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LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ TIẾN HÓA CỦA TIỀN TỆ 
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Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: 

American Media, 2010), Chapter 7. 
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Nội dung chính: Lịch sử và sự tiến hóa của đồng tiền; sự xuất hiện của vàng 
với tư cách là nguồn cung tiền phổ quát; những nỗ lực của chính phủ trong 
việc qua mặt người dân bằng cách cắt rìa hoặc hạ thấp giá trị tiền xu vàng; 
thực tế rằng hệ thống tiền tệ không phụ thuộc vào số lượng vàng nhiều hay ít, 
và rằng “[in] nhiều tiền hơn” không có nghĩa là phải cần nhiều vàng hơn. 

 

Bản chất của tiền tệ là một điều vô cùng thần bí, thường được coi là vượt ra ngoài 

sự hiểu biết của con người. Những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc hoặc cơ chế 

tạo ra tiền tệ rất hiếm khi được đưa ra bàn thảo trong tranh luận công. Chúng ta 

chấp nhận chúng như những điều hiển nhiên trong cuộc sống vượt quá phạm vi 

kiểm soát của mình. Như vậy, trong một quốc gia được thành lập trên nguyên tắc 

chính phủ do người dân cai trị, và là một nguyên tắc mà các cử tri đã rất am hiểu, 

thì người dân đã tự mình loại bỏ (tranh luận về) một trong những yếu tố quan 

trọng nhất ảnh hưởng đến không chỉ chính phủ mà còn cả đời sống cá nhân của 

chính họ. 

Đây không phải là một thái độ ngẫu nhiên, cũng không phải là thái độ đã 

từng thường xuyên xảy ra. Cách đây không lâu, đã có thời ngay cả một cử tri bình 

thường không được hưởng nền giáo dục chính thống cũng được thông tin đầy đủ 

về các vấn đề tiền tệ và vô cùng lo lắng đến sự thực thi chính trị của các vấn đề 
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này. Trong thực tế, như chúng ta sẽ thấy trong chương sau, kết quả thắng hay 

thua của các cuộc tổng tuyển cử tùy thuộc vào lập trường của các ứng cử viên đối 

với vấn đề ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, giờ đây mối quan tâm của các chủ 

quản ngân khố lại là làm thế nào để thuyết phục công chúng rằng đây là những 

vấn đề quá phức tạp đối với những người ít hiểu biết về chúng. Thông qua việc sử 

dụng các biệt ngữ và bằng cách giấu nhẹm đi thực tế đơn giản trong một mê cung 

những thủ tục lằng nhằng, họ đã làm mờ dần kiến thức về bản chất của tiền tệ 

trong công luận. 

 

Tiền là gì? 

Bước đầu tiên trong thủ đoạn này là làm lẫn lộn định nghĩa về tiền tệ. Ví dụ, trên 

tờ New York Times số ra ngày 20/7/1975, một bài báo có tựa đề “Cung tiền: Tình 

trạng rối ren ngày một gia tăng” bắt đầu bằng một câu hỏi: “Tiền tệ là gì trong 

thế giới ngày nay?” Tờ Wall Street Journal xuất bản ngày 29/8/1975 nhận xét: 

“Tất cả những người tham gia vào bài tập [quan sát cung tiền] phức tạp này... 

không hoàn toàn chắc chắn về thành phần của cung tiền”. Và, trong số báo in 

ngày 24/9/1971, tờ báo cho biết “Trong một Hội thảo ủng hộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 

các nhà kinh tế lỗi lạc không thể tìm được tiếng nói chung trong việc đưa ra định 

nghĩa về tiền tệ cũng như cách thức tạo ra tiền tệ của các ngân hàng.” 

Ngay cả chính phủ cũng không thể định nghĩa tiền tệ. Cách đây một thời 

gian, một ông A.F. Davis nào đó đã gửi một tờ tiền mệnh giá mười đô-la cho Bộ 

Tài chính Hoa Kỳ. Trong thư, ông kêu gọi sự chú ý đến dòng chữ trên tờ giấy bạc 

nói rằng tờ tiền này có thể được đổi sang “tiền hợp pháp” (lawful money), và sau 

đó yêu cầu Bộ Tài chính gửi cho ông ta loại tiền đó. Trong thư trả lời, Bộ Tài chính 

chỉ gửi cho ông hai tờ năm đô-la từ một đợt in tiền khác với cùng một lời hứa 

thanh toán tương tự. Ông Davis trả lời: 

Thưa Ngài: 

Tôi xin báo với Ngài rằng: tôi đã nhận được hai tờ tiền trị giá 5 đô-la Mỹ. Theo 

như chúng tôi hiểu, trong thư, Ngài công nhận đây là hai tờ tiền hợp pháp. 

Liệu chúng tôi có thể suy ra rằng tiền của Cục Dự trữ Liên bang không phải là 

tiền hợp pháp hay không? 

Tôi xin gửi kèm một trong hai tờ 5 đô-la mà Ngài gửi cho tôi. Tôi thấy trên mặt 

tờ tiền này nói rằng “Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ sẽ trả theo yêu cầu của người 

nào cầm tờ tiền này năm đô la khác.” (The United States of America will pay to 

the bearer on demand five dollars.) Do đó, tôi xin yêu cầu năm đô la khác. 
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Một tuần sau đó, ông Davis đã nhận được câu trả lời sau đây từ Quyền Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, M.E. Slindee: 

Thưa ông Davis: 

Chúng tôi đã nhận được lá thư viết ngày 23/12 của ông kèm theo một tờ 5 đô-la 

Mỹ cùng yêu cầu trả năm đô la khác. Xin ông hãy hiểu rằng thuật ngữ “tiền hợp 

pháp” chưa được định nghĩa trong luật pháp liên bang..... Thuật ngữ “tiền hợp 

pháp” không còn có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Chúng tôi xin hoàn trả ông tờ 5 đô-

la Mỹ mà ông gửi kèm theo lá thư viết ngày 23/12.1 

Năm 1964, các cụm từ “...trả theo yêu cầu của người nào cầm tờ tiền này” và 

“...có thể hoàn lại bằng tiền hợp pháp” đã được xóa bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống 

tiền tệ của chúng ta. 

Phải chăng tiền tệ thực sự quá bí ẩn đến mức không thể định nghĩa được? 

Tiền tệ có phải là loại tiền mà chúng ta đang sử dụng hay là những con số trên tài 

khoản séc hay xung động điện tử trong máy tính? Nó có bao gồm số dư trong một 

tài khoản tiết kiệm hay tín dụng có sẵn trong thẻ thanh toán hay không? Nó có 

bao gồm giá trị cổ phiếu và trái phiếu, nhà, đất hay các tài sản cá nhân không? 

Hay tiền tệ không phải là gì khác mà chính là sức mua? 

Chức năng chính của Cục Dự trữ Liên bang là điều tiết nguồn cung tiền. 

Tuy nhiên, nếu không ai có thể định nghĩa được tiền là gì, thì làm sao chúng ta có 

thể bàn luận về cách thức hoạt động của Hệ thống? Câu trả lời tất nhiên là chúng 

ta không thể, và đó là chính là câu trả lời mà cartel này mong muốn. 

Lý do khiến cho Cục Dự trữ Liên bang trở thành một chủ đề phức tạp là bởi 

vì hầu hết các cuộc thảo luận đều được khởi xướng theo kiểu không đầu không 

cuối. Tại thời điểm khi chúng ta bắt đầu nhập cuộc, các định nghĩa đã bị xáo trộn 

và khái niệm cơ bản đã được giả định. Trong những điều kiện như vậy, sự mập 

mờ về mặt tri thức là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm hiểu một 

cách ngọn ngành và nghiên cứu từng khái niệm theo thứ tự từ tổng quan đến cụ 

thể, và nếu chúng ta thống nhất được các định nghĩa, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên 

khi phát hiện ra rằng thực ra vấn đề khá là đơn giản. Hơn nữa, quá trình này 

không những dễ dàng mà còn rất thú vị. 

