình, và bTng cách đó anh ta phWc vW 
đBng bào c4a mình. Nh`ng ng�9i c;m bút theo 
tr�9ng phái tV do thA kj XVIII đã nghN nh� thA khi 
h� nói vI sV hài hòa lJi ích - đ�y là nói khi lJi ích 
đ�Jc hiEu m:t cách đúng đ�n - c4a t�t các nhóm và 
các cá nhân trong c:ng đBng dân c�. 

Chính sách kinh t�, trang 23 
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Trong th9i đ�i, khi dân t:c này phW thu:c vào 
hàng hóa có xu�t x� tS dân t:c kia và ng�Jc l�i thì 
ng�9i ta s| không còn gây chiAn n`a. 

Ch� ngh*a t< do, trang 107 

H�c thuyAt tV do trao cho nhà n��c ch�c năng 
sau đây: b�o v� quyIn sR h`u, tV do và hòa bình. 

Ch� ngh*a t< do, trang 37 

B�o v� an ninh qu�c gia và nIn văn minh tr��c 
thù trong gipc ngoài là nhi�m vW quan tr�ng nh�t 
c4a b�t kì chính ph4 nào. NAu t�t c� m�i ng�9i đIu 
hài lòng và đ�c h�nh, không ai có ý đ6nh chiAm 
đo�t tài s�n c4a ng�9i khác thì không c;n chính 
ph4, không c;n quân đ:i và h�i quân, không c;n 
c�nh sát, tòa án và nhà tù n`a. 

B� máy quan liêu, trang 24 

V� đIng c: c�a ti2n bI kinh t2 

��c mu�n kiAm l9i chính là ph�ơng ti�n biAn 
qu;n chúng thành ch4 nhân ông. Ng�9i càng làm 
cho khách hàng hài lòng càng thu đ�Jc nhiIu lJi 
nhuGn hơn. M�i ng�9i đIu đ�Jc lJi khi ng�9i làm 
ra đôi giày rc nh�t s| trR thành giàu có hơn; đa s� 
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dân chúng s| ph�i khb sR nAu luGt pháp ngăn c�n 
quyIn đ�Jc giàu có hơn. 

B� máy quan liêu, trang 88 

Ch4 nghNa tV do b�o v� sR h`u t� nhân đ�i v�i 
các ph�ơng ti�n s�n xu�t vì tin rTng cách tb ch�c 
kinh tA nh� thA s| làm cho đ9i s�ng nhân dân đ�Jc 
nâng cao ch� không ph�i vì nó mu�n giúp đz 
nh`ng ng�9i có c4a. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 57 

� MN hi�n nay khác bi�t gi`a ng�9i giàu và 
ng�9i nghèo th�9ng chj có nghNa là khác bi�t gi`a 
chiAc ôtô Cadillac và ôtô Chevrolet mà thôi. 

Chính sách kinh t�, trang 9 

TriAt lí c4a h� th�ng thuA lsy tiAn là tV do ngăn 
chpn thu nhGp và tài s�n c4a các t;ng l�p giàu có. 
LuGn c� bi�n h: cho nó là ph;n l�n thu nhGp b6 thu 
thuA s| không b6 tiêu phí mà đ�Jc tiAt ki�m và đ;u 
t� đã không trR thành hi�n thVc. Trên thVc tA, chính 
sách tài chính nh� thA không chj ngăn c�n vi�c tích 
tW t� b�n. Nó còn làm cho t� b�n b6 phân tán n`a.  

K� ho�ch hóa vì t< do, trang 32 
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V� t"m quan tr$ng c�a 
cách đánh giá c�a các cá nhân 

Giá tr6 không ph�i là vGt tV thân. Nó nTm trong 
chúng ta, nó là cách th�c ng�9i ta ph�n �ng tr��c 
nh`ng điIu ki�n c4a môi tr�9ng xung quanh.  

Hành vi c�a con ng"'i, trang 96 

Quá trình đánh giá là ph�n �ng mang tính 
duy c�m c4a m:t ng�9i đ�i v�i nh`ng điIu ki�n 
khác nhau c4a môi tr�9ng, c� điIu ki�n c4a thA 
gi�i bên ngoài l}n điIu ki�n sinh lí c4a cơ thE 
ng�9i đó. 

