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Phân tích thực thể (chất giá trị) của hàng hoá 
 

- Trình bày 2 thuộc tính của hàng hoá 

o Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và 

dùng để trao đổi với nhau. Trong mỗi hình tháI kinh tế XH, sản xuất hàng hoá có bản 
chất khác nhau, nhưng hàng hoá đều có 2 thuộc tính: 

o Giá trị sử dụng: là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con 

người (cơm để ăn, xe đạp để đI lại). Vật phẩm nào cũng có 1 số công dụng nhất định. 

Công dụng của sản phẩm do thuộc tính tự nhiên của sản phẩm quyết định. KHKT ngày 

càng pt người ta càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của sản phẩm và lợi dụng 

chúng để tạo ra những giá trị sử dụng mới. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng 

hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật chất của của cải. Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh 
viễn. 

Giá trị sử dụng ở đây là thuộc tính của hàng hoá, nó ko phảI là giá trị sử dụng cho bản 

thân người sản xuất hàng hoá mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho XH thông qua 
trao đổi mua bán. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi. 

o Giá trị hàng hoá: là lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. 

Chất của giá trị là lao động, vì vậy sản phẩm nào ko có lao động của người sản xuất 

chứa đựng trong đó thì nó ko có giá trị. Sản phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra 

chúng càng nhiều thì giá trị càng cao. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi, 

còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài. Khi trao đổi các sản 

phẩm cho nhau, những người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn giấu trong hàng hoá 

với nhau. Thực chất của quan hệ trao đổi là người ta trao đổi lao động hao phí của mình 

chứa đựng trong các hàng hoá. Vì vậy, giá trị là biểu hiện quan hệ giữa những người 
sản xuất hàng hoá. Giá trị là 1 phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hoá.  

o Giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên còn giá trị là thuộc tính XH của hàng hoá. 

o Như vậy, hàng hoá là sự thống nhất của 2 thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị, nhưng là 

sự thống nhất của 2 mặt đối lập. Đối với người sản xuất, họ tạo ra giá trị sử dụng, 

nhưng mục đích của họ ko phảI là giá trị sử dụng mà là giá trị, họ quan tâm đến giá trị 

sử dụng là để đạt được mục đích giá trị. Ngược lại đối với người mua, cáI họ quan tâm 

là giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Nhưng muốn có giá trị sử 

dụng thì phảI trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Như vậy, trước khi thực hiện giá trị 

sử dụng phảI thực hiện giá trị của nó. Nếu ko thực hiện được giá trị sẽ ko thực hiện 

được giá trị sử dụng.  

 

Trình bày tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá 

 
Sở dĩ hàng hoá có 2 thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng là vì lao động sản xuất hàng hoá có tính 2 

mặt. Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá quyết định tính 2 mặt của bản thân hàng hoá. Mac 

là người đầu tiên phát hiện ra tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá, đó là lao động cụ thể và 

lao động trừu tượng: 

o Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp 

chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương 

pháp riêng, phương tiện riêng và kết quả riêng. VD: lao động cụ thể của người thợ mộc, 

mục đích là sản xuất cáI bàn, cáI ghế, đối tượng lao động là gỗ, phương pháp của anh 

ta là các thao tác về bào, khoan, đục, phương tienẹ được sử dụng là cưa, đục, bào, 

khoan, kết quả lao động là tạo ra cáI bàn, cáI ghế. Mỗi lao động cụ thể tạo ra 1 loại giá 

trị sử dụng nhất định. Lao động cụ thể càng nhiều loại càng tạo ra nhiều loại giá trị sử 

dụng khác nhau. Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động XH. 
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Cùng với sự phát triển của khoa  học kỹ thuật, các hình thức lao động cụ thể ngày càng 

đa dạng phong phú, phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động XH. Lao động 

cụ thể là 1 phạm trù vĩnh viễn, là một điều kiện ko thể thiếu trong bất kỳ hình tháI kinh 

tế XH nào. Hình thức của lao động cụ thể có thể thay đổi. 

o Lao động trừu tượng: lao động của người sản xuất hàng hoá nếu coi là sự hao phí sức 

lực nói chung của con người, ko kể đến hình thức cụ thể của nó như thế nào, thì gọi là 

lao động trừu tượng. VD: lao động của người thợ mộc và lao động của người thợ may 

xét về mặt lao động cụ thể thì hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu gạt tất cả những sự 

khác nhau ấy sang 1 bên thì chúng chỉ còn có 1 cáI chung, đều phảI tiêu phí sức óc, 

sức bắp thịt và sức thần kinh của con người. Lao động trừu tượng chính là lao động hao 

phí đồng chất của con người. Lao động bao giờ cũng là sự hao phí sức lực của con 

người xét về mặt sinh lý. Nhưng ko phảI hao phí sức lao động nào về mặt sinh lý cũng 

là lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng chỉ có trong nền sản xuất hàng hoá, do 

mục đích của sản xuất là để trao đổi. Vì vậy, xuất hiện sự cần thiết phảI quy các lao 

động cụ thể vốn rất khác nhau, ko thể so sánh được với nhau thành 1 thứ lao động đồng 

chất, tức là lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị làm cơ sở cho sự 

ngang bằng trong trao đổi. Nếu ko có sản xuất hàng hoá, ko có trao đổi thì cũng ko cần 

phảI quy các lao động cụ thể về lao động trừu tượng. Vì vậy, lao động trừu tượng là 1 

phạm trù lịch sử riêng có của sản xuất hàng hoá. 

o ở đây ko phảI có 2 thứ lao động khác nhau mà chỉ là lao động của người sản xuất hàng 

hoá, nhưng lao động đó mang tính 2 mặt: vừa là lao động cụ thể, vừa là lao động trừu 

tượng. 

o Việc phát hiện ra tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá có ý nghĩa rất to lớn về 

mặt lý luận, nó đem đến cho lý thuyết lao động sản xuất một cơ sở khoa học thực sự. 

Nó giúp ta giảI thích được hiện tượng phức tạp diễn ra trong thực tế, như sự vận động 

tráI ngược: khối lượng của của cảI vật chất ngày càng tăng lên, đI liền với khối lượng 
giá trị của nó giảm xuống hoặc ko thay đổi. 

o Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá phản ánh tính chất tư nhân và XH của người 

sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá, sản xuất ntn, sản xuất cáI gì là việc 

riêng của mỗi người. Họ là người sản xuất độc lập, lao động của nó vì vậy có tính tư 

nhân và lao động cụ thể của họ sẽ biểu hiện của lao động tư nhân. Đồng thời lao động 

của mỗi người sản xuất hàng hoá, nếu xét về mặt hao phí sức lực nói chung, tức là lao 

động trừu tượng, thì nó luôn là một bộ phận của lao động XH thống nhất, nằm trong hệ 
thống phân công lao động XH nên lao động trừu tượng là biểu hiện của lao động XH. 

 

CMR phân công lao động XH là cơ sở của kinh tế hàng hoá? 
 

- Phân công lao động XH là sự phân chia lao động XH ra thành các ngành, nghề khác nhau của nền 

sản xuất XH. 

- Do phân công lao động XH tạo ra sự chuyên môn hoá lao động, do đó là chuyên môn hoá sản xuất 

thành những ngành nghề khác nhau. Nên mỗi 1 người lao động chỉ sản xuất 1 hoặc 1 vàI loại sản 

phẩm hay chi tiết. Nhưng nhu cầu vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng phát triển. Vì 

vậy, để thoả mãn nhu cầu, những người sản xuất phảI trao đổi sản phẩm cho nhau, và sản phẩm mang 

hình tháI hàng hoá. 

- Một người sản xuất bị giới hạn về nhiều phương diện: sức khoẻ, thời gian, tiền vốn, v..v… Vì vậy, 

họ ko thể sản xuất những sản phẩm để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng. Nên trong nền sản xuất xã 

hội, họ buộc phảI trao đổi hàng hoá cho nhau, nên sản phẩm mang hình tháI hàng hoá. 

KL: kinh tế hàng hoá chỉ có được dựa trên cơ sở của phân công lao động XH. 

(tuy nhiên phân công lao động XH mới chỉ là điều kiện cần. Để có kinh tế hàng hoá phảI có sự tách 

biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Sự tách biệt này do các quan hệ sở hữu khác 

nhau về tư liệu sản xuất. Quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất 
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độc lập, đối lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động XH nên họ phụ thuộc 

lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Do đó người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phảI 
trao đổi hàng hoá với nhau và ra đời kinh tế hàng hoá) 

 

Vì sao khi nghiên cứu giá trị của hàng hoá, CacMac lại bắt đầu nghiên 

cứu từ giá trị trao đổi? 

(Hỏi về phương pháp lý luận) 

 
- Sở dĩ khi nghiên cứu giá trị của hàng hoá, Các Mac lại bắt đầu nghiên cứu từ giá trị trao đổi vì 

CácMac đã đI từ cáI đơn giản nhất đến cáI phức tạp, từ cáI cụ thể đến cáI trừu tượng, từ bề ngoàI đến 

bên trong. Xét theo nghĩa đó thì giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện bề ngoàI của giá trị còn giá trị là 

nội dung bên trong, là cáI trừu tượng, là cơ sở của giá trị trao đổi. Khi giá trị thay đổi thì giá trị trao 

đổi cũng thay đổi tương ứng (nội dung quyết định hình thức, hình thức làm thay đổi nội dung). Do vậy 

Mac đã đI từ cáI biểu hiện bên ngoàI để tìm ra cáI bản chất bên trong. 

 

Nêu những hình thức biểu hiện của giá trị hàng hoá và những hình thức chuyển hoá của giá trị 

hàng hoá 

  

- Những hình thức biểu hiện của giá trị hàng hoá: 

 + giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài 

 + giá cả hàng hoá: là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá 

- Những hình thức chuyển hoá (tên gọi khác) của giá trị hàng hoá: 

+ trong thời kỳ tự do cạnh tranh: giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất (giá cả sản xuất 

= chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân) 

+ trong giai đoạn độc quyền: giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả độc quyền 

++ giá cả độc quyền cao: khi các tổ chức độc quyền bán hàng hoá của mình 

++ giá cả độc quyền thấp: khi các tổ chức độc quyền mua nguyên vật liệu, hàng hoá 
của những người ko độc quyền 

 

Trình bày mối quan hệ giữa giá trị hàng hoá với giá trị trao đổi, với giá 

cả hàng hoá, với giá cả sản xuất, với giá cả độc quyền, với giá cả thị 

trường: 
Quan hệ giữa giá trị hàng hoá: 

- Với giá trị trao đổi: 

+ giá trị hàng hoá là lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá.  

+ giá trị trao đổi: là hình thức biểu hiện bề ngoàI của giá trị 

+ khi giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi thay đổi theo. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị 

trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài.  

- Với giá cả hàng hoá (giá cả thị trường): là biểu hiện bằng tiền của giá trị. Do đó giá trị là cơ sở để 

quyết định giá cả. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì có giá cả cao. Tuy nhiên giá cả còn phụ thuộc vào 

nhiều nhân tố khác như cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền…. Vì vậy giá cả hàng hoá lên 
xuống xoay quanh trục giá trị.  

- Với giá cả sản xuất, giá cả độc quyền: 

 giá cả sản xuất = chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân 
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 giá cả độc quyền = chi phí sản xuất + lợi nhuận độc quyền 

Giá cả sản xuất và giá cả độc quyền là những tên gọi khác trong những điều kiện cụ thể 

Giá cả sản xuất: là tên gọi khác của giá trị trong điều kiện tự do cạnh tranh 

Giá cả độc quyền: là tên gọi khác của giá trị trong điều kiện độc quyền 

Vì thế: tổng giá cả sản xuất = tổng giá trị 

  tổng giá cả độc quyền = tổng giá trị 

 

CMR giá trị hàng hoá là một phạm trù lịch sử và biểu hiện quan hệ sản 

xuất XH: 
 

- Là một phạm trù lịch sử (lịch sử nghĩa là ko tồn tại vĩnh viễn) 

+ giá trị hàng hoá chỉ tồn tại ở những XH mà có sản xuất và trao đổi hàng hoá 

VD: cộng sản dã man: ko có trao đổi hàng hoá 

+ trong nền kinh tế hàng hoá: giá trị hàng hoá là mẫu số chung, tổng thể đồng chất để quy đổi 

những giá trị sử dụng khác nhau trong trao đổi, trong sản xuất. 

- Biểu hiện quan hệ sản xuất XH: 

 + quan hệ sản xuất là hệ thống quan hệ kinh tế giữa người với người…… 

+ biểu hiện quan hệ sản xuất XH nghĩa là biểu hiện hệ thống quan hệ kinh tế giữa người với 
người 

VD: 1 rìu = 20 kg thóc 

(giá trị sử dụng khác nhau, lượng khác nhau trao đổi với nhau) 

thực chất 2 chủ thể kinh tế trao đổi hoạt động lao động cho nhau  biểu hiện quan hệ kinh tế 

giữa người với người 

+ trong nền kinh tế hàng hoá dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất  quan hệ kinh tế 
người – người lại biểu hiện thành quan hệ giữa vật – vật 

Mac gọi là vật thống trị người  tạo nên sự sùng báI hàng hoá. 

Sau này có tiền  thành sùng báI tiền tệ (đỉnh cao của sùng báI hàng hoá là sùng báI tiền tệ). 

 
CM tính thống nhất biện chứng (thống nhất mâu thuẫn) giữa giá trị và giá trị sử dụng 

 

- Hàng hoá có 2 thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị, 2 thuộc tính này thống nhất với nhau. Thống nhất 

vì: 

+ Cùng 1 lao động sản xuất ra cả giá trị và giá trị sử dụng, vì lao động sản xuất gồm 2 phần có 
tính chất khác nhau, lao động cụ thể và lao động trừu tượng.  

lao động cụ thể  tạo ra giá trị sử dụng 

lao động trừu tượng  tạo ra giá trị hàng hoá 

Nêu giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại thống nhất trong hàng hoá 

- Tính chất biện chứng thể hiện ở các khía cạnh: 

+ trong kinh tế hàng hoá: 

Đối với người sản xuất, họ tạo ra giá trị sử dụng, nhưng mục đích của họ ko phảI là giá trị sử 

dụng mà là giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng là để đạt được mục đích giá trị. Ngược lại 

đối với người mua, cáI họ quan tâm là giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. 

 người bán cần giá trị nhưng lại có giá trị sử dụng 

 người mua cần giá trị sử dụng nhưng lại có giá trị 

 mâu thuẫn  
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Người mua muốn có giá trị sử dụng thì phảI trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Như vậy, 

trước khi thực hiện giá trị sử dụng phảI thực hiện giá trị của nó. Nếu ko thực hiện được giá trị 
sẽ ko thực hiện được giá trị sử dụng. 

 

+ Trong kinh tế hàng hoá, 1 chủ thể kinh tế đồng thời là người bán và người mua 

 sinh ra cạnh tranh giữa những người bán với nhau, người những người mua với 

nhau, giữa người bán với người mua. 

 lựa chọn lẫn nhau (toàn bộ nền kinh tế lựa chọn lẫn nhau) 

 toàn bộ những nội dung của nền kinh tế vận hành (đổi mới công nghệ, kỹ thuật, liên 
doanh) 

Khi hàng hoá bán được  mâu thuẫn này được giảI quyết 

+ trong kinh tế hàng hoá: từ sản xuất đến tiêu dùng ko đồng nhất với nhau về thời gian (giữa 

việc sản xuất ra giá trị sử dụng và giá trị ko đồng nhất về thời gian) 

++ đối với người sản xuất: hàng hoá chưa bán được, ko thu được tiền  ko táI sản 

xuất được, phảI trả lãI ngân hàng, nguy cơ khủng hoảng vì kỹ thuật công nghệ phát 

triển 

++ đối với người tiêu dùng: chưa thoả mãn được nhu cầu 

 để rút ngắn khoảng cách, phảI liên doanh liên kết, hợp đồng thương mại 

+ 1 hàng hoá sản xuất ra có thể bán được (mâu thuẫn 2 thuộc tính hàng hoá được giảI quyết) 
hoặc ko bán được 

Mâu thuẫn 2 thuộc tính hàng hoá là cơ sở vận hành toàn bộ nền kinh tế. 

 

Vì sao khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, Mac lại bắt đầu 
nghiên cứu từ hàng hoá 
 

- Đến Mac (thế kỷ 19), Mac thấy hàng hoá là đống của cảI vật chất khổng lồ chồng chất lại. Từ 

đó ông coi hàng hoá là tế bào kinh tế của nền kinh tế TB. Vì thế, phảI bắt đầu nghiên cứu từ tế 
bào để thấy cơ thể khổng lồ với bộ xương khổng lồ lớn lên như thế nào từ tế bào 

- Về phương pháp luận: ông dùng phương pháp truy nguyên nghĩa là hàng hoá và sản xuất hàng 

hoá có trước phương thức sản xuất TBCN. Nó là tiền đề cho sự ra đời của phương thức sản 

xuất TBCN 

- Trong hàng hoá đã chứa đựng những mâu thuẫn nội tại vốn có của nó: 

o Mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá. Từ mâu thuẫn này kéo theo 1 hệ 

những mâu thuẫn của phương thức sản xuất TBCN. Mâu thuẫn là động lực của sự phát 

triển. 

- Hàng hoá gồm cả mặt hiện vật và mặt giá trị, do đó nó là cơ sở để nghiên cứu lý thuyết táI sản 
xuất 

 

Nghiên cứu tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá là cơ sở 
hình thành các phạm trù và quy luật của kinh tế chính trị 
 

(Nêu khái quát vai trò tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá đối với việc hình thành các 

phạm trù và quy luật của kinh tế chính trị) 

- (phát hiện ra tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá có ý nghĩa rất to lớn về mặt lý luận, 

nó đem đến cho lý thuyết lao động sản xuất một cơ sở khoa học thực sự. Nó giúp ta giảI thích 

được hiện tượng phức tạp diễn ra trong thực tế, như sự vận động tráI ngược: khối lượng  của 
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của cảI vật chất ngày càng tăng lên, đI liền với khối lượng giá trị của nó giảm xuống hoặc ko 

thay đổi.) 

- Trong bộ TB, Mac đã phát hiện tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá là lao động cụ 

thể và lao động trừu tượng. Tính 2 mặt này góp phần hình thành các phạm trù và quy luật của 

kinh tế chính trị như sau: 

o Nhờ phát hiện tính 2 mặt, nên Mac đã hoàn thiện, phát triển lý luận giá trị lao động của 
các nhà kinh tế tư sản cổ điển Anh (William Betty, Adam Smith, David Ricardo…) 

o Nhờ phát hiện tính 2 mặt, Mac chia TB thành TB bất biến và TB khả biến. Trên cơ sở 

này xây dựng lý luận giá trị thặng dư, nền tảng trong học thuyết kinh tế của Mac. Xây 
dựng lý luận giá trị thặng dư vạch rõ nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư 

o Trên cơ sở giá trị thặng dư, nghiên cứu lý luận về tiền lương là sự bổ sung, phát triển lý 

luận giá trị thặng dư (quy luật, xu hướng tiền lương) 

o Trên cơ sở những lý luận này  Mac nghiên cứu lý luận tích tụ TB, tập trung TB, cấu 
tạo hữu cơ của TB, tích luỹ TB và quy luật chung của tích luỹ TB 

o Trên cơ sở tất cả những lý thuyết này  Mac nghiên cứu lý thuyết tuần hoàn chu 

chuyển TB, táI sản xuất TB XH, học thuyết về các hình tháI chuyển hoá của giá trị 
thặng dư,  tóm lại là những vấn đề nội tại bên trong của táI sản xuất. 

o Từ đó ông dự đoán, báo trước, phác thảo 1 XH mới phát triển cao hơn. 

 

Đo lượng giá trị hàng hoá bằng gì (Đơn vị đo lường lượng giá trị hàng 

hoá là gì)? (Thế nào là thời gian lao động XH cần thiết) 
 

- Giá trị hàng hoá là lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Chất của giá 

trị là lao động trừu tượng của người sản xuất ra hàng hoá đó quyết định. Lượng lao động được đo bằng 
thời gian, vì vậy lượng giá trị của hàng hoá do thời gian lao động quyết định.  

+ cùng làm ra 1 hàng hoá có rất nhiều người sản xuất. Do những điều kiện sản xuất khác nhau, 

trình độ sản xuất khác nhau nên thời gian lao động cá biệt khác nhau, do đó tạo ra giá trị cá 
biệt của hàng hoá. 

+ Nhưng lượng giá trị XH của hàng hoá ko phảI được tính bằng thời gian lao động cá biệt mà 

bằng thời gian lao động XH cần thiết (thời gian lao động XH cần thiết là thời gian lao động cần 

thiết để sản xuất ra 1 hàng hoá trong điều kiện sản xuất bình thường của XH tức là trình độ kỹ 

thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình, cường độ lao động trung bình) 

Thực tế, thời gian lao động XH cần thiết là thời gian lao động cá biệt của những chủ thể kinh tế 
(người sản xuất) cung cấp đại bộ phận hàng hoá trên thị trường ở thời điểm đó quyết định. 

 

Cấu thành lượng giá trị hàng hoá 

Lượng giá trị hàng hoá được cấu thành bởi cá giá trị của những tư liệu sản xuất đã sử dụng để sản xuất 

hàng hoá (giá trị cũ - c) và hao phí lao động sống của người sản xuất trong quá trình tạo ra hàng hoá, 

tức là giá trị mới (v + m).  

Giá trị hàng hoá W = C + v + m 
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Phân tích/Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của 
hàng hoá 

 
Do thời gian lao động XH cần thiết luôn thay đổi nền lượng giá trị của hàng hoá cũng là đại lượng ko 

cố định, tuỳ thuộc vào năng suất lao động, cường độ lao động và mức độ phức tạp hay giản đơn của 
lao động. 

- Tăng năng suất lao động (W)  W = Q/T 

+ ĐN: là năng lực sản xuất của người lao động, được tính bằng số lượng sản phẩm được sản 

xuất ra trong 1 đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị sản 

phẩm. Năng suất lao động XH càng tăng thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hoá càng giảm, 

lượng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm càng ít. Năng suất lao động XH càng giảm thì thời gian 

cần thiết để sản xuất ra hàng hoá càng tăng và lượng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm càng nhiều. 

Như vậy muốn giảm giá trị của mỗi đơn vị hàng hoá xuống thì ta phảI tăng năng suất lao động.  

+ Năng suất lao động phụ thuộc vào 5 cụm nhân tố: 

++ trình độ khéo léo cả người lao động: trình độ, tay nghề, sức khoẻ… 

++ hiệu quả của tư liệu sản xuất: tính đồng bộ, tính cần dùng, tính tiên tiến hiện đại của 
tư liệu sản xuất, hệ số sử dụng nó 

  VN: 78% nền kinh tế là lạc hậu 

Theo Mac đánh giá nền kinh tế là sản xuất như thế nào chứ ko phảI là sản xuất cáI gì 

++ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất kinh doanh (khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp) 

++ sự kết hợp XH của sản xuất: bố trí nhân lực, chọn người, tư liệu sản xuất… 

++ điều kiện tự nhiên 

KL: lượng giá trị của hàng hoá tỷ lệ thuận với thời gian lao động sản xuất ra hàng hoá (thời 
gian tăng  giá trị cá biệt tăng) và tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. 

- Tăng cường độ lao động: 

o ĐN: là tăng mức độ khẩn trương, căng thẳng của lao động. Khi cường độ lao động tăng 

thì lượng lao động hao phí trong cùng 1 đơn vị thời gian tăng và lượng sản phẩm được 

tạo ra tăng tương ứng còn lượng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm ko đổi. Tức là nó làm 

tổng chi phí về lao động mà tạo thành tổng giá trị của hàng hoá tăng lên, nhưng giá trị 
của 1 hàng hoá không đổi, trong những điều kiện khác ko đổi. 

 tăng cường độ lao động thực chất là kéo dàI thời gian lao động.  

- Các loại lao động: Lao động giảm đơn, lao động phức tạp  

o Cùng làm ra 1 loại hàng hoá có nhiều người sản xuất, trình độ khác nhau  lao động 

giản đơn, lao động phức tạp.  

o Lao động giản đơn: 

 Về mặt lao động cụ thể: là lao động chỉ cần có sức khoẻ mà ko được đào tạo, ko 
được huấn luyện , ko có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

 Về mặt lao động trừu tượng: trong 1 đơn vị thời gian lao động giản đơn tạo ra 1 

lượng hàng hoá giá trị thấp 

o Lao động phức tạp:  

 Về mặt lao động cụ thể: ngoàI sức khoẻ còn được đào tạo, huấn luyện, có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ 

 Về mặt lao động trừu tượng: trong 1 đơn vị thời gian tạo ra 1 lượng giá trị hàng 

hoá lớn hơn lao động giản đơn 

o Lao động phức tạp chỉ là bội số của lao động giản đơn vì vậy trong quá trình trao đổi, 

người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản đơn trung bình và lượng giá trị 

của hàng hoá được đo bằng thời gian lao động XH cần thiết, giản đơn trung bình. 
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Năng suất lao động 

 

Khi tăng năng suất lao động giá trị của hàng hoá thay đổi như thế nào? (lừa về phương pháp lý 

luận)? 