Như vậy, mục đích của chương này và ba chương tiếp theo là cung cấp cái 

gọi là một khóa học cấp tốc về tiền tệ và đây là khóa học không hề phức tạp. Trên 

thực tế, có thể quý vị đã biết những điều sắp được trình bày sau đây. Điều chúng 

                   
1 Trích dẫn trong C.V. Myers, Money and Energy: Weathering the Storm (Darien, Connecticut: 
Soundview Books, 1980), pp. 161, 163. Cũng được trích dẫn trong Lawrence S. Ritter, ed., Money 
and Economic Activity (Boston: Houghton Mifflin, 1967), p. 33. 
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ta sẽ làm là cố gắng gắn kết chúng lại với nhau để tạo ra tính liên tục và liên quan 

đến chủ đề này. Khi quý vị đọc hết những trang tiếp theo, chắc chắn quý vị sẽ 

nhận thức rõ hơn về tiền tệ. 

Còn bây giờ, hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Tiền tệ là gì? 

 

Định nghĩa cơ bản 

Về vấn đề này, từ điển không mấy hữu ích. Nếu như các nhà kinh tế không thể 

thống nhất được định nghĩa về tiền, thì một phần nguyên nhân là do thực tế có 

quá nhiều định nghĩa đến mức rất khó có thể đưa ra một sự lựa chọn rõ ràng. Tuy 

nhiên, với mục đích phân tích của cuốn sách này, việc đưa ra một định nghĩa 

chung là điều cần thiết để có thể hiểu được ý nghĩa của tiền tệ được dùng trong 

ngữ cảnh. Vì mục đích đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một định nghĩa riêng về tiền tệ 

đã được chúng tôi chắp nhặt từ rất nhiều nguồn. Định nghĩa này không nhằm 

phản ánh quan niệm của chúng tôi về tiền tệ hay ủng hộ quan điểm của bất cứ 

trường phái kinh tế nào, mà đơn giản chỉ là nhằm đơn giản hóa khái niệm tiền tệ 

xuống mức bản chất cơ bản nhất và nhằm phản ánh thực tế thế giới ngày nay. 

Quý vị không nhất thiết phải tán thành hay bất đồng với định nghĩa này, bởi 

chúng tôi chỉ nhằm mục đích giải thích thuật ngữ tiền tệ được sử dụng trong 

những trang tiếp theo. Như vậy, dưới đây là định nghĩa cơ bản của chúng tôi: 

Tiền tệ có thể là bất cứ thứ gì miễn là được chấp nhận như một phương 

tiện trung gian trao đổi. Có thể phân loại tiền tệ thành các loại hình sau:  

1. Tiền hàng hóa (commodity money) 

2. Tiền biên nhận (receipt money) 

3. Tín tệ (fiat money)  

4. Tiền theo tỉ lệ (fractional money) 

Trên thực tế, việc nắm được sự khác biệt giữa các loại hình tiền tệ là tất cả những 

gì chúng ta cần phải biết để hiểu đầy đủ về Cục Dự trữ Liên bang và để đi đến 

một phán quyết liên quan đến giá trị của tiền tệ đối với nền kinh tế và quốc gia. Vì 

vậy, hãy cùng tìm hiểu từng loại hình tiền tệ trên một vài khía cạnh chính. 

 

Hàng đổi hàng (trước khi xuất hiện tiền) 

Hình thức hàng đổi hàng xuất hiện trước khi có bất kỳ loại hình tiền tệ nào, và đây 

là một mắt xích quan trọng cần phải nghiên cứu để hiểu được mối liên hệ giữa hai 
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loại hình này. Hàng đổi hàng được định nghĩa là một mặt hàng được trao đổi trực 

tiếp với một mặt hàng khác có giá trị tương đương. Ông Jones đổi chiếc xe hơi 

Ford Model-T được phục chế của mình để lấy một cây đàn piano hiệu Steinway.2 

Về bản chất, đây không phải là trao đổi tiền tệ bởi vì cả hai mặt hàng đều có giá 

trị tự thân chứ không phải mang tính chất như một phương tiện trung gian trao 

đổi để đổi lấy một món hàng khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai mặt hàng đều 

có giá trị nội tại, nếu không các bên còn lại sẽ không chấp nhận chúng. Sức lao 

động cũng có thể được trao đổi như một hình thức hàng đổi hàng khi nó cũng 

được coi là có giá trị nội tại đối với người sử dụng lao động. Khái niệm về giá trị 

nội tại là chìa khóa để nắm bắt các loại hình tiền tệ bắt nguồn từ quá trình hàng 

đổi hàng. 

 

Tiền hàng hóa 

Trong quá trình tiến hóa tự nhiên của mọi xã hội, luôn luôn có một hoặc hai mặt 

hàng được sử dụng nhiều hơn bình thường so với các mặt hàng khác trong quá 

trình trao đổi hàng hóa. Lý do là những mặt hàng này có một số đặc điểm hữu ích 

hay hấp dẫn đối với hầu hết tất cả mọi người. Rốt cuộc, chúng được trao đổi, 

không phải vì giá trị thực của chính mình, mà vì chúng đại diện cho một nơi lưu 

trữ giá trị mà sau này người ta có thể dùng để đổi lấy một mặt hàng khác. Về 

điểm này, chúng không còn mang nghĩa hàng đổi hàng nữa mà trở thành tiền 

thật. Theo định nghĩa cơ bản của chúng tôi, chúng là một phương tiện trung gian 

trao đổi. Và, vì phương tiện trung gian này là một mặt hàng có giá trị nội tại, nó 

có thể được mô tả dưới dạng thức tiền hàng hóa. 

Trong thời kỳ nguyên thủy, mặt hàng thường được sử dụng nhiều nhất dưới 

dạng thức tiền hàng hóa là thực phẩm dưới dạng sản phẩm hoặc vật nuôi. Bằng 

chứng gợi mở cho dữ kiện này là từ pecuniary, có nghĩa là liên quan đến tiền bạc. 

Nó có nguồn gốc từ từ pecunia, nghĩa là con bò trong tiếng Latinh. 

Nhưng, khi xã hội tiến triển qua mức độ tồn tại cơ bản, các mặt hàng khác 

ngoài thực phẩm cũng được đưa vào danh sách nhu yếu phẩm. Thỉnh thoảng, đồ 

trang trí được đánh giá cao khi nguồn cung cấp thực phẩm trở nên phong phú, và 

có bằng chứng cho thấy một số xã hội sử dụng vỏ sò màu và các loại đá hiếm để 

phục vụ mục đích này. Nhưng những thứ này chưa bao giờ có thể đe dọa các mặt 

hàng như gia súc, cừu, ngô hay lúa mì, bởi vì những mặt hàng chủ lực này sở hữu 

                   
2 Nói một cách chặt chẽ, mỗi bên tin rằng giá trị của cái mà anh ta nhận lớn hơn giá trị cái mà anh 
ta cho đi, nếu không thì anh ta đã không tiến hành trao đổi. Do đó, trong suy nghĩ của những tiến 
hành trao đổi, các đồ vật có giá trị khác nhau. Quan điểm này là quan điểm chung của cả hai bên. 
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giá trị nội tại lớn hơn ngay cả khi chúng không được sử dụng như tiền tệ. 

 

Các kim loại được sử dụng như tiền tệ 

Cuối cùng, khi loài người học được cách tinh chế quặng thô và chế tác chúng 

thành công cụ hoặc vũ khí, bản thân kim loại trở nên có giá trị. Đây là buổi bình 

minh của Thời đại Đồ đồng, trong đó sắt, đồng đỏ, thiếc và đồng vàng được giao 

dịch giữa các thợ thủ công và thương nhân trên các tuyến đường thương mại và 

tại các cảng biển lớn. 

Ban đầu, giá trị của các thỏi kim loại được xác định bằng trọng lượng. Sau 

đó, vì những thương gia chế tác kim loại đóng dấu trọng lượng thống nhất lên mặt 

trên, giá trị của các thỏi kim loại được tính đơn giản bằng cách đếm số lượng các 

thỏi. Mặc dù kích thước các thỏi kim loại quá lớn để đem theo người, nhưng chúng 

vẫn đủ nhỏ để có thể vận chuyển dễ dàng, và như vậy, trên thực tế, chúng đã trở 

thành tiền kim loại sơ khai nhưng có hiệu quả. 

