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Nhiều bạn trẻ đánh giá quá cao giá trị của giáo dục 

đại học như một điều kiện tiên quyết để thành 

công trong nghề nghiệp. Nếu trở nên giàu có là 

tham vọng của bạn, thì việc học tập ở trường 

thường không phải là ý tưởng tốt nhất. 

     Tôi không chỉ vào đại học, tôi thậm chí 
còn là học sinh giỏi nhất trong các môn 
học mà tôi đã chọn (lịch sử và khoa học 
chính trị). Sau đó, tôi kiếm được hai bằng 
tiến sĩ, một bằng xuất sắc và bằng còn lại 
đạt danh hiệu xuất sắc cao nhất. Nhưng 
điều đó có thực sự quan trọng đối với 
thành công của tôi với tư cách là một 
doanh nhân và một nhà đầu tư không? 
Câu trả lời là không.  
     Tôi không hối hận vì đã học đại học, tôi 
đã học được rất nhiều điều trong quá 
trình này và cũng vô cùng thích thú với 
nó. Nhưng không có gì trong số những gì 
tôi học được giúp ích cho tôi khi là một 
doanh nhân hay nhà đầu tư.  

 

      Tôi đã xây dựng một công ty thành 
công và kiếm được rất nhiều tiền, tôi cũng 
đã thành công với tư cách là một nhà đầu 
tư vào thị trường bất động sản Berlin. 
Nhưng tất nhiên, không có điều gì trong số 
này liên quan đến những gì tôi đã học ở 
trường đại học. 
     Đôi khi trong đời, tôi có những người 
bạn học quản trị kinh doanh và tôi đã thấy 
những gì họ học được trong môn học này: 
Tôi chắc chắn rằng không có điều gì sẽ 
giúp ích cho tôi với tư cách là một doanh 
nhân. Và ngược lại: Họ không học được gì 
ở trường về những điều thực sự quan 
trọng đối với một doanh nhân (ví dụ: cách 
bán hàng)!  

 

      Tôi đã xây dựng một công ty thành công và 
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      Đôi khi trong đời, tôi có những người bạn 
học quản trị kinh doanh và tôi đã thấy những gì 
họ học được trong môn học này: Tôi chắc chắn 
rằng không có điều gì sẽ giúp ích cho tôi với tư 
cách là một doanh nhân. Và ngược lại: Họ 
không học được gì ở trường về những điều 
thực sự quan trọng đối với một doanh nhân (ví 
dụ: cách bán hàng)! 
      Erich Sixt, một trong những doanh nhân 
thành công nhất ở Đức, nói rằng học MBA là 
một sự lãng phí thời gian: “Đó là lý do tại sao 
tôi không quan tâm đến việc kiếm được bằng 
MBA. Học MBA chẳng có ý nghĩa gì. Điều duy 
nhất mà tôi thấy có ích là một học kỳ kế toán. 
Phần còn lại của khóa học đã khác xa với thế 
giới thực và nó vẫn như vậy cho đến ngày nay".  
Có rất nhiều doanh nhân thành công, chưa từng 
học đại học hoặc bỏ học trước khi tốt nghiệp, 
bao gồm Steve Jobs (Apple), Ray Kroc 
(McDonald’s), Steven Spielberg (đạo diễn nổi 
tiếng) và James Cameron (đạo diễn nổi tiếng). 
Bạn có thể tìm thấy danh sách những người 
giàu có và nổi tiếng trên Internet, những người 
không học đại học hoặc đã bỏ học. Bạn sẽ tìm 
thấy những người như tỷ phú người Nga 
Roman Abramovich, Paul Allen và Steve 
Ballmer (Microsoft), tỷ phú người Anh Richard 
Branson (bỏ học năm 16 tuổi), tỷ phú người Mỹ 
Edgar Bronfman và những người khác.  
      Sau đó, có những người như nhà sáng lập 
Google Sergey Brin và Warren Buffett, chỉ hoàn 
thành chương trình học sau khi họ trở nên giàu 
có. Một người bạn của tôi, Theo Mueller, thậm 
chí còn chưa tốt nghiệp trung học - bằng cấp 
duy nhất của anh ấy là từ một trường dạy nghề. 
Khi anh tiếp quản trang trại bò sữa của cha 
mình, nó có năm công nhân. Ngày nay, anh ấy 
có 30.000 người. Và anh ấy là một trong những 
người đàn ông giàu nhất ở Đức, có tài sản trị giá 
5 tỷ euro mà không cần học. 

 

       
 
      Trong cuốn sách Giáo dục của các triệu phú, 
dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng loạt triệu 
phú và tỷ phú không có bằng đại học, Michael 
Ellsberg thách thức quan niệm thông thường - 
giáo dục hàn lâm là yếu tố quan trọng để trở nên 
giàu có: “Khoảng 90% những người tôi phỏng 
vấn và giới thiệu trong cuốn sách này là triệu 
phú theo đúng nghĩa đen, và một số thậm chí là 
tỷ phú… Tất cả những triệu phú và những người 
thành công mà tôi phỏng vấn cho cuốn sách này 
đều nói 'không, cảm ơn' đối với mô hình giáo 
dục hiện tại ”. 
      Đối với nghiên cứu của tôi trong The Wealth 
Elite, các cuộc phỏng vấn sâu đã được thực hiện 
với 45 cá nhân có giá trị tài sản cực cao. Hầu hết 
họ đã được hưởng lợi từ một ngôi trường tử tế 
và giáo dục đại học, giống như nhiều người cùng 
thời với họ.  
      Các câu hỏi cho thấy rằng không có mối 
tương quan nào giữa thành tích ở trường trung 
học hoặc trường đại học và mức độ giàu có mà 
những cá nhân này đã đạt được.  
      Những người được phỏng vấn có thành tích 
tốt nhất ở trường học hoặc trường đại học 
thường không tiếp tục lên đến đỉnh cao tuyệt 
đối của sự giàu có. Tất nhiên, bằng đại học 
không phải lúc nào cũng là một thiệt thòi và 
nhiều người rất giàu sau cùng đã học đại học. 
Nhưng học tập ở trường không phải là điều kiện 
tiên quyết để giàu có. Các kỹ năng và tư duy 
quan trọng nhất của người giàu không được dạy 
ở trường.  
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