 

- Khi tăng năng suất lao động thì số sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian tăng 
lên, do đó giá trị của 1 hàng hoá giảm xuống trong những điều kiện khác ko đổi 

 

Khi tăng năng suất lao động, cơ cấu (hay các bộ phận) giá trị 1 hàng hoá biến động như thế nào? 

 

Giá trị 1 hàng hoá = c + (v+ m) 

c1: khấu hao tư liệu sản xuất, tiêu dùng 

c2: giá trị nguyên nhiên vật liệu 

c: giá trị tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng  

v: tiền lương 

m: lợi nhuận 

 năng suất lao động tăng thì (c + (v + m)) giảm trong đó 

c tăng hoặc giữ nguyên 

(v + m): giảm tương ứng với thay đổi của c 

 

Phân biệt / So sánh tăng năng suất lao động với tăng cường độ lao 
động đối với lượng giá trị hàng hoá 
 

- ĐN:  

o tăng năng suất lao động: là tăng năng lực sản xuất của người lao động. Năng lực sản 

xuất của người lao động được tính bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong 1 

đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm. 

Năng suất lao động XH càng tăng thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hoá càng 

giảm, lượng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm càng ít. Năng suất lao động XH càng giảm 

thì thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hoá càng tăng và lượng giá trị của 1 đơn vị 

sản phẩm càng nhiều. Như vậy muốn giảm giá trị của mỗi đơn vị hàng hoá xuống thì ta 

phảI tăng năng suất lao động. KL: lượng giá trị của hàng hoá tỷ lệ thuận với thời gian 

lao động sản xuất ra hàng hoá (thời gian tăng  giá trị cá biệt tăng) và tỷ lệ nghịch với 
năng suất lao động. 

o tăng cường độ lao động: là tăng mức độ khẩn trương, căng thẳng của lao động. Khi 

cường độ lao động tăng thì lượng lao động hao phí trong cùng 1 đơn vị thời gian tăng 

và lượng sản phẩm được tạo ra tăng tương ứng còn lượng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm 

ko đổi. Tức là nó làm tổng chi phí về lao động mà tạo thành tổng giá trị của hàng hoá 
tăng lên, nhưng giá trị của 1 hàng hoá không đổi, trong những điều kiện khác ko đổi. 

 tăng cường độ lao động thực chất là kéo dàI thời gian lao động. 

- Những điểm giống nhau: 

o đều là 2 phạm trù kinh tế, 2 phương pháp quản lý kinh tế 

o làm tăng khối lượng sản phẩm  tăng lợi nhuận, tăng giá trị thặng dư 

- Khác nhau: 

Tăng cường độ Tăng năng suất lao động 
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+ tổng giá trị của toàn bộ hàng hoá tăng 

nhưng giá trị của 1 hàng hoá ko đổi (điểm 

khác nhau cốt lõi nhất) 

+ về mặt lịch sử: thường thì tăng cường độ 

lao động có trước (gắn liền với nền sản 

xuất thủ công, lạc hậu)  

+ vai trò: cần thiết và quan trọng 

+ về mặt táI sản xuất sức lao động: đòi hỏi 
cao hơn 

+ tính chất XH: được thực hiện bằng tự 

giác hoặc cưỡng bức hành chính 

+ tổng giá trị của toàn bộ hàng hoá ko đổi 

còn giá trị của 1 hàng hoá giảm xuống 

+ thường có sau so với tăng cường độ lao 

động, gắn với tiến bộ khoa học kỹ thuật 

+ cơ bản, chủ yếu và quyết định 

+ bình thường so với tăng cường độ lao 
động 

+ được thực hiện 1 cách tự phát 

(Lênin – “năng suất lao động là cơ sở quyết định chế độ mới thay thế lao động cũ”) 

 

Tiền tệ 

Trình bày nguồn gốc và bản chất của tiền tệ (phân tích lịch sử ra đời và 

bản chất của tiền tệ) (phân tích các hình tháI phát triển của giá trị) 
 

- Hàng hoá là sự thống nhất 2 thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng của hàng  hoá 

có thể nhận biết trực tiếp được bằng các giác quan. Giá trị tức hình tháI XH của hàng hoá thì 

ko thể cảm nhận trực tiếp được, nó chỉ bộc lộ trong quá trình trao đổi thông qua các hình tháI 

biểu hiện của nó. Tiền tệ ra đời là kết quả phát triển tất yếu và lâu dàI của sản xuất và trao đổi 

hàng hoá. Lịch sử của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hình tháI giá trị từ thấp đến cao, từ 
hình tháI giản đơn đến hình tháI đầy đủ nhất là tiền tệ. 

- Do đó, phân tích nguồn gốc ra đời của tiền tệ thực chất là phân tích các  hình tháI phát triển 

của giá trị 

o Hình tháI giản đơn (ngẫu nhiên) 

VD: 1 rìu = 20 kg thóc 

Là hình tháI phôI thai của giá trị, xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá 

 trao đổi mang tính ngẫu nhiên (hàng hoá ngẫu nhiên, lượng bất kỳ miễn là 2 chủ 

thể đồng ý trao đổi với nhau) 

1 rìu = 20 kg thóc 

1 rìu: là hình tháI giá trị tương đối: hàng hoá nếu đứng riêng 1 mình tự nó ko nói lên 

giá trị của nó mà phảI nhờ hàng hoá đứng ở vế đối diện nói lên giá trị của nó  mang 

tính tương đối. Giá trị của rìu được biểu hiện ở thóc 

20 kg thóc: hình tháI vật ngang giá: dùng để đo giá trị hàng hoá đứng đối diện với nó, 

đây là mầm mống phôI thai của tiền tệ (Hình tháI vật ngang giá có 3 đặc điểm: giá trị 

sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị, lao động cụ thể trở thành hình thức 

biêuẻ hiện lao động trừu tượng, lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động 

XH) 

Nhược điểm: trao đổi vật – vật, vật ngang giá chung chưa cố định, tỷ lệ trao đổi ko cố 
định 

o Hình tháI giá trị toàn bộ hay đầy đủ (mở rộng) 

 Có hình tháI này vì sản xuất trao đổi hàng hoá ngày càng phát triển  phảI có 

hình tháI này để khắc phục nhược điểm của hình tháI trước đó 

 Xuất hiện đại phân công lao động XH lần 1: chăn nuôI tách khỏi trồng trọt. 

Thực tiễn này trong XH dẫn đến chuyên môn hoá chăn nuôI, chuyên môn hoá 

trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn.  
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Chuyên môn hoá làm nâng cao năng suất lao động  tăng khối lượng sản phẩm 

 đòi hỏi lưu thông (trao đổi) diễn ra trên thị trường phát triển và mở rộng  
đòi hỏi phảI có vật ngang giá chung 

 Nội dung: 

VD:  1 rìu = 20 kg thóc 

hoặc = 1 con cừu 

hoặc = …… 

gọi là hình tháI mở rộng vì: có nhiều hàng hoá đóng vai trò là vật ngang giá 

chung trong trao đổi 

 Nhược điểm: trao đổi vật – vật, vật ngang giá chung chưa cố định, tỷ lệ trao 
đổi chưa cố định 

o Hình tháI chung của giá trị: 

 để khắc phục nhược điểm của những hình tháI trước nó  ra đời hình tháI này 

 vì có đại phân công lao động XH lần 2: tiểu thủ công nghiệp tách khỏi nông 

nghiệp. Do có tiểu thủ công nghiệp, có phân công lao động XH, phát triển nhiều 

ngành nghề. Tạo ra công cụ lao động (đánh giá nền sản xuất bằng cáI gì chứ ko 

phảI sản xuất ra cáI gì) làm tăng năng suất lao động, tăng khối lượng sản phẩm. 

Do nhu cầu của lưu thông, đòi hỏi phảI có vật ngang giá chung, có 1 hàng hoá 

đóng vai trò là vật ngang giá chung 

1 rìu hoặc 

20 kg thóc = 1 con cừu 

 Nhược điểm: ko có vật ngang giá chung cố định, trao đổi vật – vật, mang tính 
chất cát cứ phong kiến 

o Hình tháI tiền tệ: 

 Vì sao có: vì nó khắc phục nhược điểm của những hình tháI trước. Khi lực 

lượng sản xuất và phân công lao động XH phát triển hơn nữa, sản xuất hàng hoá 

và thị trường ngày càng mở rộng đòi hỏi phảI có vật ngang giá chung cố định, 
do đó tiền tệ ra đời 

 Nội dung:  

1 rìu  = 1 phân vàng 

20 kg thóc 

 Đầu tiên là vỏ sò, mai rùa, sau đó là kim loại trở thành tiền tệ (đồng, kẽm). Dần 

dần: chọn vàng, bạc là tiền tệ (vì thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, trọng lượng 

rất nhỏ nhưng giá trị lớn, ít bị hao mòn trong lưu thông). Tuy nhiên vàng bạc 

vẫn ko tiện trong lưu thông, do đó người ta phát minh ra tiền giấy. Tiền giấy là 

đại biểu cho tiền vàng, là quy ước của XH, ko có giá trị (chi phí sản xuất ra tiền 

giấy so với lượng vàng nó đảm bảo = 0). Sau đó ra đời những loại giấy tờ có giá 
trị như tiền (séc, cổ phiếu, chuyển khoản…) 

 Tiền tệ ra đời là kết quả phát triển lâu dàI của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Khi 

tiền tệ ra đời, thế giới hàng hoá được phân thành 2 cực: hàng hoá thông thường 

và hàng hoá đóng vai trò tiền tệ. Giá trị các hàng hoá đã có 1 phương tiện biểu 

hiện thống nhất, tỷ lệ trao đổi được cố định lại. 

- ĐN tiền tệ (nói lên bản chất của tiền tệ): 

o tiền tệ là 1 hàng hoá đặc biệt, tách ra khỏi thế giới hàng hoá, đóng vai trò là vật ngang 

giá chung thống nhất trong trao đổi. 

o tiền tệ đại biểu của của cảI vật chất trong XH 

o tiền tệ thể hiện lao động XH  

o tiền tệ biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá 
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CMR tiền tệ là 1 hàng hoá đặc biệt 
- Tiền tệ là hàng hoá vì: 

o Tiền tệ có 2 thuộc tính: 

 Thuộc tính giá trị: giá trị của tiền được đo bằng thời gian lao động XH cần thiết 

để sản xuất ra vàng/bạc 

 Thuộc tính giá trị sử dụng: tiền tệ ko kể bản chất XH có 2 công dụng: 

 MôI giới trong trao đổi theo công thức H – T – H 

 Làm chức năng TB: đưa vào sản xuất kinh doanh  lớn lên 

o có người mua, người bán và giá cả (lãI suất nếu xét trong nước và là tỷ giá nếu xét với 

nước ngoài) 

o giả cả (lãI suất) tăng giảm theo nhu cầu 

- Là hàng hoá đặc biệt vì: nó là vật ngang giá chung trong trao đổi. Tiền tệ có thể đổi được mọi 
hàng hoá và mọi hàng hoá có thể quy ra nó 

 

Phân tích các chức năng của tiền tệ 
 

- Có 5 chức năng: 

o Là thước đo giá trị hàng hoá (chức năng cơ bản của tiền tệ) 

 Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị hàng hoá thông qua giá cả (giá cả 

là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá). Giá trị hàng hoá được đo bằng 1 

lượng vàng tưởng tượng, tức là so sánh thời gian lao động XH cần thiết hao phí 

để sản xuất ra hàng hoá đó với thời gian lao động XH cần thiết hao phí để sản 

xuất ra lượng vàng danh nghĩa. Giá cả hàng hoá đó 3 yếu tố quyết định: giá trị 

hàng hoá, giá trị của tiền và cung-cầu hàng hoá. 

Đơn vị đo lường tiền tệ là 1 trọng lượng vàng nhất định. Đơn vị tiền tệ và các 

phần chia nhỏ của nó là tiêu chuẩn giá cả. Khi là thước đo giá trị, tiền tệ đo 

lường giá trị của các hàng hoá khác, khi là tiêu chuẩn giá cả, tiền tệ đo lường 

bản thân kim loại dùng làm tiền tệ. Tiêu chuẩn giá cả do nhà nước quy định nên 

mang tính chủ quan.  

 đo giá trị hàng hoá theo 1 tỷ lệ có sẵn ở từng thời điểm cụ thể 

o là phương tiện lưu thông theo công thức: H – T – H 

 tiền tệ làm môI giới trong quá trình trao đổi hàng hoá. Tiền làm môI giới trong 

trao đổi hàng hoá đã làm cho hành vi bán và hành vi mua có thể tách rời nhau 

cả về thời gian và ko gian. Trong lưu thông, lúc đầu tiền tệ dưới dạng vàng thoi, 

bạc nén, sau đó thay thế bằng tiền đúc, tiền giấy. Giá trị thực của tiền tách rời 

giá trị danh nghĩa của nó. Bản thân tiền giấy ko có giá trị mà chỉ là dấu hiệu của 
giá trị và được công nhận trong phạm vi quốc gia. 

 lưu thông bằng tiền mặt hoặc ko bằng tiền mặt 

 lưu thông trong nước và quốc tế 

o là phương tiện thanh toán 

 được dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng… 

 trong kinh tế hàng hoá có mua bán chịu (tín dụng) do đó có phạm trù: chủ nợ (bị 

chiếm dụng vốn) và con nợ (chiếm dụng vốn). Tiền được dùng để thanh toán 
tiền nợ 

o tiền tệ thế giới: khi trao đổi hàng hoá vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức 

năng tiền tệ thế giới. Với chức năng này, tiền phảI có đủ giá trị, phảI trở lại hình tháI 

ban đầu là vàng. Vàng được dùng làm phương tiện mua bán hàng, phương tiện thanh 

toán quốc tế và biểu hiện của cảI chung của XH 
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o phương tiện cất trữ, để dành: tiền là đại biểu cho của cảI XH dưới hình tháI giá trị, nên 

tiền có thể được rút khỏi lư thông đI vào cất trữ, cất trữ tiền là 1 hình thức cất trữ của 

cải. Để làm chức năng phương tiện cất trữ, tiền phảI có đủ giá trị, tức là tiền vàng, bạc. 

Chức năng cất trữ làm cho tiền trong lưu thông thích ứng một cách tự phát với nhu cầu 

tiền cần thiết cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thì tiền cất trữ 

được đưa vào lưu thông. Ngược lại nếu sản xuất giảm lượng hàng hoá ít thì một phần 
tiền vàng rút khỏi lưu thông đI vào cất trữ. 

 

Quy luật lưu thông tiền tệ của William Petty  

 
Lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ là 2 mặt của quá trình thống nhất với nhau. Lưu thông tiền tệ 

xuất hiện và dựa trên cơ sở của lưu thông hàng hoá. ở mỗi  thời kỳ nhất định, lưu thông hàng hoá bao 
giờ cũng đòi hỏi 1 lượng tiền cần thiết cho lưu thông. 

Số lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông: M = P.Q / V 

P: giá cả 1 đơn vị hàng hoá 

Q: khối lượng hàng hoá dịch vụ đưa vào lưu thông 

V: số vòng lưu thông của đơn vị tiền tệ (tốc độ vòng quay đồng tiền) 

Khi tiền vừa làm chức năng phương tiện lưu thông, vừa làm chức năng phương tiện thanh toán thì:  

 M = (PQ – (PQb - PQk) + PQd)/V 

 PQ: tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ đem lưu thông 

 PQb: tổng giá cả hàng hoá bán chịu 

 PQk: tổng giá cả hàng hoá khấu trừ nhau 

 PQd: tổng giá cả hàng hoá đến kỳ thanh toán 

Quy luật lưu thông tiền tệ này là phổ biến đôí với mọi nền kinh tế hàng hoá. 

 

Nội dung của quy luật giá trị 
Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi 
hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. 

Nội dung: 

Sản xuất và trao đổi hàng hoá phảI dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết. Trong kinh tế hàng 

hoá, mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hoá 

ko phảI được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá, mà bởi hao 

phí lao động XH cần thiết. Vì vậy, để bán được hàng hoá bù đắp được chi phí và có lãI, người sản xuất 
phảI làm cho hao phí lao động cá biệt của mình bằng hoặc thấp hơn hao phí lao động XH cần thiết.  

Trao đổi hàng hoá dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết, nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc 

ngang giá. 

Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá. Vì giá trị là cơ sở của giá 

cả, nên giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả cao và ngược lại. NgoàI ra 

giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền, làm giá cả hàng 

hoá trên thị trường lên xuống xoay quanh giá trị. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hoá xoay 

quanh trục giá trị của nó là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sự vận động của giá cả mà 
quy luật giá trị phát huy tác dụng. 

 

Ba tác dụng của quy luật giá trị 

- Tự phát điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá 
trên thị trường dưới tác động của cơ chế cung cầu.  
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o Thông qua cơ chế cung cầu: 

Nếu cung ở ngành đó > cầu  giá cả hàng hoá < giá trị  hàng hoá bán ko chạy và có 

thể lỗ vốn. Sản xuất ngừng trệ, người sản xuất phảI thu hẹp sản xuất và chuyển sang 
đầu tư vào ngành có giá cả hàng hoá cao  cung giảm xuống và cầu tăng lên 

Nếu ở ngành nào đó, cung < cầu  giá cả hàng hoá > giá trị, hàng hoá bán chạy, lãI 

cao, người sản xuất đổ xô vào ngành ấy. Tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển 
dịch vào ngành ấy tăng lên  cung tăng lên và cầu giảm xuống  

Nếu cung = cầu  giá cả hàng hoá cân bằng với giá trị  cung, cầu ko biến động 

o Thông qua sự biến động của giá cả: 

Sự biến động giá cả trên thị trường có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơI giá cả thấp 

đến nơI giá cả cao, làm cho lưu thông hàng  hoá được thông suốt. Do đó, biến động giá 

cả trên thị trường ko những chỉ rõ sự biến động về kinh tế mà còn có tác động điều tiết 

nền kinh tế hàng hoá. Quy luật giá trị góp phần điều hoà phân bổ các yếu tố sản xuất 
giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. 

- Tự phát kích thích lực lượng sản xuất phát triển: kích thích cảI tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản 

xuất, tăng năng suất lao động, lực lượng sản xuất XH phát triển nhanh: 

Cơ cấu lực lượng sản xuất: gồm người lao động, tư liệu sản xuất và khoa học  quy luật giá trị 
làm 3 yếu tố trên phát triển 

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất hàng hoá là 1 chủ thể kinh tế độc lập, tự quyết 

định hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng do điều kiện sản xuất khác nhau nên hao 

phí lao động cá biệt khác nhau. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao 

phí lao động XH của  hàng hoá thì sẽ có lợi thế, thu được lãI cao. Ngược lại sẽ bị bất lợi, bị lỗ. 

Để dành lợi thế trong cạnh tranh và tránh bị vỡ nợ, phá sản, họ phảI hạ thấp hao phí lao động 

cá biệt của mình cho bằng hoặc thấp hơn hao phí lao động XH cần thiết. Muốn vậy, họ phảI 
luôn tìm cách cảI tiến kỹ thuật, cảI tiến tổ chức quản lý, tăng năng suất lao động.  

Khi tăng năng suất lao động  khối lượng sản phẩm tăng  giá trị hàng hoá (c + v + m) giảm 

xuống  giả cả giảm  cầu tăng  lãI trên 1 hàng hoá giảm nhưng tổng lượng hàng bán lại 
tăng nên tổng lợi nhuận tăng 

Do đó lực lượng sản xuất XH được thúc đẩy phát triển. 

- Tự phát bình tuyển/sàng lọc/lựa chọn/đào thảI yếu tố người và yếu tố vật và phân hoá giàu 

nghèo  phát sinh quan hệ 

o Bình tuyển nền kinh tế nói chung, quan hệ sản xuất (bình tuyển người lao động, người 
lãnh đạo, bạn hàng, đối tác) (yếu tố người) 

o Bình tuyển công nghệ, máy móc thiết bị, loại hàng hoá, loại thị trường, nguyên nhiên 

vật liệu… (yếu tố vật) 

o Cạnh tranh dẫn đến người thắng thì giàu, người thua thì nghèo  phân hoá giàu nghèo 
(tất yếu của kinh tế) 

Theo Mac: bất bình đẳng là nguồn gốc của phát triển  điều này là hợp quy luật 

 

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị trong 2 giai đoạn của phương 
thức sản xuất TBCN (tự do cạnh tranh và độc quyền) 

- Phương thức sản xuất TBCN ra đời trước trong lịch sử, là nền kinh tế hàng hoá phát triển rực 
rỡ nhất. Nó phát triển qua 2 giai đoạn 

o (1): giữa thế kỷ 15: tự do cạnh tranh (sản xuất TB thắng phương thức sản xuất phong 

kiến) 

o (2) thế kỷ 19: độc quyền 

Trong (1): giá trị chuyển hoá thành giá cả sản xuất 

Trong (2): giá trị chuyển hoá thành giá cả độc quyền 
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(giá cả độc quyền cao khi tổ chức độc quyền bán hàng hoá và giá cả độc quyền thấp khi tổ 

chức độc quyền mua hàng hoá, nguyên vật liệu) 

- Giá trị thặng dư: 

Trong (1) giá trị thặng dư chuyển hoá thành lợi nhuận bình quân 

Trong (2) giá trị thặng dư chuyển hoá thành lợi nhuận độc quyền cao 

Trong (1) quy luật giá trị gọi là quy luật giá cả sản xuất (giá trị hàng hoá xoay quanh giá cả sản 
xuất) 

Trong (2) quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền 

Trong (1) quy luật sản xuất giá trị thặng dư biểu hiện là quy luật lợi nhuận 

Trong (2) quy luật sản xuất giá trị thặng dư biểu hiện là quy luật lợi nhuận độc quyền cao 

 

TB và giá trị thặng dư 

 

Trình bày sự chuyển hoá của tiền tệ thành TB? 
 

- Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hoá, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu 

tiên của TB. Mọi TB lúc đầu đều biểu hiện dưới hình tháI 1 số tiền nhất định. Nhưng bản thân 

tiền ko phảI là TB. Tiền chỉ biến thành TB trong những điều kiện nhất định, khi chúng được sử 
dụng để bóc lột lao động của người khác. 

- Tiền được coi là tiền thông thường thì vận động theo công thức: H – T – H (hàng – tiền – 

hàng), nghĩa là sự chuyển hoá của hàng hoá thành tiền, rồi tiền lại chuyển hoá thành hàng hoá. 

Còn tiền được coi là TB thì vận động theo công thức T – H – T’ (tiền – hàng – tiền), tức là sự 

chuyển hoá của tiền thành hàng hoá, rồi hàng hoá lại chuyển hoá ngược lại thành tiền. Bất cứ 

tiền nào vận động theo công thức T – H – T’ đều chuyển hoá thành TB. Mac gọi công thức T – 

H – T’ là công thức chung của TB vì sự vận động của mọi TB đều biểu hiện trong lưu thông 

dưới dạng kháI quát đó, dù là TB thương nghiệp, TB công nghiệp hay TB cho vay. 

 

Phân tích/So sánh tiền tệ với tư cách là tiền tệ thông thường và tiền tệ với tư cách là TB (tức là so 

sánh công thức H – T – H’ (1) (công thức vận động của tiền thông thường) với T - H - T’(2) (tiền với 

tư cách là TB)) 

o Giống nhau:  

 đều gồm 2 nhân tố: người (người bán, người mua) và vật (hàng và tiền) 

 đều gồm 2 giai đoạn: mua và bán đối lập nhau hợp thành 

o Khác nhau: 

 điểm xuất phát và điểm kết thúc mà tiền tệ vận động ở (1) và (2) 

 trong (1): điểm xuất phát và kết thúc là hàng hoá. Hàng hoá đó bằng 

nhau về lượng hay bằng nhau về giá trị nhưng khác nhau về chất (giá trị 
sử dụng). Tiền tệ ở giữa chỉ là môI giới chốc lát trong trao đổi 

 trong (2): điểm xuất phát và kết thúc đều là tiền tệ. Tiền đó giống nhau 

về chất (giá trị sử dụng) nhưng khác nhau về lượng (giá trị). Hàng hoá ở 

giữa là môI giới làm cho tiền tệ lớn lên 

 trình tự của 2 giai đoạn mua bán 

(1): bán trước, mua sau 

(2): mua trước, bán sau 

 mục đích của sự vận động của tiền tệ nằm trong 2 công thức đó 

(1): mục đích của sự vận động của tiền tệ là nhằm vào giá trị sử dụng để thoả 

mãn 1 nhu cầu nào đó của con người. Khi hành vi lưu thông chấm dứt thì việc 

thoả mãn nhu cầu được thực hiện 
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(2): mục đích của sự vận động của tiền tệ là nhằm vào giá trị (tiền tệ) và làm 

chúng lớn lên ko ngừng (T’ = T + △T), việc lớn lên nằm trong lưu thông 

 giới hạn của sự vận động 

(1) sự vận động là có giới hạn 

(2) sự vận động là vô hạn: T - H - T’ - H’ - T’’ - H’’….. 