Lý do chính mà các kim loại được sử dụng rộng rãi dưới dạng thức tiền 

hàng hóa là vì chúng rất thuận tiện trong trao đổi. Ngoài việc sở hữu giá trị nội tại 

cho các mục đích sử dụng khác ngoài tiền bạc, chúng không dễ hư hỏng hay tử 

vong, điều hoàn toàn chắc chắn khi nói về gia súc như bò. Bằng cách nung chảy 

và đóng khuôn, các thỏi kim loại có thể chia thành các đơn vị nhỏ hơn và sử dụng 

thuận tiện cho việc mua bán các mặt hàng nhỏ, nhưng điều này là không thể đối 

với kim cương; và, bởi vì số lượng quặng kim loại không có nhiều, nên dù nhỏ 

nhưng chúng vẫn mang giá trị cao, có nghĩa là chúng có thể được mang theo 

người dễ dàng hơn so với các mặt hàng như gỗ. 

Tuy nhiên, có lẽ thuộc tính tiền tệ quan trọng nhất của kim loại lại là khả 

năng được đong đo chính xác. Một điều quan trọng cần phải nhớ là, dưới dạng 

thức và chức năng cơ bản của mình, tiền tệ vừa là nơi lưu trữ vừa là thước đo giá 

trị. Đây là đối tượng tham chiếu có thể dùng để so sánh tất cả những mặt hàng 

khác trong nền kinh tế. Do đó, tự bản thân các đơn vị tiền tệ phải mang tính chất 

có thể đo lường và bất biến. Khả năng có thể kiểm tra được chính xác về cả độ 

tinh khiết và trọng lượng khiến kim loại trở nên lý tưởng đối với chức năng này. 

Các chuyên gia có thể tranh cãi về chất lượng chính xác của một loại đá quý, 

nhưng một phôi kim loại thì hoặc tinh khiết đến 99% hoặc không, hoặc nặng 100 

ounce hoặc không. Ý kiến của một người gần như không thể thay đổi được điều 

đó. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà trên khắp các châu lục và trong suốt lịch 

sử, con người đã lựa chọn các kim loại như là phương tiện lưu trữ và đo lường giá 
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trị lý tưởng. 

 

Sự áp đảo của vàng 

Tất nhiên, có một kim loại đã được lựa chọn từ các kim loại khác sau nhiều thế kỷ 

thử nghiệm. Thậm chí ngày nay, trong một thế giới mà tiền không còn có thể 

được định nghĩa, thì theo bản năng chúng ta vẫn biết rằng vàng là kim loại tốt 

nhất cho đến khi xuất hiện một thứ khác tốt hơn. Chúng ta sẽ để dành việc này 

cho các nhà xã hội học tranh luận lý do tại sao vàng lại được chọn là loại tiền phổ 

quát. Còn chúng ta chỉ cần biết rằng vàng là thứ kim loại đã được lựa chọn. 

Nhưng chúng ta không nên bỏ qua khả năng chứng minh vàng là một sự lựa chọn 

tuyệt vời. Về số lượng, có vẻ chỉ có một lượng vàng vừa phải đủ để đảm bảo giá 

trị của nó đối với tiền đúc hữu dụng. Vàng không phong phú bằng bạc – thứ kim 

loại tình cờ là lựa chọn thứ hai trong hệ thống tiền tệ – nhưng lại phong phú hơn 

bạch kim. Cả bạc và bạch kim đều có thể đáp ứng được mục đích tiền tệ khá tốt, 

nhưng vàng mang lại sự kết hợp hoàn hảo hơn. Hơn nữa, vàng còn là một mặt 

hàng có nhu cầu lớn đối với các mục đích ngoài tiền tệ khác. Vàng được sử dụng 

trong cả công nghiệp và trang trí, do đó có thể đảm bảo giá trị nội tại trong mọi 

điều kiện. Và, tất nhiên, độ tinh khiết và trọng lượng của nó có thể được đong đo 

một cách chính xác. 

 

Lý thuyết sai lầm về số lượng 

Người ta thường cho rằng việc sử dụng vàng như tiền tệ là không phù hợp bởi vì 

số lượng vàng quá hạn chế đến nỗi không thể đáp ứng hết các nhu cầu trong nền 

thương mại hiện đại. Xét về bề nổi, lập luận này nghe có vẻ hợp lý – xét cho cùng, 

chúng ta cần rất nhiều tiền để giữ cho bánh xe của nền kinh tế chuyển động – 

nhưng, sau khi xem xét, lập luận này hóa ra lại là một trong những ý tưởng trẻ 

con nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. 

Trước hết, người ta ước tính rằng khoảng 45% lượng vàng đã được khai 

thác trên toàn thế giới kể từ khi phát hiện ra châu Mỹ đến nay đang nằm trong tay 

chính phủ hoặc các ngân hàng dự trữ.3 Ngoài ra, chắc chắn có ít nhất khoảng 

30% lượng vàng được sử dụng làm trang sức, đồ trang trí và tích trữ cá nhân. Kể 

từ khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ đến nay, khó có thể coi bất kỳ loại hàng 

hóa nào tồn tại tới mức 75% tổng sản lượng thế giới đã được sản xuất là khan 

                   
3 Xem Elgin Groseclose, Money and Man: A survey of Monetary Experience, 4th ed. (Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1976), p. 259. 
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hiếm. 

Tuy nhiên, thực tế lại sâu sắc hơn nhiều, nguồn cung không phải là một 

vấn đề quan trọng. Hãy nhớ rằng chức năng chính của tiền tệ là đo lường giá trị 

của các mặt hàng mà nó được trao đổi. Theo ý nghĩa này, tiền tệ được coi là 

thước đo giá trị. Điều này không hề khác biệt so với việc chúng ta đo chiều dài 

của tấm thảm bằng inch, foot, thước Anh hay mét. Thậm chí chúng ta còn có thể 

đo bằng dặm nếu sử dụng số thập phân và thể hiện kết quả dưới dạng 1/1000 

dặm. Chúng ta còn có thể sử dụng các loại thước đo khác, nhưng dù có sử dụng 

hệ đo lường nào đi chăng nữa, bản chất của thứ chúng ta đang đo lường vẫn 

không thay đổi. Tấm thảm không thể lớn hơn chỉ vì chúng ta tăng số lượng các 

đơn vị đo lường bằng cách đánh dấu thêm trên thước đo. 

Nếu nguồn cung vàng quá nhỏ so với nguồn cung hàng hoá có sẵn đến 

mức một đồng xu trị giá 1 ounce trở nên quá đáng giá trong các giao dịch nhỏ, 

người ta chỉ cần sử dụng tiền xu trị giá 1/2 ounce hoặc tiền xu trị giá 1/10 ounce. 

Lượng vàng trên thế giới không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vàng như tiền 

tệ, nó chỉ ảnh hưởng đến số lượng sẽ được sử dụng để đo lường bất kỳ giao dịch 

nào. 

Hãy để chúng tôi minh họa cho luận điểm này bằng cách tưởng tượng rằng 

chúng ta đang chơi trò chơi Cờ Tỷ phú (Monopoly). Mỗi người được tặng một 

lượng tiền chơi ban đầu để giao dịch kinh doanh. Không bao lâu sau, chúng ta đều 

bắt đầu cảm thấy thiếu hụt tiền mặt. Nếu chúng ta có nhiều tiền hơn, chúng ta 

hoàn toàn có thể có thêm các thương vụ. Hãy giả sử thêm rằng một người chơi 

phát hiện ra một hộp trò chơi Cờ Tỷ phú khác được đặt trong tủ quần áo và đề 

xuất sử dụng số tiền trong đó để thêm vào trò chơi đang diễn ra. Theo thỏa thuận 

chung, tiền được phân phối đều cho tất cả người chơi. Điều gì sẽ xảy ra? 

