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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại 
➢ Là một trong ba nhà kinh tế vĩ đại nhất nhân loại (cùng với A.Smith, K. Marx).

  

➢ Xây dựng ý tưởng hình thành nên Kinh tế học Keynes, gây ảnh hưởng lớn tới kinh 
tế học hiện đại và chính trị cũng như các chính sách tài chính của nhiều chính phủ. 
Ông ủng hộ cho sự can thiệp của chính phủ vào kinh tế, bởi nhờ đó chính phủ sẽ sử 
dụng chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để làm giảm đi những ảnh hưởng 
bất lợi do suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh tế gây ra.

  

➢ Là người khai sinh kinh tế học vĩ mô hiện đại.
  

➢ Tác phẩm nổi tiếng: “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (1936).
 

 
Tiểu sử 
 

• John Maynard Keynes sinh ngày 5 tháng 6 năm 1883 tại Cambridge trong một gia  
đình có truyền thống học thuật giàu có.  

• Keynes là một sinh viên xuất sắc nổi trội tại trường Eton cũng như Đại học 
Cambridge, nơi ông theo học ngành toán. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Văn 
phòng Ấn Độ. Năm 1908, ông bỏ công việc hành chính và quay trở lại Cambridge.  

• Thế chiến thứ nhất nổ ra, Keynes làm việc trong Bộ Tài chính. Và khi Hiệp ước hòa 

bình Versailles được ký kết, ông xuất bản cuốn “Những hệ quả kinh tế của Hòa 

bình” (The Economic Consequences of the Peace). Trong tác phẩm này ông chỉ trích 

việc đòi hỏi khoản bồi thường chiến tranh quá cao từ một nước Đức bại trận và dự  
đoán rằng điều này sẽ làm tăng khát vọng trả thù của người Đức. Cuốn sách bán 

chạy và khiến ông trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Và với tư cách là người quản 
lý tài chính của trường King’s College, ông đã giúp cải thiện đáng kể tình hình tài 

chính của trường. Ông cũng trở thành một người bảo trợ nghệ thuật lớn và là thành 
viên hội đồng quản trị của nhiều công ty.  

• Tác phẩm nổi tiếng nhất của Keynes là “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và 

tiền tệ” (The General Theory of Employment, Interest and Money) được xuất bản 

năm 1936 và trở thành chuẩn mực cho các tư tưởng kinh tế về sau. Tác phẩm này 
cũng khẳng định vị trí nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất ở Anh của ông.  

• Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, ông làm việc cho Bộ Tài chính. Năm 1942, ông được 
bầu làm thượng nghị sĩ. Trong những năm chiến tranh, Keynes đóng vai trò quyết  
định trong những cuộc đàm phán nhằm định hình trật tự kinh tế quốc tế thời hậu 
chiến. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Ngân hàng Thế giới 
và Quỹ Tiền tệ quốc tế. 

 

Câu nói nổi bật:  
“In the long run we are all dead”  
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/2015/05/27/john-keynes/ 
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