 

Mâu thuẫn công thức chung của TB: mâu thuẫn đó được diễn đạt “TB 

ra đời từ trong lưu thông đồng thời ko phảI từ trong lưu thông” 
Tiền ứng trước bỏ vào lưu thông, khi quay trở về tay người chủ của nó thì có thêm 1 lượng 

nhất định. Vậy có phảI do bản chất của lưu thông đã làm cho tiền tăng thêm và do đó hình 
thành giá trị thặng dư? 

o TB ra đời từ trong lưu thông (lưu thông là mua bán diễn ra trên thị trường). Thực tế thì 

trong lưu thông dù trao đổi ngang giá hay ko ngang giá cũng ko tạo ra giá trị mới, do đó 
cũng ko tạo ra giá trị thặng dư 

Vì khi mua bán: 

+ trường hợp trao đổi ngang giá: chỉ có sự thay đổi hình tháI của giá trị, từ tiền thành 

hàng và từ hàng thành tiền, còn tổng giá trị cũng như phần giá trị nằm trong tay mỗi 
bên tham gia trao đổi thì ko thay đổi  các chủ thể chỉ được lợi về giá trị sử dụng 

+ trường hợp trao đổi ko ngang giá  xảy ra 2 trường hợp: 

++ chuyên bán đắt so với giá trị hàng hoá: số lời nhận được khi bán cũng chính 

là số tiền mất đI khi là người mua, do đó ko được lợi gì thêm 

++ chuyên mua rẻ: số lời nhận được khi là người mua sẽ mất đI khi là người 
bán  tổng giá trị ko lớn lên, TB ko ra đời 

++ nếu nhờ mánh khoé mà chuyên mua rẻ bán đắt thì sự giàu lên này cũng chỉ 

là đối với 1 số thương nhân cá biệt chứ ko thể giảI thích được cho sự làm giàu 

của toàn bộ giai cấp các nhà TB. Vì tổng số giá trị trước, trong và sau khi trao 

đổi không thay đổi, chỉ có phần giá trị nằm trong tay mỗi bên trao đổi là thay 
đổi 

o TB ra đời ngoàI lưu thông 

Nếu người có tiền ko tiếp xúc gì với lưu thông, tức là đứng ngoàI lưu thông thì cũng ko 

thể làm cho tiền của mình lớn lên được. Vì ngoàI lưu thông là tiêu dùng (tiêu dùng cho 
cá nhân và cho sản xuất – mua máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu) 

Khi tiêu dùng cho cá nhân  giá trị và giá trị sử dụng mất đi 

Khi tiêu dùng cho sản xuất, thì giá trị vẫn ko đổi mà chỉ từ hình tháI tiền sang máy móc 

thiết bị, nguyên vật liệu. 

 trong cả 2 trường hợp, TB ko lớn lên và giá trị ko lớn lên 

Vậy TB ko thể xuất hiện từ trong lưu thông, do đó nó phảI xuất hiện ngoàI lưu thông. Nhưng TB cũng 

ko xuất hiện ngoàI lưu thông chứng tó nó phảI ra đời từ trong lưu thông. Đây là mâu thuẫn của công 

thức chung của TB. 

 

Khi nào tiền tệ biến thành TB 
Sự chuyển hoá của tiền thành TB ko thể phát sinh từ bản thân số tiền đó. Trong mua bán hàng hoá, 

tiền chỉ là phương tiện lưu thông để thực hiện giá cả hàng hoá, trước sau giá trị của nó đều ko thay đổi. 

Sự chuyển hoá đó phảI phảI xảy ra trong quá trình vận động của TB. Nhưng sự chuyển hóa đó ko xảy 

ra ở giá trị trao đổi của hàng hoá vì trong trao đổi, người ta trao đổi những vật ngang giá, vì vậy chỉ có 

thể là ở giá trị sử dụng của hàng hoá. Do đó hàng hoá đó ko phảI là hàng hoá thông thường mà phảI là 

hàng hoá đặc biệt, mà giá trị sử dụng của nó là nguồn gốc sinh ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân 
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nó. Đó là hàng hoá sức lao động. Sức lao động biến thành hàng hoá chính là điều kiện quyết định để 

tiền biến thành TB. 

 

Công thức chung của TB mâu thuẫn thế nào với lý luận về hàng hoá, lý luận về giá trị, lý luận về 

lưu thông, lý luận về tiền tệ 

- Mâu thuẫn với lý luận về hàng hoá: 

o Theo Lenin: hàng hoá là 1 vật phẩm của lao động,  được sản xuất ra để thoả mãn 1 nhu 

cầu nào đó của con người, để trao đổi, để mua bán 

o Trong công thức chung của TB, hàng hoá là môI giới, là phương tiện để tiền tệ lớn lên, 
vì thế nó mâu thuân với lý luận về hàng hoá 

- Mâu thuẫn với lý luận về giá trị: giá trị là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. 

Trong công thức chung của TB giá trị lớn lên khi tiền tệ lớn lên, do đó ko phảI lao động mà là 
lưu thông làm giá trị lớn lên, nằm trong dòng chảy của lưu thông 

- Mâu thuẫn với lý thuyết về lưu thông: trong lưu thông, mua bán hàng hoá diễn ra trên thị 

trường, lấy tiền tệ làm môI giới, nhằm vào giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu. Trong công 
thức chung của TB: lưu thông nhằm vào giá trị, làm tăng lượng tiền 

- Mâu thuẫn với lý thuyết về tiền tệ: tiền tệ là vật ngang giá chung trong trao đổi, tách khỏi thế 

giới chung của hàng hoá thông thường. Trong công thức chung của TB, tiền tệ là mục đích 

trong lưu thông 

 

Sức lao động là gì 

Mac - Sức lao động (năng lực lao động) là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong 

cơ thể trong 1 con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị 

sử dụng nào đó. 

 

PHân tích điều kiện để sức lao động biến thành hàng hoá? 

Trong bất cứ XH nào, sức lao động cũng là điều kiện cơ bản của sản xuất. Nhưng ko phảI bao giờ sức 
lao động cũng là hàng hoá. Nó chỉ biến thành sức lao động với 2 điều kiện sau: 

- Người lao động được tự do về thân thể, làm chủ sức lao động của mình, tuỳ ý sử dụng nó thì 

mới đem bán nó được. Trong các XH nô lệ và phong kiến, người nô lệ và nông nô ko thể bán 

sức lao động vì bản thân họ thuộc sở hữu của chủ nô hay chúa phong kiến. Do đó việc biến 

sức lao động thành hàng hoá đòi hỏi phảI thủ tiêu chế độ nông nô  

- Người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất: quá trình sản xuất là sự kết hợp sức lao động 

và tư liệu sản xuất. Nếu có tư liệu sản xuất, người lao động sẽ tự sản xuất ra hàng hoá và bán 

hàng hoá chứ ko bán sức lao động của minh. Nhưng nếu ko có tư liệu sản xuất, người lao động 

phảI biến sức lao động thành hàng hoá. Khi sức lao động biến thành hàng hoá, 1 thời đại sản 

xuất mới ra đời (sản xuất hàng hoá TBCN quy mô lớn, xoá bỏ sản xuất nhỏ lẻ cá thể). Khi lao 

động biến thành hàng hoá và lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ phát triển tới 1 mức độ 

nhất định thì tiền biến thành TB.  

 

Phân tích 2 thuộc tính của hàng hoá sức lao động 

Hàng hoá sức lao động có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng 

- Giá trị hàng hoá sức lao động (chuyển hoá thành tiền lương) cũng do thời gian lao động XH 

cần thiết để sản xuất và táI sản xuất sức lao động quyết định. Thực tế thì giá trị hàng hoá sức 

lao động được đo gián tiếp bằng thời gian lao động XH cần thiết để sản xuất ra những tư liệu 

sinh hoạt để táI sản xuất sức lao động. Giá trị hàng hoá sức lao động chịu sự tác động của 2 

yếu tố: sự tăng nhu cầu trung bình của XH về hàng hoá và dịch vụ, về học tập và trình độ lành 

nghề làm tăng giá trị hàng hoá sức lao động, còn sự tăng năng suất lao động XH làm giảm giá 

trị sức lao động. 

o Phân biệt giá trị hàng hoá sức lao động với giá trị hàng hoá thông thường: 
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 Giống với giá trị hàng hoá thông thường: cũng được đo bằng thời gian lao động 

XH cần thiết để táI sản xuất ra hàng hoá sức lao động 

 Khác với giá trị hàng hoá thông thường:  

 Sức lao động tồn tại trong con người sống. Nhưng đo giá trị của hàng 

hoá sức lao động thì đo gián tiếp thông qua giá trị tư liệu sinh hoạt/tư 

liệu tiêu dùng (tiền lương thực tế). Giá trị hàng hoá thông thường thì đo 

trực tiếp 

 Cơ cấu giá trị hàng hoá sức lao động (cơ cấu tiền lương) gồm 

o Giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết 

để táI sản xuất sức lao động, duy trì đời sống công nhân 

o Phí tổn đào tạo công nhân 

o Giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho 
gia đình người công nhân 

 giá trị hàng hoá sức lao động còn bao gồm yếu tố tinh thần và yếu tố lịch 

sử (ngoàI nhu cầu về vật chất, người công nhân còn có những nhu cầu 

về tinh thần, văn hoá, những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch 

sử của mỗi nước ở từng thời kỳ, vào điều kiện địa lý, khí hậu, trình độ 

văn minh của nước đó.  

- Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động 

o Giống giá trị hàng hoá thông thường: chỉ thể hiện khi tiêu dùng 

o Khác giá trị hàng hoá thông thường: 

 Khi tiêu dùng sức lao động là bắt người lao động làm việc. Làm việc phảI đạt 

đến trình độ năng suất lao động nhất định thì mới tạo ra 1 giá trị mới (v + m) > 

giá trị của bản thân hàng hoá sức lao động (giá trị ban đầu (v)). PHần lớn hơn 

đó là giá trị thặng dư bị nhà TB chiếm đoạt. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức 

lao động là nguồn gốc sinh ra giá trị. 

- Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động 

o Nói đến giá trị hàng hoá sức lao động là nói tiền lương (thu nhập). Thu nhập đó để ăn, 

để sống. Xét theo nghĩa này giá trị hàng hoá sức lao động là cơ sở của giá trị sử dụng 
(làm việc) 

o Lao động (giá trị sử dụng của sức lao động) đến trình độ năng suất nhất định mới có thu 

nhập  giá trị sử dụng sức lao động quyết định giá trị hàng hoá sức lao động 

 

Nhà TB trả đúng giá trị hàng hoá sức lao động có còn bóc lột ko? Vì 

sao? 
Chia 2 trường hợp 

- Khi người lao động làm việc mà ko đạt đến 1 trình độ năng suất nhất định (VD: thời gian lao 

động trong ngày < thời gian lao động cần thiết tức là thời gian người lao động làm cho mình) 

 ko có bóc lột (vì m = 0) 

- Khi người lao động đạt đến trình độ năng suất nhất định tức là thời gian lao động trong ngày 

gồm thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư 

 giá trị hàng hoá = c + v + m 

 lúc đó có bóc lột (vì người lao động tạo ra lượng giá trị mới (v + m) > tiền lương v) 

c gồm c1: khấu hao máy móc thiết bị 

 c2: nguyên nhiên vật liệu 

 

Trình bày quá trình sản xuất giá trị thặng dư và những kết luận rút ra từ những nghiên cứu đó 
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- ĐN: Quá trình sản xuất TBCN là sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất. Mục đích ko 

phảI là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa ko phảI là giá trị đơn thuần mà là giá trị thặng dư. 

Nhưng để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà TB phảI sản xuất ra 1 giá trị sử dụng nào đó mang 

giá trị và giá trj thặng dư. Vậy quá trình sản xuất TBCN là sự thống nhất giữa quá trình sản 

xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. (Mac: với tư cách là sự thống 

nhất giữa quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản 

xuất hàng hoá, với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động với quá trình làm tăng giá 

trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản xuất TBCN, là hình tháI TBCN của nền sản xuất hàng 
hoá) 

- Đặc điểm của quá trình sản xuất TBCN: 

o người lao động làm việc dưới sự kiểm soát của nhà TB 

o sản phẩm sản xuất ra thuộc về nhà TB 

VD: kéo bông  sợi 

Giả định để nghiên cứu VD này: 

+ để sản xuất 10 kg sợi cần 10 kg bông, giá 10 kg bông là 10$ 

+ người lao động phảI lao động trong 6h để kéo 10 kg bông thành 10 kg sợi 

+ khấu hao máy móc thiết bị để kéo 10 kg bông thành sợi là 2$ 

+ giá trị sức lao động (lương/ngày): 3$ 

+ 1h lao động, người lao động tạo ra 1 giá trị mới là 1/2 $ 

+ điều kiện sản xuất bình thường (trong quá trình sản xuất sợi đã hao phí theo thời gian 

lao động XH cần thiết) 

(1) giả sử người lao động làm việc 6h/ngày 

Nhà TB ứng ra 1 khoản tiền: K1 (gọi là TB ứng trước, ứng trước để mua các yếu tố 
lao động) = 15$ để mua: 

++ nguyên vật liệu ( = đối tượng lao động = 10 kg bông = 10$) 

++ máy móc thiết bị (= tư liệu lao động) dưới dạng khấu hao: 2$ 

++ sức lao động/ngày: 3$ 

Sau 6h lao động, người lao động làm được 10kg sợi 

Giá trị của 10kg sợi này = 15$ gồm: 

++ giá trị nguyên nhiên vật liệu (= đối tượng lao động, bông) = lao động cụ thể 

bảo tồn và di chuyển vào giá trị của sản phẩm mới biểu hiện bằng tiền là 10$ 

++ giá trị của máy móc thiết bị (cọc sợi) dưới dạng khấu hao = lao động cụ thể 
bảo tồn và di chuyển vào giá trị của sản phẩm mới biểu hiện bằng tiền là: 2$ 

++ giá trị mới = lao động trừu tượng tạo ra trong 6h, biểu hiện bằng tiền là 

0.5x6 = 3$ 

NX:  + K1 = giá trị của hàng hoá (= 15$) 

+ nếu quá trình sản xuất cứ liên tục như thế này gọi là táI sản xuất giản 
đơn 

+ chưa có sản xuất ra giá trị thặng dư, tiền chưa biến thành TB, mục 

đích của sản xuất chưa đạt được 

+ người lao động chưa bị bóc lột 

(2) giả sử nhà TB bắt người lao động làm việc 12h/ngày. Tương tự như trên: 

K1 = 27$ gồm:  

++ 20$ mua bông 

++ 4$ hao mòn máy móc 

++ 3$ thuê lao động 

Sau 12h làm việc người lao động tạo ra: 30$ gồm  

++ 20$ giá trị của bông được chuyển vào sợi 
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++ 4$ giá trị của máy móc được chuyển vào sợi  

++ 0,5x12 = 6$ giá trị mới do lao động của công nhân tạo ra trong 12h 

NX:  + K1 < giá trị hàng hoá (27$ < 30$) phần dôI ra là 3$ 

+ táI sản xuất mở rộng (quá trình sản xuất sau lớn hơn trước) 

+ tiền tệ lớn lên, TB ra đời 

+ người lao động bị bóc lột 

Những KL rút ra từ sự nghiên cứu này: 

- Giá trị 1 hàng hoá gồm 3 bộ phận: c + v + m 

o c gồm: 

 c1: khấu hao máy móc thiết bị  

 c2: giá trị nguyên nhiên vật liệu đã tiêu dùng 

o còn gọi c là: giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu dùng, hoặc giá trị cũ, hoặc lao động quá khứ, 

hoặc lao động chết, hoặc lao động vật hoá 

o v: tiền lương 

o m: giá trị thặng dư 

Hoặc giá trị hàng hoá gồm 2 phần: giá trị cũ (c: là giá trị những tư liệu sản xuất nhờ lao động 

cụ thể của công nhân mà được bảo toàn và di chuyển vào sản phẩm mới) và giá trị mới của sản 

phẩm (v + m) (giá trị do lao động trừu tượng của công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất, 

phần giá trị mới này lớn hơn giá trị sức lao động, nó bằng giá trị sức lao đôngj cộng với giá trị 

thặng dư) 

- Thời gian lao động trong ngày khi đạt đến trình độ năng suất nhất định thì chia 2 phần:  

o Thời gian lao động cần thiết: là thời gian người lao động tạo ra một lượng giá trị ngang 

bằng với giá trị sức lao động của mình. Đây là thời gian người lao động làm cho mình. 

Lao động làm trong thời gian này là lao động cần thiết, sản phẩm tạo ra trong thời gian 
này là sản phẩm cần thiết 

o Thời gian lao động thặng dư là thời gian người lao động làm cho XH, cho ông chủ, lao 

động trong thời gian này là lao động thặng dư, sản phẩm tạo ra trong thời gian này là 
sản phẩm thặng dư 

- ĐN: giá trị thặng dư là 1 phần giá trị dôI ra ngoàI giá trị sức lao động (tiền lương) do công 

nhân làm thuê tạo ra và bị nhà TB chiếm ko. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình 

tạo ra giá trị kéo dàI quá cáI điểm mà ở đó giá trị sức lao động do nhà TB trả được hoàn lại 

bằng 1 vật ngang giá mới.  

- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư: là quá trình sản xuất ra giá trị. Nếu quá trình sản xuất chỉ 

dừng lại ở 1 điểm nhất định mà ở điểm đó đủ bù đắp giá trị sức lao động là táI sản xuất giản 

đơn. Nếu quá trình sản xuất kéo dàI quá điểm nhất định đó là quá trình sản xuất giá trị thặng 

dư 

- Nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư là cơ sở để giảI đáp mâu thuẫn công thức chung 

của TB. Việc chuyển hoá của tiền thành TB diễn ra trong lưu thông, mà đồng thời cũng ko diễn 

ra trong lưu thông. Chỉ trong lưu thông, nhà TB mới mua được 1 thứ hàng hoá đặc biệt là hàng 

hoá sức lao động. Sau đó nhà TB sử dụng hàng hoá đặc biệt đó trong sản xuất, tức là ngoàI lĩnh 

vực lưu thông để sản xuất ra giá trị thặng dư cho nhà TB. Do đó tiền mới chuyển thành TB. 

(“TB ra đời từ trong lưu thông ở đó sức lao động được đem bán đI từ đó bị bóc lột trong sản 

xuất (ngoàI lưu thông)”) 

 

Vai trò của lao động cụ thể và lao động trừu tượng trong quá trình sản 

xuất hàng hoá 
- Lao động cụ thể bảo tồn và di chuyển giá trị cũ vào giá trị của sản phẩm mới (c) biểu hiện bằng 

tiền 
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- Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới (v + m) 

- Lao động cụ thể và lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá (c + v + m) 

 

Khi nào m = 0? 

Khi nào thời gian lao động trong ngày ko vượt quá thời gian lao động cần thiết tức là khi và chỉ khi 

chưa vượt đến trình độ năng suất nhất định. 

 

Bản chất của TB 
Bản thân tư liệu sản xuất ko phảI là TB, nó chỉ là yếu tố cơ bản của sản xuất trong bất cứ XH nào. Tư 

liệu sản xuất chỉ trở thành TB khi nó trở thành tàI sản của các nhà TB và được dùng để bóc lột lao 
động làm thuê. Khi chế độ TB bị xoá bỏ thì tư liệu sản xuất ko còn là TB nữa. 

Như vậy TB là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. Như vậy bản 

chất của TB là thể hiện quan hệ sản xuất XH mà trong đó giai cấp tư sản chiếm đoạt giá trị thặng dư 
do giai cấp công nhân sáng tạo ra. 

 

ĐN TB bất biến, TB khả biến, TB cố định, TB lưu động? Vai trò, căn cứ 
để phân chia chúng 
 

- TB bất biến: là 1 bộ phận của TB sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất nhưng lượng giá trị 

ko thay đổi. Kí hiệu: c: giá trị tư liệu sản xuất (gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động) 

- TB khả biến: là 1 bộ phận của TB sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất nhưng lượng giá trị 
thay đổi. Kí hiệu: v: tiền lương (giá trị sức lao động) 

- Cơ sở/Căn cứ để phân chia TB thành bất biến  và khả biến: Vai trò của từng bộ phận TB trong 

quá trình sản xuất giá trị thặng dư 

 Bộ phận TB bất biến (c) dùng để mua tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất khi bị 

tiêu dùng tức là ta tiêu dùng giá trị sử dụng của nó, kết quả là tạo ra một giá trị 

sử dụng mới. Giá trị tư liệu sản xuất do lao động cụ thể của người lao động bảo 

toàn và di chuyển vào sản phẩm, được bảo toàn dưới dạng giá trị sử dụng mới 

chứ ko phảI là được sản xuất ra. 

 vai trò: là điều kiện vật chất ko thể thiếu được trong quá trình sản xuất giá trị  

thặng dư. Tư liệu sản xuất chỉ góp phần làm tốc độ sản xuất giá trị thặng dư và 

khối lượng giá trị thặng dư nhanh hơn và nhiều hơn chứ nó ko phảI là nguồn 
gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư 

 Bộ phận TB khả biến (v) dùng để mua sức lao động khi lao động đạt đến 1 trình 

độ năng suất nhất định thì mới tạo ra giá trị mới > giá trị bản thân nó bằng giá 

trị sức lao động cộng với giá trị thặng dư (v + m > v). Nghĩa là nó đã tưang lên 

về lượng trong quá trình sản xuất, nó là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng 
dư, có vai trò quyết định trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư. 

(VD: phê phán quan điểm: máy móc thiết bị càng hiện đại thì giá trị thặng dư 

càng lớn) 

Việc chia TB thành bất biến và khả biến đã vạch rõ bản chất bóc lột của CNTB, 
chỉ có lao động của công nhân làm thuê mới tạo ra giá trị thặng dư cho nhà TB. 

- TB cố định:  

o Là 1 bộ phận của TB sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó chỉ 

chuyển dần từng phần 1 vào giá trị của sản phẩm mới dưới hình tháI khấu hao. TB cố 
định trong nền kinh tế là máy móc thiết bị.  

Mức khấu hao = gtrị ban đầu của TSCĐ/số năm sdụng theo thiết kế 
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o đặc điểm:  

 về hiện vật nó luôn luôn cố định trong quá trình sản xuất, chỉ có giá trị của nó là 

tham gia vào quá trình lưu thông cùng sản phẩm, hơn nữa nó chỉ lưu thông từng 

phần, còn 1 phần vẫn bị cố định trong tư liệu lao động, phần này ko ngừng giảm 

xuống cho tới khi nó chuyển hết giá trị vào sản phẩm. 

 giá trị rất lớn 

 hao mòn  phảI tính khấu hao 

 gồm hao mòn hữu hình (hao mòn về giá trị sử dụng do làm việc hoặc do thuộc 

tính lý hoá của nó) và hao mòn vô hình (là hao mòn do ảnh hưởng của sự tiến 

bộ khoa học công nghệ) 

 tái sản xuất liên tục hoặc táI sản xuất theo định kỳ 

- TB lưu động: 

o Là 1 bộ phận của TB sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất, giá trị của nó chuyển 1 
lần vào giá trị của sản phẩm mới. 

o Tạo thành vật chất của sản phẩm mới 

- Cơ sở để phân chia TB thành cố định và lưu động: 

o Căn cứ vào phương thức chu chuyển giá trị 

 Chuyển dần  TB cố định 

 Chuyển 1 lần  TB lưu động 

o TB cố định bị hao mòn dần 

o định tính, định lượng 

- Bề mặt nền kinh tế chia thành: máy móc thiết bị (1), nguyên vật liệu (2) và tiền lương (3) 

Trên góc độ TB bất biến và khả biến: (1) + (2)  c; (3)  v 

Trên góc độ TB cố định và lưu động: (1)  TB cố định, (2)+(3) TB lưu động 

 

Trình bày quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN và 

biểu hiện của nó 

 
- Quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN: 

+ ĐN: Quy luật kinh tế cơ bản của 1 phương thức sản xuất là 1 quy luật kinh tế nằm trong 

nhóm hệ thống kinh tế riêng có (đặc thù) của 1 phương thức sản xuất. Nó phản ánh cái bản 

chất nhất của phương thức sản xuất đó. Nó quyết định sự phát sinh, phát triển, diệt vong của 1 
phương thức sản xuất 

+ Vì sao sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế căn bản của phương thức sản xuất 

TBCN: 

++ sản xuất giá trị thặng dư phản ánh cái bản chất nhất của quan hệ sản xuất TBCN, đó 

là quan hệ TB bóc lột lao động làm thuê. Giá trị thặng dư do lao động ko công của công 

nhân tạo ra là nguồn gốc làm giàu của nhà TB  

++ sản xuất giá trị thặng dư chi phối hệ thống quy luật kinh tế tác động trong phương 

thức sản xuất TBCN, quy luật giá trị thặng dư quyết định các mặt chủ yếu, các quá 

trình kinh tế chủ yếu của CNTB. 