Giờ đây, cung tiền đã được tăng gấp đôi. Tất cả đều sở hữu một lượng tiền 

gấp đôi so với ban đầu. Nhưng liệu chúng ta có trở nên giàu có hơn? Vì số lượng 

tài sản tương ứng không hề tăng lên, do đó, mọi người sẽ nâng giá cao hơn mức 

giá hiện có cho đến khi giá hàng đắt gấp đôi. Nói cách khác, luật cung cầu sẽ 

nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng chính xác giống như trạng thái cân bằng 

đã tồn tại trước đó với nguồn cung tiền hạn chế hơn. Lượng tiền gia tăng mà hàng 

hóa không gia tăng tương ứng sẽ dẫn đến hậu quả là sức mua của từng đơn vị 

tiền tệ giảm xuống. Nói cách khác, thực tế không có gì thay đổi ngoại trừ việc giá 

niêm yết của tất cả các mặt hàng đi lên. Nhưng đó chỉ là giá niêm yết, giá biểu 

hiện theo đơn vị tiền tệ. Thực vậy, giá thực tế, xét về mối quan hệ của nó với tất 

cả các loại giá khác, vẫn giữ nguyên. Chỉ có giá trị tương đối của cung tiền đã 
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giảm. Điều này tất nhiên là cơ chế cổ điển của hiện tượng lạm phát. Giá thành 

không (thực sự) tăng, mà giá trị của tiền tệ lại giảm xuống. 

Giả sử, trong lễ Giáng sinh năm tới, ông già Noel tặng tất cả mọi người trên 

trái đất một số tiền chính xác bằng số tiền mọi người đã có, chắc chắn rất nhiều 

người sẽ vui mừng vì đột nhiên trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên trong ngày đầu 

năm mới, giá tất cả các mặt hàng sẽ tăng gấp đôi, và kết quả ròng về tiêu chuẩn 

sống của thế giới sẽ vẫn là con số không tròn trĩnh.4 

Lý do rất nhiều người sập bẫy lập luận hấp dẫn rằng nền kinh tế cần một 

nguồn cung tiền lớn hơn là do họ chỉ tập trung vào nhu cầu gia tăng nguồn cung 

của mình. Nếu họ dừng lại dù chỉ một lát để suy nghĩ về những hậu quả của tổng 

nguồn cung ngày càng tăng, họ sẽ dễ dàng thấy sự vô nghĩa của lập luận này. 

Murray Rothbard, giáo sư kinh tế tại Đại học Nevada tại Las Vegas, nói: 

Chúng ta phát hiện ra một sự thật đáng ngạc nhiên, đó là dù nguồn cung tiền 

có là gì đi chăng nữa cũng không hề quan trọng. Nguồn cung nào cũng tốt 

như nguồn cung nào. Thị trường tự do sẽ chỉ cần điều chỉnh bằng cách thay 

đổi sức mua, hoặc hiệu lực, của đơn vị vàng trong thị trường. Không cần phải 

lên kế hoạch cho việc gia tăng cung tiền, để bù đắp bất kỳ điều kiện nào hoặc 

để thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn nhân tạo nào. Việc thị trường có nhiều tiền hơn 

không có nghĩa là nó có thể cung cấp nhiều vốn hơn, cũng không phải là năng 

suất cao hơn và không tạo ra sự “tăng trưởng kinh tế”.5 

 

Vàng đảm bảo bình ổn giá 

Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chính của mình là 

bình ổn giá. Tất nhiên, nó đã thất bại thảm hại. Thế nhưng, trớ trêu thay, bình ổn 

giá là việc làm dễ nhất trên thế giới. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là 

đừng can thiệp vào nguồn cung tiền nữa mà hãy để việc đó cho thị trường tự do. 

Giá cả sẽ tự động bình ổn theo một hệ thống tiền hàng hóa, và điều này đặc biệt 

đúng đối với bản vị vàng. 

Các nhà kinh tế có khuynh hướng minh họa các hoạt động của thị trường 

bằng cách tạo ra các mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô giả thuyết, trong đó mọi thứ 

được giảm xuống đến mức chỉ còn một vài yếu tố và một vài cá thể. Do vậy, trên 

tinh thần đó, chúng ta hãy tạo ra một mô hình kinh tế giả thuyết chỉ bao gồm hai 

                   
4 Tuy nhiên, những người nào ra chợ trước sẽ được hưởng lợi tạm thời từ giá bán cũ. Trong điều 
kiện lạm phát, những người nào có tiền tiết kiệm sẽ bị trừng phạt. 
5 Murray Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (Larkspur, Colorado: Pine Tree 
Press, 1964), p. 13.  
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tầng lớp nhân dân: thợ mỏ vàng và thợ may. Hãy giả sử rằng luật cung cầu đã 

định giá một ounce vàng tương đương với một bộ đồ đặt may tinh xảo. Điều đó có 

nghĩa rằng nhân công, công cụ, vật liệu và kỹ năng cần thiết để khai thác và tinh 

luyện một ounce vàng có giá trị tương đương với nhân công, lao động, công cụ và 

kỹ năng cần thiết để dệt và may bộ đồ này. Cho đến nay, số lượng các ounce 

vàng được sản xuất mỗi năm gần như tương đương với số lượng các bộ đồ tinh 

xảo được may mỗi năm, do đó, giá vẫn ổn định. Giá của một bộ đồ là một ounce 

vàng, và giá trị của một ounce vàng tương đương với một bộ đồ cắt may tinh xảo. 

Bây giờ chúng ta giả sử rằng các thợ mỏ, trong nỗ lực hướng tới một mức 

sống tốt hơn, đã làm thêm giờ và lượng vàng sản xuất trong năm nay nhiều hơn 

so với năm ngoái – hoặc giả sử họ phát hiện ra một mỏ vàng mới làm tăng đáng 

kể nguồn cung có sẵn mà không tốn thêm công sức nào. Giờ đây mọi thứ không 

còn cân bằng nữa. Sản lượng ounce vàng trên thị trường cao hơn so với quần áo. 

Việc nguồn cung tiền tăng vượt mức so với nguồn cung hàng hoá có sẵn cũng 

giống như trong trò chơi Cờ Tỷ phú mà chúng ta đã chơi từ trước. Giá quần áo 

niêm yết tăng lên vì giá trị tương đối của vàng giảm xuống. 

Tuy nhiên, quá trình không dừng lại ở đó. Khi các thợ mỏ nhận thấy rằng 

họ chẳng khấm khá hơn trước mặc dù vẫn phải lao động thêm giờ, và đặc biệt là 

khi họ phát hiện ra rằng các thợ may tạo ra lợi nhuận cao hơn mà không phải mất 

thêm công sức, một vài người trong số họ quyết định bỏ nghề và chuyển sang làm 

nghề may. Nói cách khác, họ đang phản ứng lại với luật cung cầu trong lao động. 

Trong trường hợp này, sản lượng vàng hàng năm đi xuống, còn sản lượng quần 

áo lại tăng lên, và thị trường lại một lần nữa quay trở về trạng thái cân bằng trong 

đó quần áo và vàng được trao đổi ngang giá như trước. Thị trường tự do, nếu 

không bị trói buộc bởi các chính trị gia và cơ chế phát hành tiền tệ, sẽ luôn luôn 

duy trì một cơ cấu giá ổn định được tự động quy định bởi một yếu tố cơ bản – sức 

lao động. Sức lao động cần thiết để khai thác một ounce vàng từ trong lòng đất sẽ 

luôn luôn xấp xỉ ngang bằng sức lao động cần thiết để cung cấp hàng hóa và dịch 

vụ mà nó được tự do trao đổi. 

 

Thuốc lá cũng được coi là tiền 

Một ví dụ hoàn hảo về việc hàng hóa có xu hướng tự điều chỉnh giá xảy ra ở Đức 

vào cuối Thế chiến II khi đồng Mác Đức trở nên vô giá trị và phương thức hàng 

đổi hàng lại trở nên phổ biến. Thời điểm này, một mặt hàng trao đổi, cụ thể là 

thuốc lá, thực sự trở thành một loại tiền hàng hóa, và chúng đã hoàn thành vai trò 

của mình khá tốt. Một số thuốc lá được nhập lậu vào Đức, nhưng hầu hết là do 
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lính Mỹ đưa vào. Dù trong trường hợp nào đi nữa, thuốc lá vẫn nằm trong tình 

trạng thừa cầu thiếu cung. Một điếu thuốc lá tương đương với mấy đồng xu lẻ. 