N�n t�ng cSn b�n c�a khoa h�c kinh t�, trang 37 

Kinh tA h�c không ph�i là khoa h�c nghiên c�u 
vI đB vGt và nh`ng đ�i t�Jng vGt ch�t có thE ch�m 
t�i đ�Jc; nó là môn khoa h�c nghiên c�u vI con 
ng�9i, vI dV đ6nh và hành vi c4a h�. Hàng hóa, s�n 
phUm và tài s�n csng nh� t�t c� nh`ng khái ni�m 
khác vI hành vi đIu không ph�i là nh`ng thành t� 
c4a tV nhiên; đ�y là nh`ng thành t� c4a ý đ6nh và 
hành vi c4a con ng�9i. Mu�n nghiên c�u nh`ng 
v�n đI đó thì không đ�Jc nhìn ra thA gi�i bên 
ngoài mà ph�i tìm kiAm chúng trong ý đ6nh c4a 
nh`ng ng�9i đang hành đ:ng. 

Hành vi c�a con ng"'i, trang 92 
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Chúng ta không biAt vì sao nh`ng điIu ki�n 
xác đ6nh c4a thA gi�i bên ngoài l�i t�o ra ph�n �ng 
xác đ6nh trong đ;u óc c4a con ng�9i và t�o ra nh� 
thA nào. Chúng ta không biAt vì sao nh`ng ng�9i 
khác nhau, tr��c cùng m:t tác nhân l�i có ph�n 
�ng khác nhau và chính nh`ng ng�9i đó, trong 
nh`ng th9i điEm khác nhau, tr��c cùng tác nhân 
đó, csng có nh`ng ph�n �ng khác nhau. 

Lí thuy�t và lBch sU, trang 69 

Nh`ng nhà kinh tA h�c mu�n thay “khoa kinh 
tA h�c l�Jng” cho cái mà h� g�i “kinh tA h�c ch�t” 
là hoàn toàn sai l;m. Trong lNnh vVc kinh tA, không 
có nh`ng m�i quan h� bIn v`ng và vì vGy là không 
thE đo l�9ng đ�Jc… Cùng m:t đB vGt nh�ng 
nh`ng ng�9i khác nhau l�i đánh giá khác nhau; 
thGm chí chính nh`ng ng�9i đó, khi điIu ki�n thay 
đbi, csng s| đánh giá khác đi. 

Hành vi c�a con ng"'i, trang 55-6 

V� tinh th"n kinh doanh và cGnh tranh 

M�i hành đ:ng đIu là đ;u cơ, t�c là đ�Jc 
h��ng d}n bRi m:t ý kiAn nh�t đ6nh vI nh`ng điIu 
ki�n không ch�c ch�n trong t�ơng lai. Ngay c� 
nh`ng ho�t đ:ng di�n ra trong ng�n h�n thì sV 



Ludwig von Mises – L��c kh�o 

174 

không ch�c ch�n này v}n là ch4 đ�o. Không ai có 
thE biAt li�u có x�y ra sV ki�n b�t ng9 làm cho t�t c� 
nh`ng dV đ6nh c4a ng�9i đó cho ngày hôm sau 
hay gi9 sau trR thành công c�c hay không. 

N�n t�ng cSn b�n c�a khoa h�c kinh t�, trang 37 

Hàng ngàn doanh nhân đang c� g�ng su�t 
ngày đêm đE tìm cho ra m:t s� s�n phUm m�i đáp 
�ng ng�9i tiêu dùng m:t cách t�t hơn hopc là s�n 
xu�t ít t�n kém hơn, hopc t�t hơn và rc hơn s�n 
phUm hi�n có. H� làm thA không ph�i vì lòng v6 tha 
mà vì h� mu�n kiAm tiIn. 

Chính sách kinh t�, trang 36 

SV phát triEn c4a ch4 nghNa t� b�n thE hi�n 
trong vi�c m�i ng�9i đIu có quyIn phWc vW ng�9i 
tiêu dùng t�t hơn và/hopc v�i giá rc hơn. Và 
ph�ơng pháp này, nguyên t�c này, trong m:t th9i 
gian t�ơng đ�i ng�n, đã biAn đbi toàn b: thA gi�i. 