++ quy luật giá trị thặng dư ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của CNTB, nó 
quyết định sự ra đời, phát triển và chuyển hóa của phương thức sản xuất TBCN 

 + Nội dung kinh tế cơ bản của sản xuất TBCN: 

++ mục đích của sản xuất TBCN (nói riêng và nền sản xuất hàng hóa nói chung): 

không phảI là giá trị sử dụng mà là sản xuất tối đa giá trị thặng dư cho các nhà TB. 
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Theo đuổi giá trị thặng dư tối đa là mục đích và động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi 

nhà TB cũng như toàn bộ XH TB. Nhà TB có cố gắng sản xuất ra hàng hoá với chất 
lượng tốt đI chăng nữa thì cũng chỉ vì nhà TB muốn thu được nhiều giá trị thặng dư 

++ phương tiện để đạt mục đích: nâng cao trình độ bóc lột, tăng cường bóc lột công 

nhân làm thuê bằng cách tăng cường độ lao động và kéo dài ngày lao động, tăng năng 
suất lao động và mở rộng sản xuất 

 + Đặc điểm của chế độ sản xuất TBCN: 

++ các XH trước nó (phong kiến, chiếm hữu nô lệ) dựa trên cưỡng bức phi kinh tế. Còn 

trong chế độ sản xuất TBCN dựa trên cưỡng bức kinh tế. Vì thế đây là 1 quy luật 

  ++ hết sức tinh vi: người lao động ko biết  là bị bóc lột 

+ CNTB ngày nay có những điều chỉnh nhất định về hình thức sở hữu, quản lý và phân phối để 

thích nghi ở mức độ nào đó với điều kiện mới nhưng sự thống trị của CNTB tư nhân vẫn tồn tại 

nguyên vẹn, bản chất bóc lột của CNTB vẫn ko thay đổi. Nhà nước tư sản hiện nay tuy có tăng 

cường can thiệp vào đời sống kinh tế và XH nhưng về cơ bản nó vẫn là bộ máy thống trị của 

giai cấp TS. Hiện nay do tiến bộ của văn minh nhân loại và cuộc đấu tranh của giai cấp công 

nhân, 1 bộ phận ko nhỏ công nhân ở các nước TB phát triển có mức sống tương đối sung túc, 

nhưng về cơ bản họ vẫn phảI bán sức lao động và vẫn bị nhà TB bóc lột giá trị thặng dư.  

+ Sản xuất giá trị thặng dư trong điều kiện hiện nay có những đặc điểm mới: 

++ do kỹ thuật và công nghệ hiện đại được áp dụng rộng rãI nên khối lượng giá trị 

thặng dư được tạo ra chủ yếu nhờ tăng năng suất lao động. Chi phí lao động sống 

trong 1 đơn vị sản phẩm giảm nhanh. 

++ cơ cấu lao động XH ở các nước TB phát triển có sự biến đổi lớn. Lao động phức 

tạp, lao động trí tuệ tăng lên và có vai trò quyết định trong việc sản xuất ra giá trị 

thặng dư, thay thế lao động giản đơn, lao động cơ bắp. Nhờ đó tỷ suất và khối lượng 
giá trị thặng dư tăng lên rất nhiều. 

++ sự bóc lột của các nước TB phát triển trên phạm vi quốc tế ngày càng được mở 

rộng dưới nhiều hình thức: xuất khẩu TB và hàng hoá, trao đôie ko ngang giá…, lợi 

nhuận siêu ngạch lấy từ các nước kém phát triển tăng lên nhiều lần. Sự cách biệt giữa 

nước giàu và nghèo ngày càng tăng và trở thành mâu thuẫn nổi bật trong thời đại ngày 

nay.Các nước TB phát triển đã bòn rút chất xám, huỷ hoại môI sinh cũng như cội rễ 
đời sống văn hoá của các nước lạc hậu chậm phát triển 

- Biểu hiện hoạt động của quy luật kinh tế cơ bản trong 2 giai đoạn của phương thức sản xuất 

TBCN: 

 Phương thức sản xuất TBCN chia làm 2 giai đoạn: 

  Giai đoạn tự do cạnh tranh (1) 

  Giai đoạn độc quyền (2) 

 

  + giá trị của hàng hóa: biểu hiện ở: 

  trong (1): giá cả sản xuất = chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân 

trong (2): giá cả độc quyền: gồm giá cả độc quyền cao (khi độc quyền bán) và giá cả 

độc quyền thấp (khi các tổ chức độc quyền mua bán hàng hóa của các tổ chức ko độc 

quyền)  

  + quy luật giá trị: 

  trong (1): biểu hiện là quy luật giá cả sản xuất. Giá cả hàng hóa lên  
 xuống xoay quanh giá cả sản xuất 

  trong (2): biểu hiện là quy luật giá cả độc quyền 

  + giá trị thặng dư: 

  trong (1): là lợi nhuận bình quân 

  trong (2): là lợi nhuận độc quyền cao  

  + quy luật giá trị thặng dư: 
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  trong (1): là quy luật lợi nhuận bình quân 

  trong (2): là quy luật lợi nhuận độc quyền cao 

  

Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

 
- Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ theo % giữa giá trị thặng dư và TB khả biến cần thiết để sản 

xuất ra giá trị thặng dư đó 

   

m’ = giá trị thặng dư/TB khả biến = tgian lđộng thặng dư/tgian lđộng cần thiết 

     = lao động thặng dư/lao động cần thiết = sản phẩm thặng dư/sphẩm cần thiết 

Tỷ suất giá trị thặng dư chỉ rõ trong tổng số giá trị mới do sức lao động tạo ra thì công nhân được 

hưởng bao nhiêu, nhà TB chiếm đoạt bao nhiêu. Tỷ suất giá trị thặng dư còn chỉ rõ trong một ngày 

lao động, phần thời gian lao động thặng dư mà người công nhân làm cho nhà TB chiếm bao nhiêu 
phần trăm so với thời gian lao động tất yếu làm cho mình.  

Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình độ bóc lột của nhà TB đối với công nhân làm thuê, nó chưa 

nói rõ quy mô bóc lột. 

- Khối lượng giá trị thặng dư (M) = m’ . V = m/v . V 

m/v: giá trị thặng dư bóc lột 1 người lao động 

V: số người lao động 

Là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tổng TB khả biến đã được sử dụng. 

CNTB càng phát triển thì khối lượng giá trị thặng dư càng tăng, vì trình độ bóc lột sức lao động 
càng tăng. 

 

Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
 

- Phương pháp 1: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối (có trước) 

 + ĐN: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là phương pháp thu  được giá trị 
thặng dư do: 

  ++ kéo dài tuyệt đối ngày lao động 

++ trong điều kiện thời gian lao động cần thiết ko thay đổi (năng suất lao động và giá 

trị năng suất lao động) ko đổi 

 + Nội dung: 

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản xuất TBCN, khi kỹ thuật còn thấp, tiến bộ chậm 
chạp thì phương pháp chủ yếu để tăng giá trị thặng dư là kéo dàI ngày lao động của công nhân. 

VD: Ban đầu ngày lao động 8h, trong đó 4h đầu là thời gianlao động cần thiết, 4h sau là thời 

gian lao động thặng dư, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 100%. Giả sử nhà TB kéo dàI ngày lao 

động  thêm 2h trong khi thời gian lao động cần thiết vẫn là 4h. Khi đó ngày lao động sẽ là 10h, 

trong đó có 6h là thời gian lao động thặng dư. Tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 150%. 

Như vậy khi kéo dàI tuyệt đối ngày lao động trong điều kiện thời gian lao động  cần thiết ko 
thay đổi thì thời gian lao động thặng dư tăng lên, nên tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên.  

+ Nhận xét: 

  ++ phương pháp này phản ánh trình độ sản xuất kinh tế lạc hậu thủ  công 

++ kéo dài ngày lao động đến đâu, về mặt lý thuyết là 24h, nhưng thực tế thì vấp phải 

giới hạn về thể chất tinh thần của người lao động. Do đó ko thể kéo dài mãI được. Với 

tư cách là nhà TB, muốn kéo dài ngày lao động, còn người lao động muốn rút ngắn 

ngày lao động. Do đó có sự mâu thuẫn nhau, phần thắng thuộc về phe mạnh. Độ dàI cụ 
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thể của ngày lao động do cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân và giai cấp TS trên cơ 

sở tương quan lực lượng quyết định 

++ giới hạn tối thiểu của ngày lao động là thời gian lao động cần thiết 

- Phương pháp 2: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

+ ĐN: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối là phương pháp thu được giá trị thặng 

dư do rút ngắn thời gian lao động cần thiết do đó kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng 

dư trong điều kiện độ dài ngày lao động ko đổi còn năng suất lao động (giá trị sức lao động, 
tiền lương, thời gian lao động cần thiết) thay đổi 

 + Nội dung:  

Giả sử ngày lao động là 8h và được chia thành 4h là thời gian lao động cần thiết và 4h là thời 

gian lao động thặng dư, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 100%. Giả định rằng ngày lao động ko 

thay đổi, nhưng do kỹ thuật tiến bộ làm năng suất lao động tăng lên, công nhân chỉ cần 3h đã 

tạo ra được 1 lượng giá trị mới bằng với giá trị sức lao động của mình. Do đó ngày lao động 

bây giờ sẽ là 3h lao động cần thiết và 5h lao động thặng dư. Tỷ suất giá trị thặng dư m’ bây giờ 

sẽ là 5/3=166%.  

 + Nhận xét: 

  ++ rút ngắn thời gian lao động cần thiết bằng cách:  

  Thời gian lao động cần thiết biểu hiện là tiền lương (thước đo giá trị   
 sức lao động) có thể rút ngắn bằng cách: 

+++ tăng năng suất lao động ở những ngành sản xuất ra tư liệu tiêu dùng 

Khi nâng cao năng suất lao động  khối lượng hàng hóa tăng, giá trị 1 hàng 

hóa giảm và giá cả giảm 

 tiền lương danh nghĩa giảm xuống hoặc ko đổi thì tiền lương thực tế vẫn giữ 
nguyên hoặc tăng (vì giá trị vật phẩm tiêu dùng giảm) 

+++ nâng cao năng suất lao động ở những ngành sản xuất tư liệu sản xuất để 

sản xuất tư liệu tiêu dùng 

  ++ rút ngắn thời gian lao động cần thiết tiến tới 0 

Trong giai đoạn đầu của CNTB sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là phương pháp chủ yếu, ở giai 

đoạn sau khi kỹ thuật phát triển sản xuất giá trị thặng dư tương đối là phương pháp chủ yếu. 

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư được nhà TB sử dụng kết hợp với nhau để nâng cao 

trình độ bóc lột công nhân làm thuê trong quá trình phát triển của CNTB. Dưới CNTB, việc áp 

dụng máy móc ko phảI là để giảm nhẹ cường độ lao động của công nhân mà tráI lại tạo điều kiện 

để tăng cường độ lao động. NGày nay, việc tự động hoá sản xuất làm cho cường độ lao động tăng 

lên, nhưng dưới hình thức mới, sự căng thẳng của thần kinh thay thế cho cường độ lao động cơ 
bắp. 

 

CMR giá trị thặng dư siêu ngạch là 1 dạng biến tướng (đặc biệt) của giá 

trị thặng dư tương đối 
 

- ĐN: giá trị thặng dư siêu ngạch: trong công nghiệp: là phần giá trị thặng dư thu nhiều hơn mức 

bình thường nhờ nâng cao năng suất lao động cá biệt so với năng suất lao động của ngành do 

đó giảm được giá trị cá biệt so với giá trị hàng hóa của ngành 

 giá trị thặng dư chỉ là 1 dạng đặc biệt vì: 

+ dựa trên cùng 1 tiền đề là trong điều kiện năng suất lao động thay đổi 

+ giá trị thặng dư siêu ngạch trong công nghiệp có mặt thường xuyên trong XH nhưng ko cố định 

ở 1 nhà TB nào mà chỉ có ở những nhà TB có năng suất lao động cá biệt cao. Quan trọng là đến 1 

lúc nào đó năng suất lao động cá biệt biến thành năng suất lao động của ngành và từ đó lại nảy ra 1 
năng suất lao động cá biệt khác cao hơn 
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- Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp, mạnh nhất thúc đẩy các nhà TB cảI tiến kỹ 

thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, hợp lý hoá sản xuất, hoàn thiện tổ chức lao động 
và tổ chức sản xuất để tăng năng suất lao động giảm giá trị của hàng hoá. 

- So sánh giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối: 

o Giống nhau: đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động (một bên là dựa vào tăng năng 

suất lao động cá biệt, 1 bên là dựa vào tăng năng suất lao động XH) 

o Khác nhau: Giá trị thặng dư tương đối do toàn bộ giai cấp các nhà TB thu được do đó 

nó thể hiện quan hệ bóc lột của toàn bộ giai cấp các nhà TB đối với toàn bộ giai cấp 

công nhân làm thuê. Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ do 1 số các nhà TB có kỹ thuật tiên 

tiến thu được. Do đó nó ko chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa TB và lao động làm thuê, 

mà còn trực tiếp biểu hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các nhà TB. 

- Cạnh tranh giữa các nhà TB buộc họ phảI áp dụng phương pháp sản xuất tốt nhất để tăng năng 

suất lao động trong xí nghiệp của mình nhằm giảm giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị 

XH của hàng hoá 

- Xét từng trường hợp thì giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, xuất hiện và mất đi. 
Nhưng xét toàn bộ XH TB thì giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tồn tại thường xuyên.  

 

Phân biệt / So sánh 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

và tương đối 

ĐN:  
o phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là là phương pháp thu được giá trị 

thặng dư do: 

  ++ kéo dài tuyệt đối ngày lao động 

++ trong điều kiện thời gian lao động cần thiết ko thay đổi (năng suất lao động và giá 
trị năng suất lao động) ko đổi 

o phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối là là phương pháp thu được giá trị 

thặng dư do rút ngắn thời gian lao động cần thiết do đó kéo dài tương ứng thời gian lao 

động thặng dư trong điều kiện độ dài ngày lao động ko đổi còn năng suất lao động (giá 
trị sức lao động, tiền lương, thời gian lao động cần thiết) thay đổi 

- Giống nhau: 

o Là 2 phạm trù kinh tế, là 2 phương pháp quản lý kinh tế 

o Cả sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối đều làm tăng khối lượng sản phẩm 

 tăng giá trị thặng dư 

o Cùng dựa trên tiền đề là năng suất lao động đạt 1 trình độ nhất định (chia thời gian lao 
động theo ngày thành cần thiết và thặng dư) 

- Khác nhau: 

Phương pháp sx gtrị thặng dư tuyệt đối Phương pháp sx gtrị thặng dư tương đối 

+ thu được giá trị thặng dư do kéo dàI tuyệt 

đối ngày lao động trong điều kiện năng 

suất  lao động và thời gian lao động cần 
thiết không đổi 

 

+ có trước 

+ có vị trí, vai trò quan trọng, cần thiết 

+ táI sản xuất sức lao động: táI sản xuất sức 

lao động tăng 

+ tổ chức và quản lý sản xuất: được thực 

+ thu được giá trị thặng dư do rút ngắn thời 

gian lao động cần thiết từ đó kéo dàI tương 

ứng thời gian lao động thặng dư trong điều 
kiện thời gian ngày lao động ko đổi 

+ có sau 

+ có vị trí, vai trò cơ bản, chủ yếu 

+ táI sản xuất sức lao động: táI sản xuất sức 

lao động bình thường 

+ tổ chức và quản lý sản xuất: thực hiện tự 
giác 
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hiện bằng cưỡng bức 

 

CMR lý luận về tiền lương là sự bổ sung và phát triển lý luận giá trị 

thặng dư của Mac? 
 

- Lý luận về tiền lương của Mac dựa trên tiền đề phân biệt sức lao động với lao động 

o Trong lý luận về giá trị thặng dư để tập trung phản ánh bản chất, nguồn gốc của giá trị 

thặng dư mặc dù thừa nhận có tiền lương nhưng chưa phân tích 

o Nguồn gốc bản chất của tiền lương: giá trị thặng dư là 1 phần của tiền lương ko được 
trả công 

o Trong lý luận về tiền lương: Mac nghiên cứu bản chất của tiền lương hoặc nghiên cứu 

tiền lương về mặt định tính và định lượng 

- Về mặt định tính: 

o Mac bổ sung và phát triển: 

 Tập trung nghiên cứu bản chất tiền lương 

o Sức lao động, lao động là gì, phân biệt 2 phạm trù này, trình bày bản chất của tiền 
lương: 

 Bản chất của tiền lương: dựa trên tiền đề phân biệt sức lao động và lao động 

Người lao động sau 1 thời gian lao động nhận 1 số tiền gọi là tiền lương (tiền 

công) tạo ra bề ngoàI tiền lương như là giá cả của lao động 

 để làm rõ bản chất của tiền lương, cần CM lao động ko phảI là hàng hoá: 

CM:  

+ giả sử lao động là hàng hoá  hàng hoá là 1 sản phẩm của lao động được sản xuất ra 

nhằm thoả mãn 1 nhu cầu nào đó để trao đổi, để mua bán. Do đó, nó phảI tồn tại trước  

khi đem bán 

Nhưng lao động lại là hoạt động đang diễn ra chứ ko phảI tồn tại trước khi đem bán  
lao động ko phảI là hàng hoá 

+ giả sử lao động là hàng hoá  đo giá trị của hàng hoá lao động bằng gì 

Lý luận về giá trị chỉ rõ: giá trị là lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong 

hàng hoá  đo giá trị của hàng hoá bằng lao động 

Nếu lấy lao động đo giá trị hàng hoá lao động là vô nghĩa  lao động ko phảI là hàng 
hoá 

+ giả sử lao động là hàng hoá  theo quy luật giá trị, trao đổi phảI theo nguyên tắc 

ngang giá  nhà TB ko được gì  tiền tệ ko lớn lên  tráI với mục đích của sản xuất 
TBCN  lao động ko phảI là hàng hoá 

 tiền lương: là giá trị hay giá cả của sức lao động biểu hiện ra bên ngoàI như là giá trị hay 

giá cả của lao động  ĐN này nói lên bản chất của tiền lương 

- Về mặt định lượng: Mac nghiên cứu 

o Tiền lương tính theo thời gian: số lượng của nó ít hay nhiều tuỳ theo thời gian lao động 

của người công nhân dàI hay ngắn. Giá cả của 1 h lao động là thước đo chính xác mức 

tiền công tính theo thời gian 

o Tiền lương tính theo sản phẩm, bản chất là 1 dạng của tiền lương tính theo thời gian: số 

lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản 

phẩm mà công nhân sản xuất ra hoặc số lượng công việc đã hoàn thành. Đơn giá tiền 

công được xác định bằng thương số giữa tiền công trung bình của công nhân trong 1 

ngày với số lượng sản phẩm trung bình mà 1 công nhân sản xuất ra trong 1 ngày 

o 2 hình thức tiền lương: gồm tiền lương danh nghĩa (là số tiền mà người công nhân nhận 

được do bán sức lao động của mình cho nhà TB, là thu nhập bằng tiền của người công 
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nhân) và tiền lương thực tế (= tiền lương danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát = biểu hiện bằng 

số lượng những tư liệu tiêu dùng và dịch vụ đổi được bằng tiền lương danh nghĩa) 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương: tăng hoặc giảm tiền lương 

o Tiền công danh nghĩa lên xuống tuỳ theo sự biến động của quan hệ cung cầu về hàng 
hoá sức lao động trên thị trường. 

o Tiền lương là giá cả của sức lao động nên sự vấn động của nó gắn liền với sự biến đổi 

giá trị sức lao động. Giá trị sức lao động chịu tác động của những nhân tố ngược chiều 

nhau (nhân tố làm tăng: nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động, tăng cường 

độ lao động, sự tăng lên của nhu cầu, sự phát triển của XH, nhân tố làm giảm: tăng 

năng suất lao động làm giá cả tư liệu tiêu dùng rẻ đI) do đó tiền công thực tế cũng biến 

đổi phức tạp 

o Nhìn trong giai đoạn dàI, tiền lương danh nghĩa có xu hướng giảm 

 

Tích luỹ 

 

Tích tụ TB, tập trung TB là gì? Phân biệt chúng? Vai trò của tích tụ và 

tập trung TB đối với chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn (đối với 

việc hình thành các tổ chức độc quyền) 
 

- Tích tụ TB (1): là sự tăng lên quy mô của TB cá biệt bằng cách TB hoá giá trị thặng dư trong 1 
xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy TB. 

 Tích tụ TB một mặt là yêu cầu của tái sản xuất mở rộng của ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mặt 

khác sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất TBCN tạo 
khả năng hiện thực cho tích tụ TB. 

- Tập trung TB (2): là sự tăng thêm quy mô của TB cá biệt bằng cách hợp nhất và liên kết những 

TB cá biệt sẵn có trong XH thành 1 TB cá biệt khác lớn hơn. Hợp nhất và liên kết bằng 3 con 
đường: 

o Liên kết dọc: những DN hoặc nhà TB ở những ngành khác nhau, sản xuất những hàng 

hoá khác nhau hợp nhất lại cùng sản xuất những hàng hoá cuối cùng 

VD: TB khai thác quặng, TB chế biến thép, TB sản xuất ôtô  cùng sản xuất ôtô 

o Liên kết ngang: những DN hoặc nhà TB cùng sản xuất 1 loại hàng hoá hợp nhất với 
nhau 

o Liên kết ngang và dọc: nhiều ngành liên kết với nhau 

 đây là sản phẩm tất yếu của cạnh tranh 

Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung TB. Do cạnh tranh 

mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sáp nhập các TB cá biệt. Tín dụng TBCN là phương 
tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong XH vào tay các nhà TB. 

- Phân biệt:  

o Giống nhau: đều làm tăng quy mô của TB cá biệt 

o Khác nhau: về mặt logic   

(1)  Nguồn gốc của tích tụ TB là giá trị thặng dư, do đó tích tụ TB làm tăng quy mô của 
TB cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô của TBXH 

(2)  nguồn để tập trung TB là những TB cá biệt có sẵn trong XH, do đó tập trung TB 

chỉ làm TB cá biệt lớn lên nhưng tổng TB XH ko đổi 

+ nguồn để tích tụ TB là giá trị thặng dư nền nó phản ánh trực tiếp mối quan hệ giữa 

TB và lao động, nhà TB tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích 

tụ TB. Còn nguồn để tập trung TB là những TB cá biệt có sẵn trong XH, do cạnh tranh 

mà dẫn đến sự liên kết sáp nhập này, do đó nó phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh 
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trong nội bộ giai cấp các nhà TB, đồng thời nó cũng tác động đến mối quan hệ giữa TB 

và lao động 

- Mối quan hệ: quan hệ mật thiết với nhau 

o (1) là quá trình thứ nhất còn (2) là quá trình thứ 2 (tích tụ TB làm tăng thêm quy mô và 

sức mạnh của TB cá biệt, do đó cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, dẫn đến tập trung nhanh 

hơn. Ngược lại tập trung TB tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường độ bóc lột giá trị 

thặng dư nên đẩy nhanh tích tụ TB  chỉ tập trung khi có tích tụ, nhưng tập trung sẽ 

làm tích tụ tăng lên), cứ liên tục như vậy thì tích luỹ TB tăng. Do đó tất yếu hình thành 
các tổ chức độc quyền (điều này là hợp quy luật) 

o (2) có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của sản xuất TBCN. Nhờ tập trung TB mà 

xây dựng được những xí nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công nghệ hiện đại.  

o Như vậy quá trình tích lũy TB là quá trình tích tụ và tập trung TB ngày càng tăng, do 

đó nền sản xuất TBCN trở thành nền sản xuất XH hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh 

tế cơ bản của CNTB ngày càng sâu sắc thêm. 