Một bao thuốc hai mươi điếu và một tút thuốc hai trăm điếu có giá trị như các đơn 

vị tiền tệ lớn hơn. Giả sử tỷ giá bắt đầu giảm quá thấp – nói cách khác, nếu nguồn 

cung thuốc lá có xu hướng mở rộng với tốc độ nhanh hơn so với nguồn cung của 

các hàng hóa khác, nhiều khả năng chủ sở hữu thuốc sẽ hút một phần số thuốc 

mình có thay vì dùng chúng để mua các mặt hàng khác. Cung sẽ giảm và giá trị sẽ 

trở về trạng thái cân bằng trước đó. Đây không phải là lý thuyết mà đã xảy ra trên 

thực tế.6 

Với việc coi vàng là cơ sở tiền tệ, chúng ta hy vọng rằng những cải tiến 

trong công nghệ sản xuất sẽ giảm dần chi phí sản xuất – nguyên nhân gây ra biến 

động giá cả đi xuống thay vì bình ổn giá. Tuy nhiên, áp lực đi xuống này sẽ được 

bù đắp một phần bằng việc chi phí cho các công cụ phức tạp hơn theo yêu cầu sẽ 

tăng lên. Hơn nữa, hiệu quả công nghệ tương tự đang được áp dụng trong lĩnh 

vực khai thác mỏ, vì vậy mọi thứ đều có xu hướng cân bằng. Lịch sử đã chỉ ra 

rằng những thay đổi trong trạng thái cân bằng tự nhiên này là hạn hữu và chỉ xảy 

ra từ từ trong một thời gian dài. Ví dụ, năm 1913, năm Cục Dự trữ Liên bang được 

chính thức thành lập, mức lương trung bình hàng năm ở Mỹ là 633 đô-la. Giá trị 

trao đổi của vàng năm đó là 20,67 đô-la. Điều đó có nghĩa rằng người lao động 

trung bình kiếm được khoảng 30,6 ounce vàng mỗi năm. 

Năm 1990, mức lương trung bình hàng năm tăng lên 20.468 đô-la, cao gấp 

3.233% so với năm 1913 và trung bình tăng 42%/năm trong vòng 77 năm. Nhưng 

giá trị trao đổi của vàng trong năm 1990 cũng tăng lên, đạt mốc 386,90 đô-

la/ounce. Do đó, người lao động trung bình kiếm được khoảng 52,9 ounce vàng 

mỗi năm, tương đương với mức tăng 73% so với lượng vàng họ kiếm được trong 

năm 1913, tức là chỉ tăng chưa đầy 1%/năm trong cùng thời kỳ. Rõ ràng, sự gia 

tăng đáng kể trong tiền lương là vô nghĩa đối với một người Mỹ trung bình. Thực 

tế cho thấy chỉ có một sự gia tăng nhỏ nhưng ổn định trong sức mua (khoảng 

1%/năm) và đó là kết quả của sự cải thiện dần dần trong công nghệ. Đây là nhân 

tố duy nhất cải thiện mức sống và đưa giá cả trở về giá trị thực dựa trên giá trị 

tương đối của vàng. 

Trong những lĩnh vực mà dịch vụ cá nhân là yếu tố chính và công nghệ ít 

quan trọng hơn, sự ổn định của vàng như một thước đo giá trị thậm chí còn đáng 

chú ý hơn. Tại Khách sạn Savoy London, một đồng tiền vàng vẫn có thể mua bữa 

tối cho ba người như năm 1913. Và, trong thế giới La Mã cổ đại, giá của một bộ 

                   
6 Xem Galbraith, p. 250. 
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đồ thủ công gồm một áo choàng toga, một thắt lưng và một đôi dép tinh xảo 

tương đương một ounce vàng. Mức giá này gần như không thay đổi so với mức 

giá ngày nay, hai ngàn năm sau đó, cho một bộ đồ thủ công gồm quần áo, thắt 

lưng và một đôi giày. Không có một ngân hàng trung ương hay một tổ chức nào 

mà con người tạo ra có thể đạt đến mức bình ổn giá như vậy. Vậy mà đây lại là 

một quy luật hoàn toàn tự động dựa trên bản vị vàng. 

Bất luận thế nào, trước khi kết thúc chủ đề về vàng, chúng ta nên thừa 

nhận rằng vàng không phải là một thứ huyền bí. Nó chỉ đơn thuần là một mặt 

hàng có giá trị nội tại và sở hữu những phẩm chất nhất định và đã được chấp 

nhận trong suốt chiều dài lịch sử như một phương tiện trung gian trao đổi. Hitler 

đã tiến hành một chiến dịch chống lại vàng vì ông ta cho rằng đây là một công cụ 

của các ngân hàng Do Thái. Nhưng nền giao thương của Đức Quốc xã lại phụ 

thuộc mạnh mẽ vào vàng và phần lớn sử dụng vàng để tài trợ cho cỗ máy chiến 

tranh của mình. Lenin cho rằng vàng chỉ được sử dụng để giữ chân các công nhân 

trong cảnh đời nô lệ và rằng, sau khi cách mạng thành công, vàng sẽ được sử 

dụng để lát sàn các nhà vệ sinh công cộng. Liên Xô dưới chế độ Cộng sản trở 

thành một trong những nhà sản xuất và tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới. Nhà 

kinh tế học John Maynard Keynes từng gọi vàng là “thứ kim loại man rợ” nhưng 

ngày nay, nhiều người theo trường phái Keynes lại đang ra sức đầu tư vào vàng. 

Tất nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp xuất hiện một thứ khác ngoài vàng 

có thể đảm nhiệm tốt hơn vai trò làm cơ sở cho tiền tệ. Chỉ là, trong hơn hai ngàn 

năm qua, không ai có thể tìm thấy thứ đó. 

 

Quy luật tự nhiên số 1 

Sự ổn định tuyệt vời của vàng trong vai trò một thước đo giá trị đơn giản chỉ là kết 

quả của bản chất con người trong việc phản ứng lại các lực lượng cung cầu. Do 

đó, có thể nói quá trình là một quy luật tự nhiên trong hành vi con người: 

BÀI HỌC: Khi vàng (hoặc bạc) được sử dụng như tiền tệ và khi các lực lượng 
cung cầu không bị cản trở bởi sự can thiệp của chính phủ, số lượng kim loại 
mới được thêm vào cung tiền sẽ luôn luôn tỷ lệ thuận một cách chặt chẽ với 
sự phát triển của các dịch vụ và hàng hóa có thể được mua bằng lượng kim 
loại mới này. Bình ổn giá trong dài hạn là kết quả đáng tin cậy của các lực 
lượng này. Quá trình này diễn ra tự động và công bằng. Mọi nỗ lực can thiệp 
của các chính trị gia sẽ triệt tiêu hoàn toàn lợi ích. Do đó, 

QUY LUẬT: Bình ổn giá trong dài hạn chỉ khả dĩ khi cung tiền dựa trên cung 
vàng (hoặc bạc) mà không có sự can thiệp của chính phủ. 



 

Biên dịch: Phạm Thị Huyền Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp  

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 13 

Khi khái niệm về tiền tệ đã dần định hình trong tâm trí loài người cổ đại, hiển 

nhiên một trong những lợi thế của việc sử dụng vàng hay bạc làm phương tiện 

trao đổi là do sự khan hiếm của các kim loại này so với đồng hoặc sắt, một lượng 

nhỏ cũng có giá trị lớn. Những thỏi vàng/bạc nhỏ có thể được đem theo người 

bằng cách đặt trong một chiếc túi nhỏ hoặc cất trong thắt lưng. Và, tất nhiên, 

chúng có thể được dễ dàng cất giấu vì mục đích an toàn. Sau này, thợ kim hoàn 

đúc vàng thành hình tròn và dập dấu lên chúng để làm bằng chứng cho độ tinh 

khiết và trọng lượng. Bằng cách này, những đồng tiền đầu tiên trên thế giới đã 

xuất hiện. 