Chính sách kinh t�, trang 5 

Ho�t đ:ng c4a th6 tr�9ng không có gì là tV 
đ:ng hay bí Un. Các đánh giá c4a nh`ng cá nhân và 
hành đ:ng c4a h� trên cơ sR nh`ng đánh giá nh� 
thA là lVc l�Jng duy nh�t quyAt đ6nh sV thăng 
giáng liên tWc c4a th6 tr�9ng. Tác nhân quan tr�ng 
nh�t trong th�ơng tr�9ng là sV ph�n đ�u c4a m�i 
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ng�9i nhTm đáp �ng nhu c;u và ��c mu�n c4a 
mình m:t cách t�t nh�t có thE. 

K� ho�ch hóa vì t< do, trang 72-3 

Th6 tr�9ng không ph�i là m:t đ6a điEm; nó là 
m:t quá trình, là bi�n pháp, trong đó, bTng cách 
mua và bán, bTng cách s�n xu�t và tiêu thW, các cá 
nhân đóng góp vào ho�t đ:ng c4a xã h:i.  

Chính sách kinh t�, trang 17 

C�nh tranh càng kh�c li�t thì nó càng phWc vW 
t�t hơn ch�c năng xã h:i c4a nó là c�i tiAn s�n xu�t 
kinh tA. 

Phê phán chính sách can thi5p, trang 84 

Không thE có chuy�n là vGn may c� ngày càng 
gia tăng. VGn may không thE tV gia tăng, m:t ng�9i 
nào đó ph�i làm cho nó tăng lên. 

Ch� ngh*a xã h�i, trang 380 

M�c s�ng c4a ng�9i dân chj có thE đ�Jc nâng 
lên bTng cách tăng v�n v�i t�c đ: nhanh hơn t�c đ: 
gia tăng dân s�. 

K� ho�ch hóa vì t< do, trang 5-6 
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V� lGm phát, tZng tr)�ng nóng và sUp đ8 

Mu�n mR r:ng s�n xu�t m:t cách bIn v`ng thì 
c;n ph�i có thêm hàng hóa t� b�n ch� không ph�i 
là tiIn hay ph�ơng ti�n tín dWng. N�i lmng tín dWng 
là chính sách dVa trên m:t đ�ng gi�y b�c và tiIn 
g�i. Ch�c ch�n s| sWp đb. 

Hành vi c�a con ng"'i, trang 561 

Đúng là các chính ph4 có thE làm gi�m lãi su�t 
trong ng�n h�n… phát hành thêm tiIn gi�y… tìm 
cách cho các ngân hàng n�i lmng tín dWng. H� có 
thE t�o ra m:t vW tăng tr�Rng nóng và có vc nh� là 
th6nh v�Jng. Nh�ng vW tăng tr�Rng nóng này 
tr��c sau gì csng s| b6 sWp đb và s| d}n t�i tình 
tr�ng trì tr�. 

Chính ph� toàn trí toàn nSng, trang 251 

Khi nói vI m:t “m�c giá”, ng�9i ta nghN đAn 
hình �nh c4a mVc n��c lên xu�ng theo m�c tăng 
gi�m vI kh�i l�Jng c4a nó, gi�ng nh� n��c trong 
bình, giá c� csng tăng m:t cách đBng đIu. Nh�ng 
giá c� thì không có cái g�i là “m�c”. T�i m�i th9i 
điEm giá c� không thay đbi v�i cùng t�c đ: nh� 
nhau. 

Chính sách kinh t�, trang 59 
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TrR l�i v�i chính sách bn đ6nh tiIn t� không t�o 
ra kh4ng ho�ng. Nó chj làm l: ra nh`ng vW đ;u t� 
sai l;m và nh`ng sai l;m khác, t�c là nh`ng sai l;m 
đ�Jc thVc hi�n khi ng�9i ta b6 mW m6 đi vì th6nh 
v�Jng �o do nh`ng đBng tiIn kiAm đ�Jc m:t cách 
d� dàng t�o ra. 

K� ho�ch hóa vì t< do, trang 156 

Dùng vàng làm đơn v6 tiIn t� có thuGn lJi vô 
cùng to l�n: nAu dùng vàng làm đơn v6 tiIn t� thì 
l�Jng cung tiIn s| không phW thu:c vào chính sách 
c4a chính ph4 hay các đ�ng phái. 

Chính sách kinh t�, trang 65 
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