 

CMR cấu tạo hữu cơ của TB tăng lên là 1 quy luật kinh tế 
 

- Quá trình sản xuất là sự kết hợp tư liệu sản xuất (yếu tố vật) với sức lao động (yếu tố người) 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trong quá trình phát triển của CNTB, TB ko 

những tăng lên về quy mô mà còn ko ngừng biến đổi về cấu tạo của nó, thay đổi tỷ lệ kết hợp 
tư liệu sản xuất và sức lao động. Sự biến đổi này được diễn đạt = các phạm trù: 

+ cấu tạo kỹ thuật của TB: về mặt hiện vật, mỗi TB đều bao gồm tư liệu sản xuất và sức lao 

động, do đó cấu tạo kỹ thuật của TB là mối quan hệ tỷ lệ giữa tư liệu sản xuất với sức lao động 

để sử dụng tư liệu sản xuất đó. Quan hệ này có tính tất yếu về mặt kỹ thuật, do trình độ phát 

triển của lực lượng sản xuất quyết định. Cấu tạo kỹ thuật của TB ngày càng tăng lên cùng với 

sự phát triển của CNTB, thể hiện ở số lượng tư liệu sản xuất mà 1 công nhân sử dụng ngày 

càng tăng lên. 

VD: bề mặt của nền kinh tế được phản ánh =: số xe/công nhân 

Chỉ phản ánh bề mặt hiện vật  thiếu sót, cần bổ sung bằng 

+ cấu tạo giá trị của TB (mặt tiền tệ): về mặt giá trị mỗi TB đều chia thành TB bất biến và TB 
khả biến, do đó cấu tạo giá trị của TB là tỷ lệ giữa TB bất biến với TB khả biến (c/v) 

Cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị của TB có quan hệ với nhau, phản ánh bằng: thay đổi trong 

cấu tạo kỹ thuật của TB sẽ dẫn đến thay đổi trong cấu tạo giá trị của TB.  

+ Cấu tạo hữu cơ của TB: là cấu tạo giá trị của TB phản ánh những biến đối của cấu tạo kỹ 
thuật của TB và do cấu tạo kỹ thuật quyết định.  

Trong quá trình phát triển của CNTB, cấu tạo kỹ thuật của TB ngày càng tăng, do đó cấu tạo 

giá trị của TB phản ánh cấu tạo kỹ thuật của TB cũng tăng lên, nên cấu tạo hữu cơ của TB 

ngày càng tăng lên. Biểu hiện c tăng tuyệt đối và tương đối, còn v có thể tăng tuyệt đối nhưng 

cũng có thể giảm tương đối. 

Ký hiệu: c/v 

- CM là 1 quy luật kinh tế: 

Trong quá trình tiến hoá của loàI người, c/v luôn tăng lên, nghĩa là: 

+ c tăng tuyệt đối và tương đối (vốn, TB để mua máy móc thiết bị) 

+ v tăng tuyệt đối (vốn, TB để thuê lao động) do: 

 ++ dân số tăng 

++ bản chất của nền kinh tế là táI sản xuất mở rộng (theo chiều rộng và sâu) 

 nhưng v giảm tương đối do khoa học công nghệ phát triển 

(Mở rộng:  về mặt XH, sử dụng máy móc thiết bị để giảI phóng con người,  
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về mặt kinh tế sử dụng máy móc thiết bị khi giá trị mà máy móc thiết bị thay thế =< giá 

trị mà lao động sống cùng làm 1 công việc) 

(Kiểu sử dụng máy móc thiết bị theo phương thức sản xuất TBCN nghĩa là người lao động tạo ra máy 
móc thiết bị (sản phẩm là công cụ để thảI loại chính mình)) 

 cấu tạo hữu cơ của TB tăng là nguyên nhân trực tiếp sinh ra thất nghiệp trong xã hội TB 

 

Tích luỹ TB là gì? Thực chất, động cơ, nhân tố ảnh hưởng đến quy mô 

của tích luỹ TB? (Bản chất của tích luỹ TB) 

 

- ĐN: tích luỹ TB là TB hoá giá trị thặng dư hay biến 1 phần giá trị thặng dư (lợi nhuận) thành 

TB phụ thêm để táI sản xuất mở rộng  

K (vốn) sinh ra m (p), m lại làm tăng K 

Hình tháI điển hình của CNTB ko phảI là táI sản xuất giản đơn mà là táI sản xuất mở rộng. 

TáI sản xuất mở rộng CNTB là quá trình lặp lại quá trình sản xuất với quy mô lớn hơn trước 

bằng cách biến 1 bộ phận giá trị thặng dư thành TB phụ thêm 

- Thực chất của tích luỹ TB là táI sản xuất ra TB với quy mô ngày càng mở rộng, suy đến cùng nhằm 

tăng m’ để thu thêm nhiều giá trị thặng dư và lợi nhuận. (thực chất của tích luỹ TB là TB hoá giá trị 

thặng dư, cụ thể là táI sản xuất TB với quy mô ngày càng mở rộng. Sở dĩ giá trị thặng dư có thể 
chuyển hoá thành TB là vì giá trị thặng dư đã mang sẵn những yếu tố vật chất của TB mới) 

- Động cơ của tích luỹ TB:  

+ do quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN cho phép và đòi hỏi: quy luật giá 

trị thặng dư: “Mục đích sản xuất của nhà TB là giá trị và sự tăng thêm giá trị, tối đa giá trị 

thặng dư và lợi nhuận cho nhà TB”. Do đó nhà TB ko ngừng tích luỹ để mở rộng sản xuất, 

xem đó là phương tiện căn bản để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê. 

+ cạnh tranh: để đứng vững và đánh thắng trong cạnh tranh cần phảI đầu tư, tăng nhanh tích 
luỹ TB 

- Bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất TBCN: 

o Nguồn gốc duy nhất của TB tích luỹ là giá trị thặng dư và tb tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày 

càng lớn trong toàn bộ tb. Trong quá trình sản xuất, lãI m cứ đập vào vốn, vốn càng 

lớn thì lãI càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương 

tiện để bóc lột chính người công nhân. 

o Quá trình tích luỹ đã làm quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hoá biến thành quyền 

chiếm đoạt TBCN. Trong sản xuất hàng hoá giản đơn, sự trao đổi giữa những người 

sản xuất hàng hoá theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản ko dẫn tới người này chiếm 

đoạt lao động ko công của người kia. Nhưng trong nền sản xuất TBCN, nhà TB ko 

những chiếm đoạt 1 phần lao động của công nhân mà còn là người sở hữu hợp pháp 
lao động ko công đó, nhưng điều đó ko vi phạm quy luật giá trị. 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ TB: chính là những nhân tố ảnh hưởng tới khối 

lượng giá trị thặng dư. 

+ nâng cao năng suất lao động (nhân tố chủ yếu nhất) biểu hiện là tăng khối lượng sản phẩm. 

Thực chất là làm giá trị hàng hoá (c+v+m) giảm, từ đó làm cho giá cả giảm (vì giá cả là sự 

biểu hiện bằng tiền của giá trị). Do đó, cầu tăng và tỷ lệ lãI trên một đơn vị hàng hoá giảm. 

Khối lượng hàng hoá bán được sẽ tăng, khối lượng giá trị thặng dư m hoặc lợi nhuận tăng. Kết 

quả là tích luỹ tăng. 

+ nâng cao năng suất lao động XH: năng suất lao động XH tăng lên thì giá cả  tư liệu sản xuất 

và tư liệu tiêu dùng giảm xuống. Do đó phần dành cho tích luỹ tăng lên nhưng tiêu dùng của 

nhà TB thì ko bị giảm, thậm chí có thể cao hơn trước. NgoàI ra lượng giá trị thặng dư nhất 

định dành cho tích luỹ có thể chuyển hoá thành 1 khối lượng tư liệu sản xuất và sức lao động 

phụ thêm lớn hơn trước. Quy mô của tích luỹ ko chỉ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư 



 34 

được tích luỹ mà còn phụ thuộc vào khối lượng hiện vật do khối lượng giá trị thặng dư đó có 

thể chuyển hoá thành. Như vậy năng suất lao động XH tăng lên sẽ có thêm những yếu tố vật 
chất để biến giá trị thặng dư thành TB mới, làm tăng quy mô của tích luỹ. 

+ trình độ bóc lột sức lao động: thể hiện ở việc cắt xén tiền công (nhà TB ko những chiếm đoạt 

lao động thặng dư của công nhân mà còn chiếm đoạt 1 phần lao động tất yếu của họ bằng việc 

cắt xén tiền công để tăng tích luỹ TB), tăng cường độ lao động và kéo dàI ngày lao động từ đó 

nâng cao m’ 

m’ = m/v.100% 

v: vốn để thuê sức lao động 

Để tăng m’ cần giảm tiền lương (giảm định mức, đơn giá, tiết kiệm những điều kiện lao 
động…) 

+ sự chênh lệch giữa TB được sử dụng và TB đã tiêu dùng 

TB được sử dụng: là giá trị sử dụng của máy móc thiết bị 

TB đã tiêu dùng: giá trị/quỹ khấu hao 

Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động (máy móc thiết bị) tham gia vào toàn bộ quá trình 

sản xuất nhưng chúng chỉ hao mòn dần nên giá trị được chuyển dần từng phần vào sản phẩm 

và được khấu hao dần. Mặc dù đã mất dần giá trị nhưng trong suốt thời gian hoạt động, máy 

móc vẫn có tác dụng như khi có đủ giá trị. Do đó, ko kể đến phần giá trị máy móc chuyển vào 

sản phẩm theo từng thời gian thì máy móc phục vụ ko công. Máy móc thiết bị càng hiện đại thì 

sự chênh lệch giữa TB sử dụng và TB tiêu dùng càng lớn, nên sự phục vụ ko công của máy 

móc càng lớn, TB lợi dụng được thành tựu của lao động quá khứ càng nhiều. Chúng được tích 

luỹ lại cùng với quy mô ngày càng tăng của tích luỹ TB. 

+ quy mô của TB ứng trước: 

trong những điều kiện khác ko đổi (trình độ bóc lột ko thay đổi) khối lượng giá trị thặng dư do 

khối lượng  TB khả biến quyết định. Do đó quy mô của TB ứng trước nhất là bộ phận TB khả 

biến càng lớn thì khối lượng giá trị thặng dư bóc lột được càng lớn, tạo điều kiện tăng thêm 
quy mô của tích luỹ TB. 

KL: để tăng quy mô tích luỹ TB, cần khai thác tốt nhất lực lượng lao động XH, tăng năng suất 
lao động, sử dụng triệt để công suất máy móc, thiết bị và tăng quy mô vốn đầu tư ban đầu.  

 

CMR nghiên cứu tích luỹ TB đã biến quyền sở hữu của sản xuất hàng 

hoá giản đơn thành quyền chiếm hữu TBCN mà ko vi phạm luật 
 

- Trong sản xuất hàng hoá giản đơn (sản xuất nhỏ), đặc trưng là người có sức lao động đồng thời 

là người sử dụng tư liệu sản xuất 

Quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm thuộc sở hữu của người sản xuất (người chủ hàng hoá giản 

đơn). Trao đổi giữa những người sản xuất hàng hoá theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản ko dẫn 

tới người này chiếm đoạt lao động ko công của người kia.  

- Khi nghiên cứu tích luỹ TB tức là nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN 

Sức lao động tách rời tư liệu sản xuất, vì thế sản phẩm sản xuất ra thuộc nhà TB, tức là thuộc về 

chủ xí nghiệp (trên cơ sở đã thoả thuận về tiền lương với người lao động). 

Lao động thặng dư của người lao động tạo ra 1 giá trị thặng dư nhất định thuộc sở hữu của nhà TB. 
Giá trị thặng dư đó được đầu tư vào để táI sản xuất mở rộng nên nó là cơ sỏ của tích luỹ TB.  

Trong nền sản xuất TBCN, nhà TB ko những chiếm đoạt 1 phần lao động của công nhân mà còn là 

người sở hữu hợp pháp lao động ko công đó, nhưng điều đó ko vi phạm quy luật giá trị (vì sức lao 
động của người lao động được trao đổi ngang giá). 

 

Trình bày vai trò lịch sử của tích luỹ TB 
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- Theo Lenin, trong lịch sử tiến hoá của loàI người, tích luỹ TB thúc đẩy sự phát triển tiến hoá 

nhờ: 

+ XH hoá nền kinh tế: tạo ra nền kinh tế mà cả thế giới trong mối quan hệ ngày càng chặt chẽ 
và  phát triển (cơ sở của toàn cầu hoá) 

+ nâng cao năng suất lao động: 

Mac: CNTB xuất hiện vào thế kỷ 15, sau 100 năm đã tạo ra lượng hàng hoá bằng tổng khối 

lượng hàng hoá trước đó gộp lại. Do đó CNTB đã thúc đẩy làm kinh tế, văn hoá, chính trị, XH 
phát triển, từ đó thúc đẩy sự tiến hoá của lịch sử văn minh. 

- NgoàI ra, tích luỹ TB và phương thức sản xuất TBCN tạo ra: 

+ mâu thuẫn cơ bản (mâu thuẫn giữa chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sản phẩm 

lao động với bóc lột lao động) ngày càng tăng 

Mâu thuẫn biểu hiện ra: 

 ++ mâu thuẫn giữa các nước TB với nhau 

 ++ mâu thuẫn giữa các nước TB với các nước đang phát triển 

 ++ các mâu thuẫn về kinh tế, môI trường….. 

DO đó, CNTB vừa thúc đẩy phát triển, vừa tự phủ định mình. Vì vậy cần ra đời 1 XH mới văn 
minh hơn 

+ bần cùng hoá tuyệt đối: nghĩa là mức sống tỷ lệ nghịch với văn minh 

(tỷ lệ nghèo = 2118 lần so với người giàu) 

+ bần cùng hoá tương đối tăng: khoảng cách phần người lao động làm ra với phần họ được 

hưởng ngày càng ít. v/(v+m) giảm 

+ thất nghiệp 

+ lạm phát… 

 

Tuần hoàn (chu chuyển) của TB 

 

Trình bày bản chất (Phân tích) tuần hoàn của TB công nghiệp 
 

TB công nghiệp (với nghĩa là ngành sản xuất vật chất) trong quá trình tuần hoàn đều vận động theo 
công thức 

       T – H – T’ 

               Sức lao động  

T – H                                ……sản xuất……… H’ – T’ 

               Tư liệu sản xuất  

 

Giai đoạn 1: TB tiền tệ 

 

         giai đoạn 2: TB sản xuất 

       giai đoạn 3: TB hàng hoá 

Sự vận động này trải qua 3 giai đoạn: 2 giai đoạn lưu thông và 1 giai đoạn sản xuất 

- Giai đoạn 1: giai đoạn lưu thông                

     Sức lao động  

T – H                               

               Tư liệu sản xuất  

+ chức năng và nhiệm vụ của giai đoạn 1: ứng vốn, tiền, TB để mua các yếu tố sản xuất (sức 

lao động, tư liệu sản xuất) theo mục tiêu định trước ở thị trường yếu tố sản xuất (thị trường đầu 
vào).  
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+ khi hoàn thành nhiệm vụ chức năng này, TB tiền tệ thành TB sản xuất 

- Giai đoạn 2: giai đoạn sản xuất - TB tồn tại dưới hình tháI TB sản xuất 

 + là hệ quả và sự phát triển tiếp tục của giai đoạn 1 

+ chức năng, nhiệm vụ: tiến hành sản xuất bằng việc kết hợp tư liệu sản xuất và sức lao động 

để tạo ra hàng hoá có giá trị và giá trị thặng dư. Giai đoạn này có ý nghĩa quyết định nhất vì nó 
gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất TBCN 

+ khi hoàn thành nhiệm vụ chức năng trên thì nó trút bỏ hình tháI TB sản xuất và khoác vào 

hình tháI TB hàng hoá 

- Giai đoạn 3: giai đoạn lưu thông H’ – T’: TB hàng hoá 

 + là hệ quả và sự phát triển tiếp tục của 2 giai đoạn trước 

+ chức năng: biến H’ thành T’, được thực hiện trên thị trường (trong lưu thông) là thị trường 

đầu ra hàng hoá dịch vụ. Hàng hoá trong nền sản xuất TBCN tạo ra màng hình tháI TB hàng 

hoá, trong đó chứa đựng ko chỉ giá trị TB ứng trước mà cả giá trị thặng dư. Trong giai đoạn 
này, TB hàng hoá chuyển thành TB tiền tệ 

+ khi hoàn thành chức năng, nhiệm vụ này thì quay trở về hình tháI TB tiền tệ ban đầu 

Sự vận động qua 3 giai đoạn nói trên là sự vận động có tính tuần hoàn, lặp đI lặp lại.  

- ĐN: tuần hoàn của TB là sự vận động của TB, lần lượt khoác vào và trút bỏ các hình tháI qua 3 giai 

đoạn để quay về giai đoạn xuất phát với mục đích tăng giá trị thặng dư (lợi nhuận) 

- Tuần hoàn của TB qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 3, TB nằm trong lưu thông (trên thị trường 

đầu vào và đầu ra). Trong giai đoạn 2, TB nằm trong sản xuất (tạo ra giá trị và giá trị thặng dư). TB đã 

chuyển từ TB tiền tệ thành TB sản xuất rồi TB hàng hoá cho thấy TB ko phảI là vật ở trạng tháI tĩnh 
mà nó lấy vật làm hình tháI tồn tại trong quá trình vận động. 

- Điều kiện để TB tuần hoàn 1 cách liên tục: 

 + phảI có đủ lượng TB (vốn) rảI ra cả 3 giai đoạn 

+ các giai đoạn diễn ra liên tục, TB ở mỗi giai đoạn phảI lần lượt trút bỏ giai đoạn đó và khoác 

vào giai đoạn tiếp theo, nghĩa là ko có ứ đọng. ách tắc hay gián đoạn ở 1 giai đoạn nào đó đều 

gây rối loạn hay đình trệ cho sự tuần hoàn của TB. Thời gian TB nằm trong mỗi giai đoạn sẽ 
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của TB. 

Trong các loại TB chỉ có TB công nghiệp (với nghĩa là các ngành sản xuất vật chất) mới có 

hình tháI tuần hoàn đầy đủ gồm 3 giai đoạn và mới lần lượt mang vào và trút bỏ 3 hình tháI 
TB. 

 

Các hình tháI tuần hoàn của TB công nghiệp 

- Tuần hoàn của TB tiền tệ: 

 

Chu chuyển của TB là gì. Làm thế nào để rút ngắn thời gian chu 
chuyển của TB 
 

- ĐN: chu chuyển của TB là tuần hoàn của TB nhưng xét về thời gian mà TB vận động từ giai đoạn 
xuất phát và quay trở về chính nó có thu thêm giá trị thặng dư. 

Vì thế, xét về chu chuyển của TB là xét thời gian chu chuyển 

- Thời gian chủ chuyển TB là thời gian tính từ khi TB ứng ra dưới 1 hình tháI nhất định cho đến khi 

thu về cũng dưới hình tháI ban đầu có kèm thêm giá trị thặng dư. 

Thời gian chu chuyển = thời gian sản xuất + thời gian lưu thông 

(1) Thời gian sản xuất là thời gian TB nằm trong lĩnh vực sản xuất, về mặt lý thuyết gồm:  

+ thời gian lao động: là thời gian người lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản 
phẩm. Đây là thời kỳ hữu ích nhất vì nó tạo ra giá trị hàng hoá. 
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+ thời gian gián đoạn lao động: là thời gian đối tượng lao động tồn tại dưới dạng bán thành 

phẩm nằm trong lĩnhv ực sản xuất nhưng ko chịu sự tác động trực tiếp của lao động mà chịu sự 

tác động của tự nhiên như thời gian để cây lúa lớn lên, rượu ủ men… Thời kỳ này có thể tách 

ra thành một thời kỳ riêng biệt hoặc xen kẽ với thời kỳ lao động, dàI ngắn tuỳ thuộc vào các 
ngành sản xuất, sp chế tạo và công nghệ sản xuất.  

+ thời gian dự trữ sản xuất: là bắt buộc, là thời gian các yếu tố sản xuất đã được mua về, sẵn 

sàng tham gia vào quá trình sản xuất nhưng chưa thực sự được sử dụng vào quá trình sản xuất, 
còn ở dạng dự trữ tạo điều kiện cho sản xuất diễn ra liên tục. 

Nếu các điều kiện thị trường ổn định, thì thời gian này = 5% vốn lưu động 

Cả thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất đều ko tạo ra giá trị sản phẩm. Sự 

tồn tại của 2 thời gian này là ko tránh khỏi nhưng 2 thời  gian này càng dàI thì hiệu quả hoạt 

động của TB càng thấp. Rút ngắn thời gian này có tác dụng quan trọng để nâng cao hiệu quả sử 

dụng TB. 

 

(2) Thời gian lưu thông: là thời kỳ TB nằm trong lĩnh vực lưu thông. Bao gồm thời gian mua và thời 
gian bán, kể cả thời gian vận chuyển. Muốn giảm thì phảI giảm thời gian mua và thời gian bán 

Vì thế, lợi nhuận thương nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào vòng quay của vốn 

 

Phân biệt tuần hoàn với chu chuyển của TB  

- Tuần hoàn của TB là sự vận động của TB, lần lượt khoác vào và trút bỏ các hình tháI qua 3 

giai đoạn để quay về giai đoạn xuất phát với mục đích tăng giá trị thặng dư (lợi nhuận) 

- Chu chuyển của TB là tuần hoàn của TB nhưng xét về thời gian mà TB vận động từ giai đoạn 
xuất phát và quay trở về chính nó có thu thêm giá trị thặng dư. 

- Vì thế, xét về chu chuyển của TB là xét thời gian chu chuyển 

- Giống nhau: 

o Cùng mục đích làm tăng giá trị thặng dư hoặc lợi nhuận 

- Khác nhau 

o (1) nghiên cứu mặt chất của sự vận động của TB 

o (2) nghiên cứu mặt lượng của sự vận động của TB 

 

Các hình thức chuyển hoá của giá trị thặng dư 

 

Giá trị thặng dư là phạm trù nói lên bản chất của nền sản xuất TBCN. Giá trị thặng dư chuyển hoá và 

biểu hiện thành lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi nhuận ngân hàng, lợi tức cho vay, 

địa tô TBCN.  

 

Chi phí sản xuất TBCN là gì? Phân biệt chi phí sản xuất TBCN, TB ứng 

trước, với giá trị hàng hoá 
 

- Để tạo ra giá trị hàng hoá, cần chi phí 1 số lao động nhất định gọi là chi phí lao động, bao gồm 

lao động quá khứ (lao động vật hoá, giá trị của tư liệu sản xuất c) và lao động hiện tại (lao 
động sống, lao động tạo ra giá trị mới v+m).  

- Đứng trên quan điểm XH, chi phí lao động đó là chi phí thực tế của XH để tạo ra  giá trị hàng 

hoá W = c + v + m 

- Đối với nhà TB, nhà TB phảI ứng tiền để mua lao động sống và lao động vật hoá (mua tư liệu 

sản xuất và sức lao động) c+v. Nhà TB chỉ quan tâm xem hao phí hết bao nhiêu TB, chứ ko 

tính đến hao phí hết bao nhiêu lao động XH. Chi phí đó là chi phí sản xuất TBCN: k = c + v 
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- ĐN: chi phí sản xuất TBCN là chi phí về TB mà nhà TB phảI bỏ ra để sản xuất hàng hoá (là 

toàn bộ  những chi phí về TB gồm TB bất biến và TB khả biến liên quan đến sản xuất hoặc lưu 
thông hàng hoá) 

kí hiệu:  k = c + v 

c: chi phí bất biến 

v: chi phí khả biến 

- Phân biệt chi phí sản xuất TBCN với TB ứng trước 

TB ứng trước: K = C + V = C +  

C: TB cố định 

V: TB lưu động (V=c’+v: c’: giá trị nguyên vật liệu, v: tiền công) 

Về hình thức: giống nhau 

Thực tế: vì TB sản xuất được chia thành TB cố định và TB lưu động nên chi phí sản xuất 

TBCN (k=c+v) luôn nhỏ hơn TB ứng trước K.  