Người ta tin rằng các đồng tiền kim loại quý đầu tiên được đúc bởi người 

Lydia ở khu vực Tiểu Á (nay là Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ) khoảng 600 năm TCN. Người 

Trung Hoa đã sử dụng vàng thỏi từ khoảng 2100 năm TCN. Nhưng mãi cho đến 

khi các vị vua can thiệp vào thì tiền xu thực sự mới trở thành thực tế. Chỉ khi Nhà 

nước xác thực giá trị của những vật hình tròn nhỏ này, chúng mới được chấp nhận 

rộng rãi, và đó là nhờ công lao của người Hy Lạp. Groseclose mô tả kết quả: 

Những vật hình tròn sáng và nhẹ này được trang trí với biểu tượng mới kỳ lạ 

cùng một loạt các hình ảnh mạnh mẽ và nổi bật đã để lại ấn tượng sâu sắc đối 

với cả người Hy Lạp và những kẻ man di. Và với những người có đầu óc thực 

tế hơn, sự phong phú của các miếng kim loại đồng nhất này, mỗi miếng có 

một trọng lượng tiêu chuẩn, được xác thực bởi chính quyền nhà nước, mang ý 

nghĩa giải thoát sự cồng kềnh của phương thức hàng đổi hàng, đồng thời đem 

lại những cơ hội mới và rực rỡ trên mọi khía cạnh... 

Con người ở mọi tầng lớp không thể chống lại sức mạnh của đồng tiền, và 

những người trước kia từng thỏa mãn với việc sản xuất chỉ nhằm đáp ứng nhu 

cầu của riêng mình và gia đình thì giờ đây lại đến chợ để bán những đồ thủ 

công mỹ nghệ hay những thành quả lao động vất vả của mình để đổi lấy 

những đồng tiền họ có thể kiếm được.7 

 

Mở rộng cung tiền bằng cách cắt rìa tiền xu  

Ngay từ đầu, nỗi khao khát có được một nguồn cung tiền lớn hơn đã dẫn đến 

những cách làm phá hoại nền kinh tế. Những thương nhân vô đạo đức bắt đầu 

cạo một phần rất nhỏ từ mỗi đồng tiền họ nắm giữ – quá trình này được gọi là cắt 

rìa tiền xu – và sau đó nấu chảy phần cạo ra này để đúc thành những đồng tiền 

mới. Ngay lập tức, kho bạc của nhà vua bắt đầu làm điều tương tự với những 

đồng xu thu được từ tiền thuế. Bằng cách này, cung tiền tăng lên, nhưng cung 

                   
7 Groseclose, Money and Man, p. 13. 
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vàng vẫn giữ nguyên. Kết quả hoàn toàn giống như tình trạng mà ngày nay chúng 

ta đều biết sẽ xảy ra mỗi khi cung tiền gia tăng một cách không tự nhiên. Đó 

chính là lạm phát. Trong khi một đồng xu trước đó sẽ mua được mười hai con 

cừu, thì giờ đây cũng một đồng xu đó chỉ có thể mua được mười con. Tổng số 

lượng vàng cần thiết để mua mười hai con cừu không bao giờ thực sự thay đổi. 

Mọi người chỉ biết rằng một đồng xu không còn có giá trị như trước nữa. 

Khi chính phủ trở nên trắng trợn hơn trong việc hạ thấp giá trị đồng tiền, 

thậm chí đến mức độ pha loãng hàm lượng vàng hoặc bạc, người dân đã thích 

nghi khá tốt đơn giản chỉ bằng cách “chiết khấu” các đồng tiền mới. Tức là, họ 

chấp nhận những đồng tiền mới này theo giá trị thực tế, thấp hơn so với dự tính 

của chính phủ. Như thường lệ, điều này được phản ánh trong sự gia tăng của các 

loại giá nói chung khi tính bằng những đồng tiền này. Giá thực tế, dưới dạng sức 

lao động hay các hàng hoá khác hay ngay cả vàng, vẫn không hề thay đổi. 

Các chính phủ không muốn bị cản trở trong các kế hoạch bóc lột thần dân 

của mình. Vì vậy, họ cần phải tìm cách buộc người dân chấp nhận những mảnh 

kim loại như là tiền thật. Điều này dẫn đến sự ra đời của các đạo luật về tiền tệ 

đầu tiên. Thông qua các sắc lệnh hoàng gia, “đồng xu của vương quốc” được 

tuyên bố hợp pháp trong việc thanh toán các khoản nợ. Bất cứ ai từ chối nó theo 
giá trị danh nghĩa sẽ chịu phạt tiền, phạt tù, hoặc tử hình trong một số trường 

hợp. Kết quả là các đồng tiền tốt biến mất khỏi lưu thông và được cất giữ trong 

các kho tàng tư nhân. Rút cuộc, nếu chính phủ ép buộc quý vị chấp nhận những 

thứ rác rưởi có giá trị trao đổi tương đương vàng, chắc hẳn quý vị cũng sẽ tích trữ 

vàng và tiêu dùng những thứ rác rưởi đó. Đó là tình trạng đã xảy ra ở Mỹ trong 

những năm 1960 khi sở đúc tiền bắt đầu phát hành những đồng xu kim loại giá rẻ 

để thay thế những đồng một hào, đồng hai lăm xu và đồng năm mươi xu bằng 

bạc. Trong vòng vài tháng, những đồng bạc này nằm yên trong những ngăn kéo 

tủ quần áo và két sắt. Điều tương tự cũng đã xảy ra nhiều lần trong suốt thời cổ 

đại. Trong kinh tế học, hiện tượng này được gọi là Quy luật Gresham: “Tiền xấu 

đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông”. 

Động thái cuối cùng trong trò chơi cướp bóc hợp pháp này là chính phủ sẽ 

ấn định giá, để cho ngay cả khi tất cả mọi người đều sử dụng rác như tiền, thì họ 

cũng không còn khả năng cân bằng với việc liên tục mở rộng cung tiền. Giờ đây, 

các thần dân đã bị sập bẫy. Họ không có lối thoát nào khác ngoài việc trở thành 

tội phạm, mà tình cờ hầu hết trong số đó đều lựa chọn trở thành. Lịch sử của quá 

trình mở rộng cung tiền bất bình thường là lịch sử của sự bất mãn lớn đối với 

chính phủ, tình trạng vô chính phủ và nền kinh tế ngầm có quy mô lớn. 
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Vàng là kẻ thù của nhà nước phúc lợi 

Trong thời hiện đại, các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã trở nên tinh vi hơn 

trong việc sử dụng các phương pháp nhằm hạ giá đồng tiền. Thay vì cắt rìa tiền 

xu, quá trình hạ giá đồng tiền được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng. Hậu 

quả của quá trình đó đã được tổng kết vào năm 1966 bởi Alan Greenspan, người 

mà một vài năm sau đó trở thành Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên 

bang. Greenspan đã viết: 

Việc từ bỏ bản vị vàng đã làm cho những người ủng hộ nhà nước phúc lợi có 

thể sử dụng hệ thống ngân hàng như một phương tiện để mở rộng tín dụng 

không giới hạn.... 

Người ta không hề nghiên cứu tới quy luật cung cầu. Vì cung tiền (theo yêu 

cầu) tăng lên tương đối so với việc cung cấp tài sản hữu hình trong nền kinh 

tế, nên rút cuộc giá cả phải tăng lên. Do đó, các khoản tiết kiệm của các 

thành viên sản xuất của xã hội bị mất giá trị về mặt hàng hoá. Cuối cùng, khi 

cân bằng sổ cái kinh tế, người ta thấy rằng sự thâm hụt giá trị này biểu hiện 

cho các mặt hàng mà chính phủ đầu tư cho phúc lợi hoặc các mục đích 

khác.... 

Thiếu đi bản vị vàng, không có cách nào để bảo đảm tiền tiết kiệm không bị 

sung công do lạm phát. Không có một sự đảm bảo an toàn nào về mặt giá trị. 

Nếu có, chính phủ cũng sẽ tìm cách biến nó thành bất hợp pháp giống như đã 

từng thực hiện trong trường hợp vàng.... Chính sách tài chính của nhà nước 

phúc lợi quy định phải tìm cách để khiến cho các chủ sở hữu của cải không 

thể tự bảo vệ chính bản thân mình. 