K = k khi khấu hao hết trong 1 năm 

- Khi xuất hiện chi phí sản xuất TBCN, công thức giá trị hàng hoá W = c + v + m chuyển thành W = k 
+ m 

- Pbiệt chi phí sản xuất (TBCN) với giá trị hàng hoá (chi phí lao động, chi phí thực tế) 

k = c + v: chi phí sản xuất TBCN 

giá trị hàng hoá = c + v + m = k + m 

 Về mặt lượng: chi phí sản xuất TBCN luôn nhỏ hơn chi phí thực tế hay giá trị hàng hoá 

 Về mặt chất: chi phí thực tế là chi phí lao động, phản ánh đúng, đầy đủ hao phí lao động XH cần 

thiết để sản xuất và tạo ra giá trị hàng hoá. Còn chi phí sản xuất TBCN (k) chỉ phản ánh hao phí TB 
của nhà TB mà thôI, nó ko tạo ra giá trị hàng hoá. 

Việc hình thành chi phí sản xuất TBCN (k) che đạy thực chất bóc lột của CNTB, che lấp quan hệ sản 

xuất TBCN. 

Giá trị hàng hoá W = k + m (trong đó k = c + v), nhìn vào công thức này, ranh giới từng bộ phận đã bị 

xoá nhoà, người ta thấy dường như k sinh ra m. Lao động là thực thể, nguồn gốc của giá trị thì bị biến 

mất, và giờ đây dường như toàn bộ chi phí sản xuất TBCN sinh ra giá trị thặng dư. Trong khi trên thực 

tế, c chỉ là điều kiện vật chất ko thể thiếu trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, làm tốc độ sản xuất 

giá trị thặng dư nhanh hơn và nhiều hơn, nhưng c không phảI là nguồn gốc sản xuất ra giá trị thặng dư. 
v mới là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư, v dùng để mua sức lao động, tạo ra (v + m) > m. 

 

Phân biệt giá trị thặng dư với lợi nhuận? Tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ 

suất lợi nhuận 
 

- Giá trị thặng dư là 1 phần giá trị dôI ra ngoàI giá trị sức lao động (tiền lương) do công nhân 

làm thuê tạo ra và bị nhà TB chiếm ko. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình tạo ra 

giá trị kéo dàI quá cáI điểm mà ở đó giá trị sức lao động do nhà TB trả được hoàn lại bằng 1 
vật ngang giá mới. 

- Lợi nhuận (p) là giá trị thặng dư khi so giá trị thặng dư với TB ứng trước. Do đó, giá trị thặng 

dư khi được so với toàn bộ TB ứng trước, được quan niệm là con đẻ của TB ứng trước sẽ mang 
hình thức chuyển hoá là lợi nhuận.  

Công thức W = c + v + m = k + m bây giờ chuyển thành W = k + p (giá trị hàng hoá bằng chi 

phí sản xuất TBCN cộng với lợi nhuận) 

So sánh m và p: 

- Giống nhau: 

o  Là 1 phạm trù kinh tế, nó tồn tại khách quan, ko phảI là riêng có của CNTB. Vì vậy nó 
là 2 chỉ tiêu kinh tế 
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o cùng 1 nguồn gốc (là lao động sản xuất tạo ra mà ko được trả công) 

o đều thuộc về nhà TB chứ ko phảI của người lao động 

- Khác nhau: 

o Về mặt lượng: thường đối với từng DN, từng ngành thì m khác p 

Nhưng xét trên toàn bộ nền kinh tế thì: tổng p = tổng m (m là cơ sở của p) 

o Về mặt chất:  

nói m là do lao động trong lĩnh vực sản xuất tạo ra và là phần giá trị mà người lao động 

ko được trả công 

p: bề ngoàI như là do lưu thông sinh ra nhưng thực tế chỉ là 1 hình thức chuyển hoá hay 

tên gọi khác của giá trị thặng dư. Phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan 

hệ sản xuất giữa nhà TB và lao động làm thuê vì nó làm người ta tưởng rằng giá trị 
thặng dư ko phảI chỉ do lao động làm thuê tạo ra. Vì: 

+ sự hình thành chi phí sản xuất TBCN đã xoá nhoà sự khác nhau giữa c và v, 

nên việc p sinh ra trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận v thì bây giờ được thay 
bằng toàn bộ tư bản ứng trước 

+ do chi phí sản xuất TBCN luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực tế nên nhà TB 

chỉ cần bán hàng hoá cao hơn chi phí sản xuất TBCN và có thể thấp hơn giá trị 

hàng hoá là đã có lợi nhuận rồi. Xét từng trường hợp, p có thể lớn hơn, nhỏ hơn 

hoặc bằng m, nhưng xét trên toàn XH thì tổng giá cả luôn bằng tổng giá trị nên 

tổng lợi nhuận luôn bằng tổng giá trị thặng dư. Chính sự ko nhất trí về lượng 

giữa m và p nên càng che giấu thực chất bóc lột của CNTB. 

- Tỷ suất giá trị thặng dư: là tỷ lệ % giữa giá trị thặng dư và TB khả biến (v) 

m’ = m/v.100% 

- Tỷ suất lợi nhuận: là tỷ số tính theo % giữa giá trị thặng dư và toàn bộ TB ứng trước. 

p’ = m/K.100% = m/(c+v).100% 

K: TB ứng trước 

- Giống nhau: 

o Là 2 phạm trù kinh tế, 2 chỉ tiêu kinh tế, vì thế chúng tồn tại khách quan 

o Có giá trị về phân tích hoạt động kinh tế 

2003:  6% DN nhà nước (tức là 388 DN) có p’ năm >= lãI ngân hàng 

 82% DN có p’ năm < 5-8% (< lãI ngân hàng) 

- Khác nhau:  

o Về mặt lượng: m’ > p’   

o Về mặt chất: 

m’ = m/v.100%    : phản ánh chính xác trình độ bóc lột của nhà TB đối với công nhân 

làm thuê 

Do đó tính được 1 đơn vị tiền tệ đầu tư cho sức lao động đem lại bao nhiêu đơn vị tiền 
lãi 

p’: phản ánh mức doanh lợi của việc đầu tư TB, cho biết đầu tư vào đâu thì có lợi 

o Nói m’ là so sánh với v 

Nói p’ ý là so với K 

o p’ là động lực trực tiếp thúc đẩy các nhà TB, là mục tiêu cạnh tranh của các nhà TB 

 

Trình bày quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hoá chuyển thành 

giá cả sản xuất 
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- ĐN: cạnh tranh là 1 hình thức đấu tranh gay gắt quyết liệt giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành 

điều kiện sản xuất thuận lợi để thu lợi nhuận cao. Trong nền kinh tế hàng hoá, cạnh tranh vừa 
là môI trường, vừa là động lực. 

- Các loại cạnh tranh trong nền kinh tế: 2 loại cạnh tranh: 

o cạnh tranh nội bộ ngành kinh tế 

 ĐN: là cạnh tranh giữa các DN trong cùng 1ngành sản xuất cùng 1 sản phẩm 

nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá 
để thu lợi nhuận siêu ngạch 

 mục đích: nhằm thu lợi nhuận siêu ngạch là mức lợi nhuận > mức lợi nhuận 

bình thường  

 phương tiện: tìm mọi cách nâng cao m’, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá xí 

nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị XH của hàng hoá đó (bằng cách nâng cao 

năng suất lao động, cảI tiến kỹ thuật) 

 kq: là sự hình thành giá trị thị trường hay giá trị xh của hàng hoá.  

 giá trị thị trường hay giá trị XH của hàng hoá là con số bình quân lý 

tưởng của các giá trị cá biệt khác nhau của 1 ngành do cạnh tranh hình 
thành nên 

 thực tế giá trị Xh của hàng hoá là giá trị cá biệt của 1 DN chiếm đại bộ 

phận hàng hoá trên thị trường quyết định 

o cạnh tranh giữa các ngành 

 ĐN: là cạnh tranh giữa các DN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nhằm tìm 
nơI đầu tư có lợi 

 mục đích: tìm nơI đầu tư có lợi (tìm ngành có tỷ suất lợi nhuận cao để đầu tư) 

 phương tiện: tự do di chuyển TB từ ngành này sang ngành khác, tự phát phân 
phối TB vào các ngành sản xuất khác nhau 

điều kiện để có tự do di chuyển TB là 

 toàn bộ nền kinh tế quốc dân đạt đến trình độ đại CN cơ khí 

 giao thông vận tảI phát triển 

 tín dụng phát triển 

 kết quả: hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hoá chuyển thành 

giá cả sản xuất 

VD: Giả sử toàn bộ nền kinh tế có 3 ngành 

TB mỗi ngành = 100 đơn vị bóc lột 

Trình độ bóc lột m’ = 100% 

K bằng nhau 

Vì các ngành khác nhau nên cấu tạo hữu cơ khác nhau 

Ngành c v m Giá trị 

= 
c+v+m 

p’= 

m/(c+v) 

p’ ngang = 

tổng 
m/tổng K 

p ngang = 

p’ 
ngang.K 

Giá cả sx 

= K + p 
ngang 

Chênh lệch giá 

trị hhoá và giá 
cả sx 

1 2 3 4 5 6 7 = tổng 4/ 

tổng (2+3) 

8 = 

7/(2+3) 

9 10 

Cơ khí: 

c/v=4/1 

Dệt: c/v=7/3 

Da: c/v=6/4 
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Tự do di chuyển TB 

 

 

TB bỏ đi ở ngành có p’ thấp TB chuyển đến ngành có p’ cao 

 

 

Cung < cầu        cung > cầu 

Giá cả hàng hóa > giá trị     giá cả hàng hóa < giá trị 

 

 

p’ tăng   p’ ngang tăng   p’ giảm 

 

p’ ngang = tổng m/tổng K = 90/300 = 30% : tỷ suất lợi nhuận bình quân 

 

p ngang = p’ ngang . K = 30% .100 = 30: lợi nhuận bình quân: là số lợi nhuận bằng nhau của những 

TB bằng nhau, dù đầu tư vào những ngành khác nhau. 

 

Sự tự do di chuyển TB từ ngành này sang ngành khác làm thay đổi cả tỷ suất lợi nhuận cá biệt vốn có 

của các ngành. Sự di chuyển này chỉ tạm dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận của tất cả các ngành đều xấp xỉ 

bằng nhau. Kết quả là hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân. 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số TB đã đầu tư vào 
các ngành của nền sản xuất TBCN. 

 

Khi có p’ ngang và p ngang  giá trị chuyển thành giá cả sản xuất như là hệ quả tất yếu. Giá cả sản 

xuất = k + p ngang = 100 + 30 = 130 

Tiền đề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. ĐIều kiện để giá trị biến 

thành giá cả sản xuất là điều kiện để có tự do di chuyển TB (như trên): đại công nghiệp cơ khí TBCN 
phát triển, sự liên hệ rộng rãI giữa các ngành sản xuất, quan hệ tín dụng phát triển,. 

 

KL: trong điều kiện tự do cạnh tranh (tự do di chuyển TB) 

- giữa giá trị thặng dư tạo ra trong sản xuất và lợi nhuận của từng ngành là khác nhau (về mặt 

lượng) nhưng toàn bộ nền kinh tế thì:  

  tổng p ngang = tổng p = tổng m (= 90) 

- Quy luật giá trị thặng dư (quy luật kinh tế cơ bản) trong giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển hóa 
thành quy luật lợi nhuận bình quân 

- Giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất 

 Toàn bộ nền kinh tế thì tổng giá cả sản xuất = tổng giá trị hàng hóa (= 90) 

- Trong điều kiện tự do cạnh tranh, quy luật giá trị chuyển hóa thành quy luật giá cả sản xuất. 

Trước kia giá cả hàng hóa thay đổi xoay quanh giá trị thì nay giá cả hàng hóa thay đổi xoay 

quanh giá cả sản xuất. Giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong của giá cả sản xuất, giá cả sản 

xuất là cơ sở của giá cả thị trường, giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. 

- ý nghĩa cách mạng của lý luận lợi nhuận bình quân của Mác: 

đấu tranh kinh tế (tăng lương, giảm giờ làm) là cần thiết và quan trọng nhưng chưa đủ mà phải 
tiến tới đấu tranh giai cấp đấu tranh chính trị vì toàn bộ giai cấp này bóc lột giai cấp khác 

- Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân đã che dấu hơn nữa thực 

chất bóc lột của CNTB và sự hình thành này cũng ko làm chấm dứt quá trình cạnh tranh mà 
tráI lại cạnh tranh vẫn tiếp diễn. 
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Các nhà TB sản xuất kinh doanh phân chia lợi nhuận theo nguyên tắc nào? Khi tỷ suất lợi 

nhuận bình quân hình thành còn cạnh tranh ko? Vì sao? 

 

- Theo nguyên tắc tỷ suất lợi nhuận bình quân 

- Khi p’ ngang hình thành vẫn còn cạnh tranh vì: 

 + điều kiện sản xuất khác nhau 

 + cấu tạo hữu cơ khác nhau 

 + đặc điểm từng ngành sản xuất khác nhau 

 + vẫn tồn tại tư hữu về tư liệu sản xuất 

 

TB thương nghiệp 

 

TB thương nghiệp dưới CNTB là gì? 

 

               Sức lao động  

T – H                                ……sản xuất……… H’ – T’ 

               Tư liệu sản xuất  

 

TB tiền tệ  TB cho vay    TB hàng hoá (TB thương nghiệp) 

 

- TB thương nghiệp dưới CNTB là 1 bộ phận của TB công nghiệp tách rời ra, phục vụ quá trình 

lưu thông hàng hóa của TB công nghiệp, kinh doanh TB hàng hóa để thu lợi nhuận 

- Hàng hóa sau khi ở tay nhà TBCN được chuyển sang nhà TB thương nghiệp, có nghĩa là nhà 

TBCN đã bán xong hàng hóa. Khâu bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng giờ đây do nhà TB 

thương nghiệp đảm nhiệm. Do đó TB thương nghiệp chỉ là 1 khâu trong quá trình tái sản xuất, 
không có khâu này thì quá trình sản xuất ko thể tiến hành bình thường được. 

 

CMR TB thương nghiệp dưới CNTB tách rời khỏi TB công nghiệp là 1 tất yếu kinh tế 

(Trình bày về mặt lịch sử và logic sự hình thành của TB thương nghiệp dưới CNTB) 

(CMR TB thương nghiệp dưới CNTB vừa phụ thuộc lại vừa độc lập tương đối với TB công nghiệp) 

 

- Thương nghiệp tức là hành nghề mua và bán hàng hóa trên thị trường, xét trên nghĩa đó thì nó 

có trước CNTB và cùng với nhà nước là tiền đề sinh ra CNTB. 

- THương nghiệp dưới CNTB được tách rời ra khỏi TB công nghiệp là 1 tất yếu kinh tế vì: 

+ sản xuất phát triển, quy mô sản xuất mở rộng, các xí nghiệp ngày càng lớn lên làm cho các 

chức năng quản lý kinh tế ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi nhà TB chỉ có khả năng hoạt động 

trong một khâu nào đó thôi. Từ đó dẫn đến phân công lao động XH 

+ TB thương nghiệp chuyên trách việc lưu thông hàng hoá sẽ làm lượng TB và chi phí bỏ vào 
lưu thông giảm đI rất nhiều.  

+ CNTB càng phát triển thì mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng càng gay gắt, nhu cầu thực tế 

đòi hỏi cần có nhà TB thương nghiệp chuyên trách việc bán hàng hoá. Nhà TBCN ko phảI lo 

khâu lưu thông và chỉ cần tập trung vào sản xuất, năng suất lao động sẽ tăng lên, quá trình sản 

xuất được đẩy nhanh, rút ngắn thời gian lưu thông và tăng nhanh tốc độ chu chuyển của TB 

- TB thương nghiệp ra đời từ TBCN, nó vừa thống nhất, phụ thuộc vào TB công nghiệp vì: 

+ tốc độ và quy mô của lưu thông là do tốc độ và quy mô của sản xuất công nghiệp quyết định. 

Sản xuất là cơ sở của trao đổi, của lưu thông, ko có sản xuất, ko có hàng hoá thì ko có gì để lưu 

thông.  
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+ TB thương nghiệp đảm nhiệm chức năng TB hàng hoá của TB công nghiệp (thực hiện giá trị 

và giá trị thặng dư). Do đó những giai đoạn vận động của TB kinh doanh hàng hoá là do sự vận 
động của TB hàng hoá quyết định 

Công thức vận động của TB thương nghiệp (TB kinh doanh hàng hoá) khác với công thức vận 

động của TB hàng hoá. 

TB thương nghiệp vận động theo công thức T – H – T’ (T’>T) 

TB hàng hoá vận động theo công thức: H’ – T’ – H… sản xuất ….H’ 

- TB thương nghiệp lại độc lập tương đối với TB công nghiệp vì: 

+ do phân công lao động XH, TB thương nghiệp trở thành 1 ngành riêng trong nền kinh tế, 1 
bộ phận lao động hoạt động trong ngành này 

+ TB thương nghiệp phải bỏ vốn ra để kinh doanh, vì thế tuần hoàn của TB mang tính độc lập 

(T - H - T’), TB thương nghiệp ko bao giờ mang hình tháI TB sản xuất mà chỉ hoạt động trong 
phạm vi lĩnh vực lưu thông. 

- Sự tách rời này có lợi cho TB công nghiệp và có lợi cho XH 

 + lợi cho TB công nghiệp 

++ vì TB công nghiệp chuyên môn hóa vào sản xuất nên năng suất lao động tăng và 

khối lượng sản phẩm tăng 

++ thương nghiệp đảm nhận khâu H’ - T’ nên vốn của TB công nghiệp quay vòng 
nhanh, vì thế có lợi cho TB công nghiệp, TB thương nghiệp và cho XH 

 + lợi cho thương nghiệp và XH: 

  ++ có công ăn việc làm, là ngành riêng do đó có lợi cho thương nghiệp và XH 

++ thu hồi vốn nhanh: vì thương nghiệp chuyên môn hóa trong lưu thông (am hiểu nhu 

cầu của XH), do đó tác động đến sản xuất công nghiệp và sản xuất nói chung, từ đó 
thúc đẩy XH sản xuất theo nhu cầu 

++ thoả mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của XH (là nội trợ của nền kinh tế) 

 

Trình bày nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận thương nghiệp dưới 

CNTB 

 

- Thương nghiệp là lưu thông mua và bán hàng hóa thuần túy. Vì là trong lưu thông nên nó ko 
tạo ra giá trị, giá trị thặng dư và lợi nhuận. 

 + khi thương nghiệp có trước CNTB, thì lợi nhuận là do ăn cắp và lừa đảo sinh ra 

+ với thương nghiệp trong CNTB thì TB thương nghiệp ko sáng tạo ra giá trị và giá trị thặng 

dư  mà chỉ thực hiện giá trị và giá trị thặng dư.  

 VD:  

  ++ giả sử nền kinh tế có TB công nghiệp: 

   Kcn = 900, c/v = 4/1, m’ = 100% 

  giá trị hàng hóa công nghiệp = 720c + 180v + 180m = 1080 

   p’ công nghiệp = m/(c+v) = m/K = 180/900 = 20% 

  ++ giả sử có 1 TB thương nghiệp: 

   Ktn = 100 

   hình thành: p’ ngang = tổng m/tổng K = tổng m/(Kcn + Ktn)    
    = 180m/1000 = 18% 

  ++ p công nghiệp ngang = p’ ngang . Kcn = 18%.900 = 162 

   p thương nghiệp ngang = p’ ngang . Ktn = 18%.100 = 18 

  ++ TB công nghiệp bán hàng hóa cho TB thương nghiệp 

   720c + 180v + 162m = 1062 
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   1062: gọi là giá cả sản xuất công nghiệp  

    giá thành công xưởng 

    giá bán buôn cấp 1 

    giá đã trừ đi tỷ lệ chiết khấu công nghiệp 

   720c + 180v = K 

   162m = p công nghiệp ngang 

  ++ TB thương nghiệp bán hàng hóa cho người tiêu dùng: 

   720c + 180v + 162m + 18m = 1080 

   1080 = giá cả sản xuất cuối cùng 

     giá cả thực tế 

     giá bán lẻ hay giá tiêu dùng 

   p thương nghiệp ngang = (giá bán - giá mua) = 1080 - 1062 = 18 

Bản chất: 

 Lợi nhuận thương nghiệp dưới CNTB là 1 bộ phận của giá trị thặng dư do người sản xuất trong 

lĩnh vực sản xuất công nghiệp tạo ra mà người TB công nghiệp nhường cho nhà TB thương nghiệp 
vì bán thuê hàng hóa cho họ. 

 

Các nhà TB sản xuất kinh doanh phân chia lợi nhuận theo nguyên 

tắc nào? Lấy TB thương nghiệp và công nghiệp để chứng minh 
 

- Theo nguyên tắc tỷ suất lợi nhuận bình quân (như trên). 

- Lợi nhuận thương nghiệp là chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hoá. Điều đó ko có nghĩa 

là nhà TB thương nghiệp bán hàng hoá cao hơn giá trị của nó mà là nhà TB thương nghiệp 

mua hàng hoá thấp hơn giá trị và bán đúng giá trị của nó. Nói cách khác, nhà TB công nghiệp 
đã nhường cho nhà TB thương nghiệp 1 phần lợi nhuận. 

- Lấy VD trên để CM 

 

Chi phí sản xuất TBCN, chi phí lưu thông có tạo thành giá trị hàng 

hóa ko? Vì sao? (Bản chất của chi phí sản xuất, chi phí lưu thông) 
 

- Chi phí sản xuất TBCN là những chi phí về TB (ko phải chi phí về lao động) mà nhà TB phảI 

bỏ ra để sản xuất hàng hoá (là toàn bộ  những chi phí về TB gồm TB bất biến và TB khả biến 
liên quan đến sản xuất hoặc lưu thông hàng hoá) 

kí hiệu:  k = c + v 

c: chi phí bất biến 

v: chi phí khả biến 

Vì thế chi phí sản xuất TBCN (k) chỉ phản ánh hao phí TB của nhà TB mà thôI, nó ko tạo ra 

giá trị hàng hoá. 

- Chi phí lưu thông là những chi phí liên quan quá trình lưu thông, mua và bán hàng hóa: có 2 loại: 

 + chi phí lưu thông bổ sung tiếp tục quá trình sản xuất hàng hóa: là những chi phí magn tính 
chất sản xuất, liên quan đến việc bảo tồn và di chuyển của hàng hoá trong lưu thông 

  ++ chi phí vận tải 

++ chi phí bảo quản giá trị sử dụng của hàng hóa trong điều kiện thời gian lao động XH 

cần thiết 

 được cộng vào giá bán vì lao độgn của công nhân làm ra những việc này là lao động 

sản xuất, lao động của họ tham gia tạo ra giá trị và giá trị thặng dư cho nhà TB thương 

nghiệp. 
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   nó là yếu tố tạo thành giá trị hàng hóa 

+ chi phí lưu thông thuần túy: là những chi phí trực tiếp gắn liền với việc mua và bán hàng 

hoá: như tiền mua quầy bán hàng, thuê người bán hàng, chi phí mua thiết bị, quảng cáo…. 

 chi phí lưu thông thuần tuý ko làm cho giá trị hàng hoá tăng lên. Lao động bỏ ra để thực 

hiện việc mua và bán hàng hoá chỉ làm thay đổi hình tháI giá trị chức ko tạo ra giá trị và giá trị 

thặng dư. người hành nghề thương nghiệp phải ứng ra và lấy lợi nhuận thương nghiệp (tức là 
giá trị thặng dư do lao động của công nhân trong lĩnh vực sản xuất tạo ra) bù dần vào 

 

Phân biệt TB thương nghiệp, TB kinh doanh hàng hóa, TB hàng hóa 

 
- TB thương nghiệp dưới CNTB là 1 bộ phận của TB công nghiệp tách rời ra, phục vụ quá trình 

lưu thông hàng hóa của TB công nghiệp, kinh doanh TB hàng hóa để thu lợi nhuận 

  TB thương nghiệp và TB kinh doanh hàng hóa là 1, là chủ thể 

- TB hàng hóa (H’) là khách thể (đối tượng, vật). Nó là 1 giai đoạn tuần hoàn của TB công 
nghiệp 

+ TB thương nghiệp (TB kinh doanh hàng hoá) vận động theo công thức T – H – T’ (T’>T) 

+ TB hàng hoá vận động theo công thức: H’ – T’ – H… sản xuất ….H’. Nhà TB công nghiệp 

thu được tiền bán hàng của mình, lại dùng tiền đó để mua các yếu tố sản xuất, trong quá trình 

chuyển hoá ko làm tăng thêm giá trị. Hành vi H’ – T’ của TB hàng hoá chỉ là 1 giai đoạn vận 

động của TB kinh doanh hàng hoá. 

 

TB cho vay 

 

TB cho vay dưới CNTB là gì? 

 

               Sức lao động  

T – H                                ……sản xuất……… H’ – T’ 

               Tư liệu sản xuất  

 

TB tiền tệ  TB cho vay 

 

- Là 1 bộ phận của TB công nghiệp tách ra trong quá trình tuần hoàn của TB, kinh doanh TB 
tiền tệ để thu lời.  

- Sự xuất hiện và tồn tại của TB cho vay vừa là cần thiết vừa là tất yếu. Vì: 

o Trong quá trình tuần hoàn và chu chuyển của TB công nghiệp, luôn có số TB tiền tệ 

tạm thời nhàn rỗi (VD: tiền trong quỹ khấu hao TB cố định, tiền mua nguyên vật liệu 

nhưng chưa đến kỳ mua…). Số tiền nhàn rỗi đó ko đem lại thu nhập nào cho nhà TB, 

tức là ko sinh lợi. Vì vậy nhà TB đưa tiền cho người khác vay để kiếm lời. Trong khi 
đó có những nhà TB khác rất cần tiền, do đó tất yếu phảI đI vay 

- Từ đó sinh ra quan hệ tín dụng TBCN, TB nhàn rỗi trở thành TB cho vay. TB cho vay là TB 

tiền tệ mà người chủ của nó nhường cho người khác sử dụng trong 1 thời gian nhất định nhằm 
thu thêm 1 số lời nhất định gọi là lợi tức (z) 

 

Trình bày đặc điểm của TB cho vay dưới CNTB 

 

Có 3 đặc điểm khác căn bản với TB công nghiệp và TB thương nghiệp: 

- Quyền sở hữu TB tách rời khỏi quyền sử dụng TB  
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-  TB cho vay là 1 hàng hóa đặc biệt 

- TB cho vay là 1 loại TB phi lý nhất, ăn bám nhất, sùng bái nhất 

Vận động theo công thức T - T’ , T’ = T + z. phi lý nhất 

Sự vận động của TB cho vay chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa nhà TB cho vay và nhà TB đI 

vay, tiền đẻ ra tiền. Nên quan hệ bóc lột TBCN được che giấu 1 cách kín đáo nhất. 

 

CMR TB cho vay là 1 hàng hóa đặc biệt 

(Phương pháp luận: CM là hàng hóa, CM là hàng hóa đặc biệt) 
 

TB cho vay vận động theo công thức T - T’ , T’ = T + z > T 

- CM TB (tiền tệ) là hàng hóa:  

 + có 2 thuộc tính: giá trị, giá trị sử dụng 

 + có người mua, người bán, giá cả 

 + giá cả lên xuống xoay quanh quan hệ cung cầu 

- Là hàng hóa đặc biệt: 

+ khác với mua và bán, đây là cho vay và đi vay  người có tiền ko mất quyền sở hữu TB của 

mình, mà chỉ nhường quyền sử dụng giá trị sử dụng của tiền tệ cho người đi vay làm chức 

năng TB. Quyền sử dụng TB tách rời quyền sở hữu TB 

+ lãi suất (lợi tức): cả người đi vay và người cho vay đều biết trước trên cơ sở thỏa thuận, đến 
hẹn thì trả cả gốc lẫn lãi (giá cả của TB cho vay là thỏa thuận) 

+ hàng hóa thông thường thì giá trị quyết định giá cả, còn với hàng hóa TB cho vay thì giá trị 

sử dụng quyết định giá cả 

 

Trình bày nguồn gốc và bản chất của lợi tức 

- TB cho vay chi ra 2 lần với tư cách là TB 

 

   Cho vay  chi 

  A   B   sản xuất kinh doanh 

 

 nó phải quay về 2 lần với tư cách là TB: 

sản xuất kinh doanh giá trị = c + v + m 

nhưng lợi nhuận chỉ tạo ra 1 lần, và ở lần chi thứ 2 (chi vào sản xuất kinh doanh). Vì TB cho vay 

chi ra và quay về 2 lần với tư cách là TB nên lợi nhuận phải chia 2 phần: lãi cho người có tiền và 

lợi nhuận DN 

- ĐN: lợi tức (lãi suất) chỉ là 1 phần của lợi nhuận mà nhà TB hoạt động thu được nhờ sử dụng 

TB đI vay phảI trả cho nhà TB cho vay. Trên thực tế thì nó là 1 phần lợi nhuận bình quân mà 

nhà TB đI vay trả cho nhà TB cho vay, căn cứ vào số TB mà nhà TB cho vay đã cho nhà TB đI 

vay sử dụng. Bản chất nó là 1 bộ phận của giá trị thặng dư do người lao động trong lĩnh vực 

sản xuất tạo ra mà nhà TB đi vay trả cho nhà TB cho vay theo thỏa thuận.  

- Việc nhà TB cho vay thu được lợi tức đã che giấu thực chất bóc lột TBCN.  

 

Vì sao nhà TB kinh doanh bằng tiền tệ của mình nhưng lợi nhuận thu được vẫn chia thành 2 

phần lợi tức và lợi nhuận DN? 

 

Vì: 

- Nhà TB kinh doanh ở đây đóng 2 vai: nhà TB cho vay và nhà TB sản xuất kinh doanh, vì vậy 

phải chia lợi nhuận thành 2 phần để lựa chọn xem cho vay hay kinh doanh có lợi hơn. 
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(bằng cách so sánh với những đồng nghiệp cho vay và sản xuất kinh doanh xem có hiệu quả 

không) 

- Lợi tức là 1 phạm trù có sẵn trong lịch sử  có công thức vận động T - T’. Phạm trù lợi tức 

này không có giỏi giang gì, có tiền cho vay thì có lợi tức z. Lợi nhuận DN mới thể hiện tài của 

người kinh doanh 

 

Tỷ suất lợi tức là gì? Đặc điểm và xu hướng vận động của nó 

 

- ĐN: tỷ suất lợi tức là tỷ lệ tính theo % giữa lợi nhuận thu được so với số TB tiền tệ cho vay.  

  z’ = z/T.100% 

 Tỷ suất lợi tức cao hay thấp phụ thuộc vào: 

  + tỷ suất lợi nhuận bình quân 

  + tỷ lệ phân chia lơI nhuận thành lợi tức và lợi nhuận DN 

  + quan hệ cung cầu về TB cho vay. 

Giới hạn tối đa của tỷ suất lợi tức là tỷ suất lợi nhuận bình quân, tối thiểu là >0.  

- Đặc điểm:  

 + về mặt lý luận: z’ có sau, z có trước 

 Thực tế thì ngược lại: z’ có trước, z có sau 

 + z’ là một con số ko xác định vì cho vay bao giờ cũng lấy lãi 

Về lý thuyết: 0 < z’ < p’ ngang (tỷ suất lợi nhuận bình quân) nên ko xác định 

 Từng thời điểm cụ thể thì z’ lại là 1 con số xác định 

 Vì vậy z’ là cơ sở là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô lợi hại 

  VD: nếu cần tiền, thì tăng z’ 

- Xu hướng vận động của z’: 

 + có xu hướng giảm. Vì: 

  ++ tỷ suất lợi nhuận (p’ giảm) 

   p’ = m/(c+v) 

   (c+v) tăng nên p’ giảm 

 + cung về tiền > cầu về tiền 

  Thu nhập = tiêu dùng + tiết kiệm 

Khi nền kinh tế phát triển  thu nhập tăng, tiêu dùng lại có giới hạn  tiết kiệm tăng. 
Do đó cung về tiền tăng 

 

Phân biệt TB cho vay, TB kinh doanh tiền tệ và TB tiền tệ 

 
- TB tiền tệ là khách thể của TB công nghiệp 

- TB cho vay, TB kinh doanh tiền tệ là chủ thể, là 1 bộ phận của TB CN tách rời ra quá trình 
tuần hoàn TB, để kinh doanh tiền thu lời. 

 

Trình bày bản chất của địa tô (R) dưới CNTB 

 

- Nông nghiệp cũng là 1 ngành sản xuất vật chất quan trọng hàng đầu, và phương thức sản xuất 

kinh doanh là thuê và bóc lột lao động làm thuê 

- Đất đai thuộc về địa chủ, do đó có sự độc quyền tư hữu ruộng đất  
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 nhà TB kinh doanh trong nông nghiệp thuê ruộng đất để kinh doanh thì phải trả tiền cho địa 

chủ gọi là địa tô 

 Tiền tô = địa tô + chi phí xây dựng cơ bản trong nông nghiệp 

 địa tô: thu nhập của đất 

Do đó ngoàI lợi nhuận bình quân, nhà TB kinh doanh nông nghiệp phảI thu thêm được 1 phần 
giá trị thặng dư dôI ra nữa tức là lợi nhuận siêu ngạch. 

- Địa tô TBCN là lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân mà nhà TB thuê ruộng phải trả 

cho địa chủ (dưới hình thái địa tô) theo thỏa thuận. 

Vì vậy bản chất nó là 1 bộ phận của giá trị thặng dư do người lao động trong nông nghiệp tạo 
ra 

- Phân biệt địa tô phong kiến và địa tô TBCN 

+ giống nhau: quyền sở hữu ruộng đất được thực hiện về mặt kinh tế và nguồn gốc là giá trị 

thặng dư siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch do người lao động trong nông nghiệp tạo ra 

 + khác nhau: 

++ về mặt lượng: địa tô TBCN chỉ là 1 phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình 
quân. Địa tô phong kiến là toàn bộ lao động thặng dư, nhiều khi là cả lao động cần thiết 

++ về chất: địa tô phong kiến phản ánh mối quan hệ giữa 2 giai cấp (địa chủ, nông dân, 

địa chủ trực tiếp bóc lột nông dân). Địa tô TBCN phản ánh mối quan hệ giữa 3 giai cấp 

(địa chủ, nhà TB, người lao động, địa chủ gián tiếp bóc lột người lao động thông qua 

TB hoạt động) 

 

Nhà TB đi thuê ruộng đất lấy đâu ra lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân để trả cho 

chủ đất dưới hình thái địa tô? 

(So sánh lợi nhuận siêu ngạch trong công nhiệp và trong nông nghiệp) 

 

- Giá trị thặng dư siêu ngạch (p siêu ngạch) trong công nghiệp chỉ là hiện tượng tạm thời, tồn tại 

trong XH nhưng ko cố định ở một DN nào, nó chỉ có ở những DN có năng suất lao động cá 

biệt cao, có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn điều kiện sản xuất trung bình của toàn XH. 

- GIá trị thặng dư siêu ngạch (p siêu ngạch) trong nông nghiệp tồn tại tương đối ổn định và lâu 
dàI vì: 

+ ruộng đất là tư liệu sản xuất cơ bản, ruộng tốt xấu khác nhau nhưng đại bộ phận là xấu 

+ đất đai (đất đai canh tác) đặc biệt đất đai có điều kiện sản xuất thuận lợi ngày càng giảm vì: 

 ++ dân số tăng (tự nhiên, tăng cơ học do quá trình thành thị hoá) 

 ++ xây dựng cơ bản 

 những nhà TB thuê được ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi có năng suất lao 

động cá biệt > đất ko thuận lợi, do đó tạo p siêu ngạch 

+ trong công nghiệp, nhờ khoa học công nghệ nên có thể xây dựng nhà máy tối tân ở bất cứ 
nơI nào. 

Trong nông nghiệp chi phí bỏ ra so với kết quả thu về là rất nhỏ đất đai khác nhau thì con 

người ko tạo ra được đất đai tốt như trong công nghiệp. Do đó những người thuê được ruộng 
đất có điều kiện sản xuất thuận lợi có năng suất lao động cá biệt cao sẽ tạo ra p siêu ngạch.  

+ trong nông nghiệp, giá trị hàng hoá được quyết định bởi điều kiện sản xuất  xấu nhất, vì vậy 

người có điều kiện sản xuất thuận lợi sẽ thu được p siêu ngạch, và nộp cho địa chủ dưới hình 

tháI địa tô (vì nếu ko nhà TB kinh doanh trên ruộng đất xấu ko thu được lợi nhuận bình quân 

và sẽ chuyển sang kinh doanh nghề khác. Nhưng nếu họ chỉ kinh doanh ruộng đất tốt và trung 

bình thì sẽ ko đủ nông sản phẩm để thoả mãn nhu cầu của XH). (trong công nghiệp, giá cả sản 

xuất là do điều kiện sản xuất trung bình quyết định) 

 

Trình bày các hình thức địa tô dưới CNTB 
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- Địa tô chênh lệch: gồm địa tô chênh lệch 1 và địa tô chênh lệch 2 

- Địa tô chênh lệch 1: 

VD: Toàn bộ nền kinh tế về nông nghiệp có 3 loại ruộng đất, diện tích = nhau, đầu tư bằng 

nhau = 100, p ngang = 20, K = k 

Loại 

ruộng 
đất 

TB đầu 

tư 

p ngang Gtrị hh 

nông 
nghiệp 

Sản 

lượng 
(tấn) 

Gcả sx 

của 1 

đơn vị 

hh 

Gcả sx 

chung của 
1 đvị hh 

Gcả sx 

của 
toàn bộ 

địa tô 

chênh 
lệch 1 

1 2 3 4 = 2+3 5 6 = 4/5 7 8 = 7x5 9 = 6-4 

Tốt 

TB  

Xấu 

100 

100 

100 

20 

20 

20 

120 

120 

120 

6 

5 

4 

20 

24 

30 

30 

30 

30 

180 

150 

120 

60 

30 

0 

Tổng 300 60 360 15     

Địa tô chênh lệch 1 là loại địa tô thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuận 

lợi (trung bình và tốt), gần nơI tiêu thụ, gần đường giao thông. 

Gần thị trường  chi phí vận tảI = 0 

KL: địa tô chênh lệch 1 là p siêu ngạch ngoàI p ngang mà nhà TB thuê ruộng phảI trả cho địa 

chủ. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất 
xấu nhất với giá cả sản xuất cá biệt 

- Địa tô chênh lệch 2: là địa tô thu được nhờ thâm canh (gắn liền với thâm canh). Thâm canh 

ruộgn đất là đầu tư thêm TB vào 1 đơn vị diện tích để nâng cao chất lượng canh tác. 

Nhà TB muốn thuê thời hạn dàI và tận dụng hết độ màu mỡ của đất đai để thu được lợi nhuận 

nhiều hơn, còn địa chủ muốn cho thuê thời hạn ngắn  độ màu mỡ của đất đai ngày càng giảm 

sút. 

- Địa tô tuyệt đối: 

VD:  

Giả sử có 1 TB công nghiệp có: Kcn = 100, c/v = 4, m’ = 100% 

 Giá trị hàng hoá công nghiệp = 80c + 20v + 20m = 120 

p công nghiệp ngang = 20 

Có 1 TB nông nghiệp có: Knn = 100, c/v = 6/4, m’= 100% 

 giá trị hàng hoá nông nghiệp = 60c + 40v + 40m = 140 

p nông nghiệp ngang = 40 

Cấu tạo hữu cơ của TB trong nông nghiệp < trong công nghiệp vì đặc điểm của ngành nghề, sử 
dụng nhiều lao động sống hơn. 

Nhưng người kinh doanh trong nông nghiệp chỉ được hưởng p như trong công nghiệp (=20). 

Phần dôI ra là (20) địa tô tuyệt đối vì: độc quyền tư hữu ruộng đất của địa chỉ là hàng rào ko 
cho TB tự do kinh doanh trong nông nghiệp 

 Lợi nhuận thu được ko đem chia chung, quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân trong nông 

nghiệp ko vận hành. 

 Địa tô tuyệt đối gắn liền với độc quyền tư hữu ruộng đất 

ĐN: địa tô tuyệt đối là p siêu ngạch do người lao động trong nông nghiệp tạo ra ngoàI p ngang 
được hình thành bởi cấu tạo hữu cơ của TB trong nông nghiệp < trong công nghiệp 

- Địa tô hầm mỏ:  

- Địa tô xây dựng:  

- Địa tô độc quyền: gắn liền với độc quyền sở hữu ruộng đất, độc chiếm các điều kiện tự nhiên 

thuận lợi, cản trở sự cạnht ranh của TB, tạo nên giá cả độc quyền của nông sản. NGuồn gốc 
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cũng là lợi nhuận siêu ngạch do giá cả độc quyền cao của sản phẩm thu được trên đất đai ấy 

mà nhà TB phảI nộp cho địa chủ. 

 

Các nhà TB sản xuất kinh doanh phân chia lợi nhuận theo nguyên tắc nào? 

 

- Theo nguyên tắc tỷ suất lợi nhuận bình quân 

- VD, CM 

- Khi p’ ngang hình thành, vẫn còn cạnh tranh vì…….. 

- TB cho vay, TB ngân hàng có tham gia nguyên tắc đó ko 

o TB cho vay: ko tham gia vì là TB tiềm năng, ko hoạt động sản xuất kinh doanh trực 
tiếp 

o TB ngân hàng: có tham gia vì là 1 DN 

- TB kinh doanh trong nông nghiệp có tham gia bình quân hoá không  không vì độc quyền tư 

hữu ruộng đất là hàng rào cản trở quá trình tự do di chuyển TB vào nông nghiệp, do đó ngăn 

cản việc hình thành lợi nhuận bình quân chung giữa nông nghiệp và các ngành. (Phần giá trị 

thặng dư dôI ra ngoàI mức lợi nhuận bình quân được giữ lại để nộp cho địa chủ gọi là địa tô 
tuyệt đối) 

 

Phân biệt địa tô chênh lệch với địa tô tuyệt đối 

- Địa tô chênh lệch: là phần lợi nhuận vượt ra ngoàI lợi nhuận bình quân, thu được trên những 

ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung 

được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên 

ruộng đất tốt và trung bình.. Thực chất nó là lợi nhuận siêu ngạch, nguồn gốc của nó là 1 phần 
giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra. 

- Địa tô tuyệt đối: là địa tô mà tất cả các nhà TB kinh doanh nông nghiệp đều phảI nộp cho địa 

chủ dù ruộng đất tốt hay xấu. 

- Giống nhau: 

o Cùng nguồn gốc: là 1 phần giá trị thặng dư do người lao động trong lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp tạo ra 

o Là lợi nhuận siêu ngạch chuyển hoá thành 

o địa chủ được hưởng địa tô 

- Khác nhau: 

Địa tô chênh lệch Địa tô tuyệt đối 

+ điều kiện hình thành: 

     ++ do có điều kiện sản xuất thuận lợi 

 

 

 

+ nguyên nhân hình thành: 

     ++ do độc quyền kinh doanh ruộng đất 

+ không phảI là yếu tố tạo thành giá trị hàng 

hoá trong NNghiệp 

+ chế độ XH nào cũng tồn tại 

 

++ do cấu tạo hữu cơ của TB trong 

NNghiệp thấp hơn cấu tạo hữu cơ của 

TB trong CN (sử dụng nhiều lao động 

sống hơn) 

 

++ độc quyền tư hữu ruộng đất 

+ là 1 bộ phận của giá trị hàng hoá 

 

+ chỉ tồn tại khi có chế độ độc quyền tư 
hữu ruộng đất 

 

- Giá cả ruộng đất: là địa tô TB hoá = R/z’.100% 

R: địa tô 
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z’: tỷ suất  lợi tức 

 Bản chất của giá cả ruộng đất là mua thu nhập do đất đai mang lại, tức là thu tô 1 lần cho 1 

khoảng thời gian nào đó 

KháI quát 

 

Trình bày kháI quát các hình tháI chuyển hoá của giá trị thặng dư 

 

Giá trị hàng hoá = c+ v + m 

Khi bán đI sẽ thu được tiền (gọi là doanh thu hay thu nhập thuần tuý) 

Tiền đó gồm 3 phần:  c: chuyển vào quỹ bù đắp 

    v: chuyển vào quỹ tiền lương 

    m: giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư chuyển hoá thành 

(1) Lợi nhuận (p): bề mặt của nền kinh tế, p là giá trị thặng dư khi so giá trị thặng dư với TB ứng 
trước K….. 

Giá trị thặng dư chuyển hoá thành p vì m được tạo ra trong sản xuất. Trong kinh tế hàng hoá 

thì sản xuất để cho XH 

Giá trị hàng hoá = c+ v + m = (c+ v) + m 

Giữa sản xuất và lưu thông là sự thống nhất biện chứng. Sản xuất ra hàng hoá, khi bán đI sẽ 
thu (c + v + m) 

 

(2) Lợi nhuận bình quân công nghiệp: p cnghiệp ngang 

p cnghiệp ngang = p’ ngang . Kcn 

là lượng lợi nhuận thu được căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận bình quân và TB ứng trước. 

Vì sao p chuyển hoá thành p cnghiệp ngang? Đặc trưng của kinh tế hàng hoá thị trường là cạnh 

tranh. Do cạnh tranh nên tạo ra p’ ngang. 

 

(3) Lợi nhuận bình quân thương nghiệp: p tnghiệp ngang 

p tnghiệp ngang = p’ ngang . Ktn 

là…….. 

Vì sao p công nghiệp ngang chuyển hoá thành p tnghiệp ngang? ……… 

 

(4) Lợi tức (z): là phần giá trị thặng dư…….. 

P tnghiệp ngang chuyển hoá thành lợi tức vì: trong nền kinh tế hàng hoá, ngoàI người sản xuất 

kinh doanh còn có người kinh doanh tiền. 

(5) Địa tô (R) là: …….. 

+ giá trị thặng dư chuyển hoá thành địa tô vì nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất. Người 
thuê ruộng sẽ phảI trả tiền thuê cho địa chủ gọi là địa tô 

 

Trình bày kháI quát các quy luật phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế TBCN 

 

Giá trị hàng hoá = c+ v + m 

m phân chia theo các quy luật sau: 

- Đối với nhà TB sản xuất kinh doanh trực tiếp, sẽ được lợi nhuận bình quân (thương nghiệp, công 

nghiệp, nông nghiệp, giao thông…), vận động theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân. 

 

p cnghiệp, nnghiệp, tnghiệp, giao thông… ngang = p’ ngang . Kcn, nn, tn, … 
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- Đối với nhà TB không sản xuất kinh doanh trực tiếp  

+ với TB cho vay: được lợi tức, lợi tức vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức: z = z’.T 

+ địa chủ: được địa tô, vận động theo quy luật tỷ suất địa tô: R = R’.T 

 

TáI sản xuất 

 

TáI sản xuất là gì? 

- TáI sản xuất là quá trình sản xuất được lặp lại thường xuyên và phục hồi ko ngừng.  

- TáI sản xuất giản đơn và táI sản xuất mở rộng: 

o TáI sản xuất giản đơn là quá trình tái sản xuất được lặp lại với quy mô như cũ. Loại 

hình này thường gắn liền với nền sản xuất nhỏ và là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ, 

năng suất lao động thấp, chưa có hoặc có ít giá trị thặng dư, sản phẩm làm ra đem tiêu 

dùng hết cho cá nhân.  

o TáI sản xuất mở rộng: là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước, 

thường gắn liền với sản xuất lớn và là đặc trưng của nền sản xuất lớn (XH đạt trình độ 

năng suất lao động vượt ngưỡng sản phẩm tất yếu, tạo sản phẩm thặng dư ngày càng 
nhiều. Sản phẩm thặng dư là nguồn gốc để tích lũy tái sản xuất mở rộng) 

 Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng: mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm sản 

phẩm làm ra nhờ sử dụng nhiều hơn  các yếu tố đầu vào, các nguồn lực của sản 
xuất trong khi năng suất và hiệu quả của các yếu tố sản xuất đó ko đổi 

 Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu: là sự tăng lên của sản phẩm chủ yếu do 

tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực, các nguồn lực được 

sử dụng có thể ko thay đổi, giảm hoặc tăng lên, nhưng mức tăng của chúng nhỏ 

hơn mức tăng của năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực đó 
trong sản xuất 

- Tổng sản phẩm XH: là toàn bộ sản phẩm mà XH sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định, 

thường là 1 năm (của cảI vật chất, dịch vụ được sản xuất ra trong thời gian 1 năm (tính cả mặt 

hiện vật và giá trị)) 

 + về mặt giá trị tổng sản phẩm XH được cấu thành bởi 3 bộ phận:  

++ giá trị bù đắp cho TB bất biến (c) hay những giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong 
sản xuất (giá trị cũ chuyển dịch) 

++ giá trị bù đắp cho TB khả biến (v) hay là giá trị của toàn bộ sức lao động XH đã tiêu 

hao, nó ngang bằng với tổng số tiền công trả cho sức lao động tham gia vào quá trình 
sản xuất (giá trị mới) 

++ giá trị của sản phẩm thặng dư (m), do lao động thặng dư của XH tạo nên. (giá trị 

mới) 

c + v + m = c1 + c2 + v + m = GDP + c2 

+ về mặt hiện vật: tổng sản phẩm XH gồm tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 

 

Phân tích nội dung của quá trình táI sản xuất  

- TáI sản xuất của cảI vật chất: là nội dung quan trọng nhất. Của cảI vật chất được sản xuất gồm 

tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng  tái sản xuất của cải vật chất là tái sản xuất tư liệu sản 

xuất và tư liệu tiêu dùng, trong đó tái sản xuất tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tái 

sản xuất tư liệu tiêu dùng. Tái sản xuất tư liệu sản xuất càng phát triển thì càng tạo điều kiện 

cho mở rộng và phát triển tư liệu tiêu dùng. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng lại có ý nghĩa quyết 
định với tái sản xuất sức lao động của con người. 