Đây là bí mật xấu xa trong các lời tố cáo của những người ủng hộ nhà nước 

phúc lợi nhằm vào vàng. Thâm hụt chi tiêu chỉ đơn giản là một âm mưu 

“ngầm” tịch thu tài sản. Vàng là nhân tố cản trở quá trình ngầm này với tư 

cách là một vật bảo vệ quyền sở hữu.8 

Thật không may, khi Greenspan được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc 

Cục Dự trữ Liên bang, ông đã không hề đả động đến vấn đề vàng. Sau khi được 

chỉ định ngồi vào vị trí nắm giữ các đòn bẩy quyền lực, ông đã phục vụ lợi ích 

những người ủng hộ nhà nước phúc lợi trong khi những người này tiếp tục tịch thu 

tài sản của nhân dân thông qua thuế lạm phát ẩn. Ngay cả những người khôn 

ngoan nhất của có thể bị mua chuộc bởi quyền lực và sự giàu có. 

                   
8 Alan Greenspan, "Gold and Economic Freedom," in Capitalism: The Unknown Ideal, ed. Ayn Rand 
(New York: Signet Books, 1967), p. 101. 
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Tiền hàng hóa thực trong lịch sử 

Quay trở lại chủ đề hạ giá tiền tệ thời cổ đại, cần phải khẳng định rằng cách làm 

ấy đã không còn phổ biến. Có rất nhiều ví dụ trong lịch sử cho thấy các nhiếp 

chính vương và các quốc vương đã rất kiềm chế trong việc tạo ra tiền. Hy Lạp cổ 

đại, nơi đầu tiên xuất hiện tiền đúc, là một trong số đó. Đồng Drachma (đơn vị 

tiền tệ Hy Lạp) đã trở thành đơn vị tiền tệ khác biệt của thế giới văn minh vì hàm 

lượng vàng đáng tin cậy của nó. Trong vòng biên giới của đất nước Hy Lạp, các 

thành bang trở nên thịnh vượng và thương mại phát triển mạnh. Ngay cả sau sự 

sụp đổ của Athens trong Chiến tranh Peloponnesse, tiền đúc của nó vẫn được coi 

là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả những đồng tiền khác trong nhiều thế kỷ.9 

Tuy nhiên, có lẽ ví dụ lớn nhất về một quốc gia sở hữu đồng tiền mạnh phải 

là Đế chế Byzantine (hay Đế chế Đông La Mã). Dựa vào truyền thống tiền tệ mạnh 

của Hy Lạp, vị hoàng đế Constantine ra lệnh tạo ra một đồng xu vàng mới được 

gọi là tiền vàng solidus và một đồng xu bạc gọi là đồng miliarense. Rất nhanh 

chóng, trọng lượng vàng của đồng solidus được tiêu chuẩn hóa tại con số 65 grain 

(tương đương 4,212 gram) và trọng lượng này được giữ nguyên trong vòng 800 

năm. Chất lượng của đồng tiền này đáng tin đến mức đồng tiền được chấp nhận 

một cách tự nhiên, dưới cái tên bezant, từ Trung Quốc đến Brittany, từ biển Baltic 

đến Ethiopia. 

Pháp luật Byzantine liên quan đến tiền tệ rất nghiêm ngặt. Trước khi được 

nhận vào làm việc trong ngành ngân hàng, các ứng cử viên phải được các nhà tài 

trợ chứng thực nhân cách của mình rằng anh ta sẽ không tìm cách mài hoặc bào 

các đồng solidus hay miliarense, và rằng anh ta sẽ không phát hành tiền giả. Nếu 

vi phạm các quy tắc đã kể trên, anh ta sẽ bị chặt đứt một bàn tay.10 

Một thực tế đáng ngạc nhiên của lịch sử là đế chế Byzantine đã phát triển 

mạnh mẽ trở thành trung tâm thương mại thế giới trong suốt 800 năm mà không 

bị khánh kiệt, thậm chí không hề vướng mắc vào nợ nần. Trong thời gian này, 

đồng tiền của Byzantine không hề bị mất giá. “Không một quốc gia cổ đại hay hiện 

đại nào”, Heinrich Gelzer nói, “có thể sánh với hiện tượng này. Sự ổn định phi 

thường này ... đã biến đồng bezant trở thành một loại tiền tệ toàn cầu. Nếu xét về 

ảnh hưởng toàn diện của nó, nó được tất cả các quốc gia láng giềng thông qua 
                   
9 Ngay cả người Hy Lạp dưới triều đại Solon cũng có thời gian ngắn có các đồng tiện bị làm hạ giá 
trị. Nhưng đó là một giai đoạn ngắn và không bao giờ lặp lại. Xem Groseclose, Money and Man, pp. 
14,20-54. 
10 Le liver du prefect on l'empereur Leon le Sage sur les corporations de Constantinople, Bản dịch 
tiếng Pháp bởi Jules Nicole, p.38. Trích dẫn trong Groseclose, Money and Man, p. 52. 
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như một phương tiện trung gian trao đổi có giá trị. Nhờ có đồng tiền này, Đế chế 

Byzantine đã kiểm soát cả các nước văn minh và các tộc người man di”.11 

 

Tiền hàng hóa xấu trong lịch sử 

Kinh nghiệm của người La Mã lại khác. Về cơ bản, La Mã là một dân tộc quân 

phiệt, họ hầu như không có tính kiên nhẫn trong việc kiểm soát tiền tệ một cách 

tinh vi. Đặc biệt là ở đế chế này, việc hạ giá trị tiền đúc đã trở thành một chính 

sách nhà nước có chủ ý. Nhà nước sử dụng mọi biện pháp có thể nghĩ ra được để 

bóc lột người dân. Ngoài thuế, tiền xu đã bị cắt rìa, biến đổi, pha loãng và mạ. 

Những nhóm ưu tiên được cho phép đặc quyền kinh doanh và được chính phủ bảo 

lãnh độc quyền. Đây là nguồn gốc của các tập đoàn thời hiện đại. Và trong quá 

trình tăng giá liên tục do không ngừng mở rộng cung tiền, đầu cơ và bất lương đã 

xuất hiện tràn lan. 

Đến năm 301 sau Công nguyên, các cuộc nổi loạn đã diễn ra trong quân 

đội, những khu vực xa xôi đã công khai sự bất trung, kho bạc trống rỗng, nông 

nghiệp thất bát, và thương mại gần như dậm chân tại chỗ. Đó cũng là lúc 

Diocletian ban hành chỉ dụ ấn định giá nổi tiếng của mình như là biện pháp cuối 

cùng của một hoàng đế tuyệt vọng. Chúng ta kinh hoàng bởi sự tương đồng giữa 

lời tuyên cáo đó với những lời tuyên cáo tương tự trong thời đại ngày nay. Hầu 

hết các sự hỗn loạn đều có thể truy nguồn trực tiếp đến các chính sách của chính 

phủ. Tuy nhiên, các chính trị gia lại chỉ cáo buộc những người phạm vào các tội 

thể hiện “sự tham lam” và “coi thường lợi ích chung”. Diocletian tuyên bố: 

Ngay cả những người nào có một trái tim cứng rắn và không động lòng trước 

tình cảm nhân loại thì cũng có thể nhận thức được rằng: trong quá trình buôn 

bán các mặt hàng được trao đổi trên thị trường hoặc được giao dịch trong 

hoạt động buôn bán hàng ngày của các thành phố, xu hướng đội giá mặt hàng 

đã lan rộng đến nỗi mức sống dư dả hay những vụ mùa bội thu cũng không 

thể kiểm soát được lòng tham lợi nhuận.... Do những mong muốn điên cuồng 

không thể kiểm soát, không chút chú ý đến nhu cầu của nhiều người khác đó, 

... nhìn về lâu tương lai, có vẻ như can thiệp bằng công lý để giải quyết các 

vấn đề một cách khách quan sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta, cho con cháu 

chúng ta.12 

Tiếp theo đó là một danh sách cực kỳ chi tiết về mức giá áp đặt cho tất cả mọi 

                   
11 Byzantininsche Kulturgeschichte (Tubingen, 1909), p. 78. Trích dẫn trong Groseclose, Money and 
Man, p. 54.  
12 Trích dẫn trong Groseclose, Money and Man, pp. 43-44. 
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mặt hàng từ một khẩu phần bia hay một bó cải xoong cho tới phí thuê luật sư hay 

một thỏi vàng. Kết quả? Tình cảnh trở nên tồi tệ hơn, và sắc lệnh hoàng gia đã 

được bãi bỏ năm năm sau đó. 

Kể từ sau cuộc khủng hoảng, Đế chế La Mã không thể phục hồi. Tới thế kỷ 

thứ tư, tất cả mọi đồng tiền xu đều được đặt lên bàn cân, và nền kinh tế quay trở 

lại mô hình hàng đổi hàng một lần nữa. Vào thế kỷ thứ bảy, trọng lượng của các 

đồng xu thường xuyên bị thay đổi đến mức nó không còn có thể ảnh hưởng đến 

quá trình trao đổi tiền nữa. Xét về tất cả các mục đích thực tế, tiền tệ đã bị tuyệt 

chủng và Đế chế La Mã cũng không còn tồn tại nữa. 

 

Tiền biên nhận 

Khi những nền văn minh mới sống lại từ đống đổ nát thành Rome, chúng phát 

triển lại tiền tệ và tận dụng nó tối đa. Phát minh này thực sự là bước tiến vĩ đại 

đối với nhân loại, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết và nhiều thử 

nghiệm đang ở phía trước. Sự phát triển của tiền giấy là một ví dụ. Khi một người 

tích lũy nhiều tiền hơn mức cần thiết để trang trải cuộc sống hàng ngày, anh ta 

cần một nơi an toàn để cất trữ tiền. Các thợ kim hoàn, những người phải quản lý 

một lượng lớn kim loại quý, đã dựng nên những hầm chứa vững chãi để bảo vệ 

kho tàng của mình, vì vậy rất tự nhiên, họ cho khách hàng gửi thuê để đổi lại một 

khoản phí. Người ta có thể tin cậy một người thợ kim hoàn trong việc bảo vệ các 

đồng tiền vì chính anh ta cũng đang bảo vệ của cải của chính mình. 

Khi tiền được gửi vào kho, thủ kho sẽ đưa cho chủ sở hữu một tờ giấy biên 

nhận cho phép người gửi có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Lúc đầu, thủ kho chỉ đồng 

ý cho rút tiền khi chủ sở hữu đích thân đến rút. Tuy nhiên, dần dà, một tập quán 

mới xuất hiện – chủ sở hữu đưa giấy biên nhận cho bên thứ ba để người này có 

thể đến rút tiền thay họ. Giấy biên nhân là tiền thân của các tờ séc ngày nay. 

Giai đoạn cuối cùng trong sự phát triển này là phát hành theo yêu cầu, 

không còn là một giấy biên nhận cho toàn bộ tiền gửi nữa mà là một loạt các biên 

lai nhỏ hơn có tổng giá trị bằng khoản tiền gửi và in dòng chữ TRẢ THEO YÊU CẦU 

CỦA NGƯỜI CẦM TỜ GIẤY NÀY trên đầu tờ biên nhận. Khi người dân biết được 

rằng những tờ giấy biên nhận này thực sự được bảo đảm bằng những đồng xu tốt 

và tiền sẽ được xuất ra để đổi lại giấy biên nhận, thì việc sử dụng giấy biên nhận 

thay cho tiền xu ngày càng trở nên phổ biến. 

Như vậy, tiền biên nhận đã ra đời. Bản thân tờ giấy là vô dụng, nhưng thứ 

mà nó đại diện cho lại tương đối có giá trị. Miễn là tiền vẫn được giữ an toàn trong 
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kho đúng như đã cam kết, giá trị giữa giấy biên nhận và số tiền mà nó bảo đảm 

không có sự khác biệt. Và, trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ thấy những ví dụ 

đáng chú ý về việc sử dụng trung thực tiền biên nhận ngay từ khi ngân hàng bắt 

đầu phát triển. Khi giấy biên nhận được tôn trọng tuyệt đối, nền kinh tế tiến lên 

phía trước. Khi giấy biên nhận được sử dụng như một mánh lới nhân tạo để mở 

rộng cung tiền một cách không tự nhiên, nền kinh tế bị chấn động và trì trệ. 

 

Quy luật tự nhiên số 2 

Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa về lịch sử tiền tệ, nên chúng tôi không 

có khả năng kéo dài sự thích thú bằng những chi tiết hấp dẫn. Vì các mục đích của 

mình, chúng ta hoàn toàn có thể dự báo được hành vi của con người trong những 

vấn đề này và, vì thế, có thể xây dựng một nguyên tắc khác có mức độ phổ quát 

vừa đủ để có thể coi là quy luật tự nhiên. Được rút ra từ kinh nghiệm to lớn của 

giai đoạn đầu này, quy luật đó có thể phát biểu như sau: 

BÀI HỌC: Bất cứ khi nào chính phủ bắt đầu thao túng cung tiền, bất chấp 
người chỉ đạo quá trình này có thông minh hay có ý định tốt như thế nào đi 
chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là lạm phát, hỗn loạn kinh tế và biến động 
chính trị. Ngược lại, bất cứ khi nào chính phủ chịu giới hạn quyền lực điều 
khiển tiền tệ chỉ ở mức độ duy trì trọng lượng thực và tiêu chuẩn của các kim 
loại quý, kết quả sẽ là sự bình ổn giá, thịnh vượng kinh tế và ổn định chính trị. 
Do đó, 

QUY LUẬT: Nếu một quốc gia muốn tận hưởng sự thịnh vượng kinh tế và ổn 
định chính trị, thì quyền lực điều khiển tiền tệ của các chính khách phải được 
giới hạn chỉ ở mức duy trì trọng lượng thực và tiêu chuẩn của các kim loại quý. 

Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, những thế kỷ biến động tiền tệ 

tiếp sau giai đoạn đầu này đã chứng minh rằng đây là một quy luật không thể bị 

phủ định ngay cả trong thế giới hiện đại ngày nay. 

 

Tổng kết 

Để tìm hiểu về Cục Dự trữ Liên bang, chúng ta cần phải nắm được kiến thức về 

bản chất tiền tệ. Trái ngược với niềm tin thông thường, bản chất tiền tệ không hề 

bí ẩn hay phức tạp. Nhằm hướng đến các mục đích của nghiên cứu này, tiền tệ 

được định nghĩa là bất cứ thứ gì miễn là được chấp nhận như một phương tiện 

trung gian trao đổi. Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi đưa ra bốn loại tiền: tiền 

hàng hóa, tiền biên nhận, tín tệ, và tiền theo tỉ lệ (Vui lòng xem Chương 8 để biết 
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về tín tệ và tiền theo tỉ lệ). Các kim loại quý là tiền hàng hóa đầu tiên xuất hiện 

trong lịch sử và kể từ đó, bằng kinh nghiệm thực tế, chúng đã được chứng minh là 

cơ sở đáng tin duy nhất để tạo ra một hệ thống tiền tệ trung thực. Vàng, với tư 

cách là cơ sở tiền, có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: vàng thỏi, tiền xu, và 

giấy biên nhận được bảo đảm đầy đủ. Trong suốt chiều dài lịch sử, loài người đã 

chịu ảnh hưởng bởi lý thuyết sai lầm cho rằng số lượng tiền là quan trọng, đặc 

biệt là càng nhiều tiền càng tốt. Điều này dẫn đến quá trình thao túng và mở rộng 

cung tiền liên tục thông qua thông lệ cắt rìa tiền xu, hạ thấp hàm lượng tiền, và, 

trong nhiều thế kỷ sau đó, việc phát hành nhiều giấy biên nhận hơn lượng vàng 

thực tế. Trong bất cứ trường hợp nào, các thông lệ này đều đã dẫn đến thảm họa 

kinh tế và chính trị. Trong những trường hợp hiếm hoi khi con người cố gắng 

không thao túng cung tiền và để sản xuất cung vàng theo thị trường tự do quyết 

định cung tiền, thì kết quả là sự thịnh vượng và yên bình. 
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