- TáI sản xuất sức lao động: là táI sản xuất ra chủ thể của nền kinh tế (= cả vật chất, tinh thần). 

Việc tái sản xuất sức lao động ở từng thời kỳ là khác nhau do trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, trong đó bản chất của quan hệ sản xuất có ý nghĩa thống trị.  
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+ tái sản xuất sức lao động về mặt chất thể hiện ở việc tái sản xuất ra thể lực và  trí lực của 

người lao động, phụ thuộc vào mục đích của nền sản xuất XH, chế độ phân phối sản phẩm, địa 
vị của người lao động, cách mạng khoa học công nghệ, chính sách giáo dục đào tạo.  

- TáI sản xuất quan hệ sản xuất: là quá trình phát triển, củng cố và hoàn thiện các quan hệ giữa 

người với người về sở hữu tư liệu sản xuất, về quan hệ quản lý và quan hệ phân phối sản phẩm, 
làm cho quan hệ sản xuất thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

- TáI sản xuất môI trường: môI trường sống, kinh tế và sinh thái 

 

Tăng trưởng kinh tế là gì 

- Là sự tăng lên về quy mô sản lượng của nền kinh tế trong 1 thời kỳ nhất định, hay sự tăng các 

yếu tố sản xuất, từ đó tăng kết quả sản xuất, được tính = cả mặt hiện vật và giá trị.  

- Tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng các chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng trưởng, thông 

thường đo bằng các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc dân (là tổng giá trị tính bằng tiền của những 

hàng hóa và dịch vụ mà 1 nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình trong thời gian 1 

năm) và tổng sản phẩm quốc nội (là tổng giá trị tính bằng tiền của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ 

mà 1 nước sản xuất ra trên lãnh thổ của nước đó trong 1 năm) 

 GNP = GDP + thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 

 

Phát triển kinh tế = tăng trưởng kinh tế + công bằng XH…. 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự hoàn thiện cơ cấu, thể chế kinh tế và nâng 
cao chất lượng cuộc sống. 

Muốn phát triển kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế bao hàm 3 nội 

dung: 

- Tăng GNP, GDP và GNP/người - tăng trưởng kinh tế lớn hơn mức tăng dân số 

- Biến đổi cưo cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hợp lý, tỷ trọng các ngành dịch vụ và công nghiệp 
trong tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, tỷ trong nông nghiệp giảm xuống 

- Tăng thu nhập thực tế, chất lượng giáo dục, y tế…, công bằng XH, chất lượng sản phẩm ngày 
càng cao. 

 Phát triển > tăng trưởng 

 

Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát triển kinh tế 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế: 

 + Những nhân tố về lực lượng sản xuất:  

+ những nhân tố về quan hệ sản xuất: nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ 

lực lượng sản xuất thì nó tạo động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, ngược lại sẽ cản 

trở, kìm hãm. Quan hệ sản xuất (quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối) trực tiếp 

quy định hệ thống lợi ích kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. Cơ chế kinh tế cũng là 

yếu tố tác động  mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế. Cơ chế thị trường có sự quản lý của 

nhà nước theo định hướng XHCN là cơ chế thích hợp nhất đối với sự phát triển nền kinh tế quá 
độ lên CNXH ở nước ta. 

+ những yếu tố thuộc về kiến trúc thượng tầng: bao gồm quan điểm chính trị , pháp quyền, triết 

học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… nhà nước, đảng phái, các đoàn thể XH… có ảnh hưởng to 

lớn đến sự phát triển kinh tế. Những bộ phận đó tác động đến các quan hệ kinh tế và sự phát 

triển XH. Nếu tác dụng cùng chiều với sự vận động của quy luật kinh tế khách quan thì kiến 
trúc thượng tầng sẽ có tác dụng tích cực, ngược lại là tiêu cực. 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: 

+ Vốn: là toàn bộ của cải vật chất do con người tạo ra, tích lũy lại và những yếu tố tự nhiên 

được sử dụng vào quá trình sản xuất (vốn là toàn bộ tài sản được sử dụng để sản xuất kinh 

doanh). Vốn có 2 hình thức: vốn tài chính và vốn hiện vật.  Tăng vốn đầu tư có tác dụng làm 

tăng GDP trong điều kiện sử dụng vốn hiệu quả, quản lý vốn chặt chẽ, đầu tư hợp lý 
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+ Con người: sức lao động là yếu tố quyết định, là nguồn lực ko cạn kiệt.  Người lao động có 

sức khỏe, trí tuệ, tay nghề cao, được tổ chức chặt chẽ sẽ là nhân tố cơ bản của tăng trưởng kinh 

tế bền vững. Do đó để phát huy nhân tố con người phải đầu tư cho con người, có chiến lực phát 

triển con người, nâng cao số lượng và chất lượng hệ thống giáo dục, y tế, bảo hiểm XH, bồi 
dưỡng nhân tài.. quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. 

+ khoa học và công nghệ: là nguồn lực quan trọng để tăng trưởng và phát triển kinh tế, giúp 

giảm chi phí về lao động, vốn tài nguyên trên 1 đơn vị sản phẩm, do đó tăng hiệu quả sử dụng 
các yếu tố này. 

 + cơ cấu kinh tế: cơ cấu kinh tế hợp lý thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 

+ thể chế chính trị và vai trò của nhà nước: ổn định về chính trị XH là điều kiện cho tăng 

trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nhà nước có vai trò định hướng, hoạch định 
đường lối, chính sách, chiến lược phát triển , hạn chế tác động tiêu cực của thị trường. 

- Nhân tố bên trong: 

o Nguồn lực của nền kinh tế (lao động, tàI nguyên, môI trường, địa lý khí hậu) 

o vị trí địa lý…. 

o đảng lãnh đạo, nhân dân cần cù 

- Yếu tố bên ngoài 

o FDI, ODA, mở cửa kinh tế 

 

Trình bày những điều kiện thực hiện sản phẩm XH trong táI sản xuất giản đơn và táI sản xuất 

mở rộng 

Thực chất của nghiên cứu điều kiện thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng của TB 

XH là nghiên cứu sự trao đổi giữa 2 khu vực của nền sản xuất XH, tìm ra phương trình trao đổi giữa 2 

khu vực đó. Trong này Mac ko tính đến sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của TB.  

- ĐIều kiện thực hiện sản phẩm XH, quan hệ giữa tổng cung và tổng cầu về tư liệu sản xuất 

và tư liệu tiêu dùng trong táI sản xuất giản đơn 

Giả định:  + nền kinh tế khép kín (ko có ngoại thương) 

  + toàn bộ nền kinh tế trong nước là nền kinh tế TBCN thuần túy,  

 nghĩa là mối quan hệ kinh tế trong XH chỉ gồm có mối quan hệ giữa   nhà 

TB với công nhân 

  + giá trị và giá cả phù hợp với nhau 

+ nền kinh tế chia làm 2 khu vực (kvực sx tư liệu tiêu dùng và khu vực sản xuất 
tư liệu sản xuất) 

+ cấu tạo hữu cơ không đổi 

+ tòan bộ TB cố định đều chuyển hết giá trị của nó vào sản phẩm trong 1 năm 

   Sơ đồ nghiên cứu táI sản xuất của Mac: 

 KV 1: 4000c + 1000v + 1000m = 6000: để sản xuất tư liệu sản xuất 

 KV 2: 2000c + 500v + 500m = 3000: để sản xuất tư liệu tiêu dùng 

  Tổng sản phẩm XH: 9000  

  Phân tích sơ đồ: 

 + để sản xuất hàng năm có thể tiến hành lặp lại vơi quy mô cũ thì:  

 KV1: 4000c:  về mặt giá trị: là giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí.  

về mặt hiện vật: là tư liệu sản xuất 

4000c: được bù đắp bằng trao đổi trong nội bộ khu vực 1, lấy trong  6000 

sản phẩm của khu vực này 

        1000v + 1000m = 2000: để trao đổi với khu vực 2 lấy tư liệu tiêu dùng  

về mặt giá trị là thu nhập của người công nhân và giá trị thặng dư của nhà TB  
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Về mặt hiện vật: là tư liệu sản xuất ko thể trực tiếp tiêu dùng cá nhân nên được 

đem trao đổi với khu vực 2 đến lấy tư liệu tiêu dùng 

 KV 2: 2000c + 500v + 500m 

  2000c: về mặt giá trị: là phần để KV2 bù đắp tư liệu sản xuất đã hao phí 

   về mặt hiện vật: là tư liệu tiêu dùng 

   2000c: phảI trao đổi với KV1 lấy tư liệu sản xuất 

500c + 500v: thu nhập của người lao động và giá trị thặng dư của nhà TB tồn tại dưới 

hình thái tư liệu tiêu dùng  được trao đổi với KV1 lấy tư liệu sản xuất (được trao đổi 

trong nội bộ KV2 lấy từ 3000 sản phẩm của khu vực này) 

 

 ĐK thực hiện trong táI sản xuất giản đơn: quan hệ trao đổi giữa hai khu vực  

(v + m) KV1 = c KV2  (1000v + 1000m) KV1 = 2000c KV2 

 (Cung của KV1 về tư liệu sản xuất mới tạo ra, ngòai phần để tự bù đắp   cầu 
về tư liệu sản xuất của KV1, bằng cầu về tư liệu sản xuất của KV2) 

 (Cung về tư liệu tiêu dùng của KV2, trừ phần để tiêu dùng cho nội bộ KV2,  

 phải bằng cầu về tư liệu tiêu dùng của công nhân và nhà TB ở KV1) 

(c + v + m) KV1 = c KV2 + c KV1  (4000c + 1000v + 1000m) KV1 = 4000c KV1  
          + 2000c KV2 

 (Tổng cung về tư liệu sản xuất của XH phải bằng tổng cầu về tư liệu sản   xuất 

của cả 2 khu vực) 

(v + m) KV1 + (v + m) KV2 = (c + v + m) KV2 

 (Tổng cung về tư liệu tiêu dùng của XH phảI bằng tổng cầu về tư liệu tiêu   dùng 
của cả 2 khu vực) 

Với điều kiện thực hiện này, sản xuất năm sau sẽ được phục hồi và diễn ra theo quy mô năm trước.  

 

- ĐIều kiện thực hiện trong táI sản xuất mở rộng: muốn có tái sản xuất mở rộng phải biến 1 phần 

giá trị thặng dư thành TB bất biến phụ thêm (c) và TB khả biến phụ thêm (v). Các bộ phận giá trị phụ 

thêm đó cần có nguồn cung về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng phụ thêm dưới hình thái vật chất 

tương ứng với nhu cầu của nó. Nghĩa là KV1 phải sản xuất ra lượng tư liệu sản xuất nhiều hơn trong 

tái sản xuất giản đơn, để ko những phụ thêm tư liệu sản xuất cho KV1 mà cho cả KV2. Ngược lại, KV2 

cũng phải sản xuất ra lượng tư liệu tiêu dùng nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng thêm của 

cả 2 khu vực.  

 KV 1: 4000c + 1000v + 1000m = 6000: để sản xuất tư liệu sản xuất 

 KV 2: 1500c + 750v + 750m = 3000: để sản xuất tư liệu tiêu dùng 

+ bản chất của táI sản xuất mở rộng: (c + v) của KV1 được dành 1 tỷ lệ nào đó để táI đầu tư 
vào nền kinh tế 

1000m:  500m1: phần tích luỹ (táI sản xuất mở rộng) 

  500m2: tiêu dùng cho cá nhân 

 KV1: (4000c + 400c1) + (1000v + 100v1) + 500m2 = 6000: tồn tại dưới hình thức tư liệu 

sản xuất 

KV1: 4400c + 1100v =  

 4400c: về mặt giá trị là giá trị tư liệu sản xuất cũ và mới đã tiêu dùng 

 về mặt hiện vật là tư liệu sản xuất 

  trao đổi trong nội bộ KV1 

1100v + 500m2 = 1600: về mặt giá trị là thu nhập của người lao động cũ và mới của KV1 và 

thu nhập của nhà TB ở KV1. Về mặt hiện vật là tư liệu sản xuất  cần trao đổi với KV2 lấy tư 

liệu tiêu dùng 

1600: đem trao đổi với KV2 để lấy tư liệu tiêu dùng > 1500 là tư liệu tiêu dùng của KV2 
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 buộc KV2 phảI tích luỹ, lấy từ m của KV2 

 

 KV2: (1500c + 100c1) + (750v + 50v1) + 600m2 = 3000: tồn tại dưới hình tháI tư liệu tiêu dùng 

 

KV2: 1600:  về mặt giá trị là giá trị tư liệu sản xuất cũ và mới 

  Về mặt hiện vật là tư liệu tiêu dùng 

   cần trao đổi để lấy tư liệu sản xuất 

 800v + 600m2:  về mặt giá trị là thu nhập của người lao động ở KV2 

    về mặt hiện vật: là tư liệu tiêu dùng 

 

KV1: 4000c + 400c1 + 1000v + 100v1 + 500m = 6000 

KV2: 1500c + 100c1 + 750v + 50v1 + 600m2 = 3000 

 

Tương tự như trên: 

(v + m) KV1 > c KV2 

(giá trị mới của KV1 sản xuất ra phải lớn hơn giá trị tư liệu sản xuất của KV2 đã tiêu 

dùng) 

(c + v + m) KV1 > c KV2 + c KV1 

(Toàn bộ giá trị sản phẩm của KV1 phải lớn hơn tổng giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu 
dùng của cả 2 khu vực) 

(v + m) KV1 + (v + m) KV2 = (c + v + m) KV2 

 (Toàn bộ giá trị mới của cả 2 khu vực phải lớn hơn giá trị sản phẩm của KV2) 

 

Lênin phát triển lý luận trên như thế nào 

 
- Trong nghiên cứu táI sản xuất TBXH, Mac khẳng định cấu tạo hữu cơ ko đổi 

- Lênin đã áp dụng lý luận của Mác về tái sản xuất TBXH để nghiên cứu sự hình thành thị 

trường TBCN do kết quả trực tiếp của việc phát triển lực lượng sản xuất dưới tác động trực 
tiếp của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lênin nghiên cứu với cấu tạo hữu cơ thay đổi.  

Trong cả 2 khu vực, cấu tạo hữu cơ của TB đều tăng lên nhưng cấu tạo hữu cơ khu vực 1 tăng 

nhanh hơn khu vực 2.  

Bằng số liệu thống kê, Lênin đưa ra quy luật ưu tiên phát triển tư liệu sản xuất. Quy luật ưu 

tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất: “1 nền kinh tế, sản xuất tư liệu sản xuất để tạo ra tư 

liệu sản xuất phát triển nhanh nhất rồi đến sản xuất tư liệu sản xuất để tạo ra tư liệu tiêu dùng, 

cuối cùng là chậm nhất là sự phát triển ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng”. Đây là quy luật kinh 

tế của tái sản xuất TB mở rộng trong điều kiện kỹ thuật ngày càng tiến bộ 

Thực tế: lý luận của Mác ko phù hợp vì hiện nay ko còn nền kinh tế khép kín. Cơ cấu kinh tế chỉ có 2 
khu vực là ko phù hợp 

 

Vì sao Mac khi nghiên cứu lý luận táI sản xuất lại bắt đầu nghiên cứu từ 

táI sản xuất giản đơn? (hỏi về phương pháp lý luận) 
 

Vì: 

- Về mặt lịch sử: táI sản xuất giản đơn là khởi điểm của táI sản xuất, có trước táI sản xuất mở 

rộng 

 bắt đầu từ đầu, từ cáI đơn giản đến cáI cuối, cáI phức tạp 
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 lịch sử bắt đầu từ đâu thì tư duy bắt đầu từ đó 

-  TáI sản xuất giản đơn là tiền đề của táI sản xuất mở rộng 

 táI sản xuất mở rộng chỉ có khi có táI sản xuất giản đơn 

- Bản chất nghiên cứu lý luận táI sản xuất là: 

o Xem từng bộ phận của tổng sản phẩm XH cũng như toàn bộ tổng sản phẩm XH được 

sản xuất ra như thế nào, được tự bù đắp thế nào, được trao đổi lẫn nhau như thế nào 

trong nền kinh tế và làm thế nào để táI sản xuất được liên tục. Từ đó rút ra những 

nguyên lý, quy luật điều kiện thực hiện của táI sản xuất 

Nghiên cứu táI sản xuất giản đơn đã đạt được mục đích đó 

 

CNTB độc quyền 

 

Trình bày đặc điểm kinh tế: sự tập trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyền:  

- Cuối thế kỷ 19 (cuối 80s của thế kỷ 19), đầu thế kỷ 20, ở Mỹ, ANh Đức, Pháp, các xí nghiệp 

lớn chỉ chiếm 1% tổng số xí nghiệp nhưng chiếm hơn 3/4 tổng số sức hơI nước và điện lực, 

gần 1/2 tổng số công nhân và sản xuất gần 1/2 tổng số sản phẩm, CNTB tự do cạnh tranh 
chuyển nhanh thành CNTB ĐQ. Theo Lênin, đây là tính quy luật 

- Nguyên nhân: 

+ kinh tế: 

++ sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật đẩy 

nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, hình thành các xí nghiệp có quy mô lớn, 

từ đó dẫn tới tích tụ và tập trung TB: Quá trình này tất yếu dẫn đến tập trung sản xuất 

 hình thành ĐQ (đây là lý do nội tại, phát triển bên trong, vốn có của nó) 

++ cạnh tranh dẫn đến thắng thua. Người thắng sẽ ngày càng lớn mạnh lên, từ đó độc 
quyền. NGười thua bị phá sản hoặc bị thôn tính 

ĐIều này là hợp quy luật 

++ sự phát triển của CM khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo 

tiền đề vật chất nâng cao năng suất lao động, đồng thời ra đời những ngành mới đòi hỏi 

xí nghiệp phảI có quy mô lớn. Do đó tăng khả năng tích luỹ TB, thúc đẩy phát triển sản 
xuất lớn, từ đó có tích luỹ và dẫn tới độc quyền 

++ sự tác động của các quy luật kinh tế (quy luật giá trị thặng dư, quyluật tích luỹ…) 

ngày càng mạnh mẽ, làm biến đổi cơ cấu kinh tế của XH TB theo hướng tập trung sản 
xuất quy mô lớn  độc quyền 

++ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 trong toàn bộ thế giới TBCN làm phá sản 

hàng loạt các xí nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy nhanh chóng quá trình tích tụ và tập 
trung TB. 

++ sự phát triển của hệ thống tín dụng TBCN là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung 

sản xuất, nhất là việc hình thành các công ty cổ phần, tạo tiền đề cho sự ra đời các tổ 
chức độc quyền. 

 + chính trị XH: 

++ do phong trào đòi giảI phóng dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc, để duy 

trì phạm vi ảnh hưởng, sự thống trị và quyền lợi kinh tế của các nước TB, thì cần phảI 
độc quyền về kinh tế 

++ do có mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau, do đó về mặt kinh tế phảI phát 

triển để cạnh tranh nhau  dẫn tới độc quyền 

++ CM tháng 10 Nga hình thành XHCN tạo ra đối trọng  đòi hỏi phảI phát triển kinh 
tế nhanh  độc quyền 

 Tất yếu: tập trung sản xuất 

+ các DN lớn ngày càng lớn lên. Hiện có 57 công ty chi phối nền kinh tế thế giới 
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+ tàI sản cố định trong nền kinh tế tập trung ở những doanh nghiệp lớn 

+ lực lượng lao động trong XH tập trung chủ yếu ở những doanh nghiệp lớn so với tổng số lao 

động trong nền kinh tế 

VD: Hãng GM của Mỹ sử dụng 98 vạn lao động 

+ chiếm phần lớn sản phẩm hàng hoá của thế giới. 

57 công ty lớn chi phối 75% tổng sản phẩm của thế giới 

Tập trung sản xuất đến 1 lúc nào đó  

 + các DN lớn dễ thoả thuận với nhau để đI đến độc quyền 

 + nếu cạnh tranh thì chỉ phá hoại  phảI thoả thuận để độc quyền 

 KN: độc quyền là 1 chế độ loại ra khỏi vòng cạnh tranh những đối thủ của mình để thu lợi nhuận 
độc quyền cao. Độc quyền biểu hiện ở bề mặt của nền kinh tế là những tổ chức độc quyền. 

Các tổ chức độc quyền là những tổ chức liên minh giữa các nhà TB lớn để tập trung vào trong tay 

phần lớn việc sản xuất hoặc tiêu thụ 1 hoặc 1 vàI loại hàng hoá. Nhờ đó có khả năng định giá cả độc 
quyền và thu lợi nhuận độc quyền cao. 

Bề mặt của nền kinh tế: những tổ chức độc quyền là những tập đoàn siêu quốc gia, xuyên quốc gia. 

Những tổ chức độc quyền thống trị kinh tế không chỉ của 1 quốc gia mà của nhiều quốc gia, ko chỉ 

1ngành mà là nhiều ngành. 

 

Trình bày mối quan hệ giữa cạnh tranh với độc quyền. Phân biệt cạnh tranh trong giai đoạn 

cạnh tranh tự do với cạnh tranh trong giai đoạn độc quyền 

- Mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền: 

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, độc quyền đối lập với cạnh tranh tự do.  

Theo Anghen: cạnh tranh dẫn đến độc quyền, vì thế là hợp quy luật 

Độc quyền hình thành ko thủ tiêu cạnh tranh (cáI sinh ra nó), tráI lại nó làm cạnh tranh trở nên 

đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại to lớn hơn.  

 Cơ chế tác động của nền kinh tế: Cạnh tranh + độc quyền 

NgoàI những người độc quyền còn có những người ko độc quyền, những người sản xuất nhỏ, 

điều kiện sản xuất khác nhau  phảI tiếp tục có cạnh tranh 

NgoàI cạnh tranh giữa các DN vừa và nhỏ, còn có cạnh tranh giữa các xí nghiệp độc quyền với 

các xí nghiệp ko độc quyền, và cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau và cạnh tranh 

trong nội bộ các tổ chức độc quyền 

- Phân biệt cạnh tranh trong giai đoạn tự do cạnh tranh với cạnh tranh trong giai đoạn độc quyền 

+ cùng cơ sở kinh tế: ++ điều kiện sản xuất khác nhau 

    ++ vị trí địa lý khác nhau 

    ++ ngành nghề khác nhau 

    ++ trình độ khác nhau 

do đó tất yếu phảI có cạnh tranh 

+ cùng trong kinh tế hàng hoá, tổng giá cả = tổng giá trị 

+ khác nhau: 

 ++ ctranh trong giai đoạn tự do ctranh (1): mục tiêu ktế là chủ yếu 

      ctranh trong giai đoạn độc quyền (2): mục tiêu ktế, chính trị, XH 

 ++ phương tiện cạnh tranh:  

(1) tự do di chuyển TB: những biện pháp thuần tuý về mặt kinh tế (chuyển  từ 
ngành này sang ngành khác) 

(2) ko chỉ biện pháp ktế mà cả chính trị, quân sự 

++ phạm vi: 

(1) phần lớn là trong các ngành và trong nội bộ nền kinh tế 
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(2) ko chỉ trong 1 quốc gia mà là vùng, khu vực, thế giới 

++ tính chất: 

(1) hậu quả ko nguy hiểm bằng 

(2) tiềm tàng những hậu quả về mặt XH to lớn 

++ trong (1) quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. Trong (2) quy luật 

giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền. 

++ Trong (1) quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật tỷ suất lợi nhuận bình 
quân.  

Trong (2) quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao. 

Nguồn gốc của lợi nhuận độc quyền cao là lao động ko công của người công nhân ở 

các xí nghiệp độc quyền, 1 phần lao động ko công của công nhân ở các xí nghiệp ko 

độc quyền, 1 phần giá trị thặng dư của các nhà TB vừa và nhỏ bị mất đI do thua thiệt 

trong cuộc cạnh tranh, lao động thặng dư và đôI khi là cả 1 phần lao động tất yếu của 

những người sản xuất nhỏ, nhân dân lao động ở các nước TB và các nước thuộc địa, 
phụ thuộc. 

 

TB tàI chính là gì? Lịch sử hình thành và vai trò của nó trong kinh tế, 

chính trị? (Đặc điểm kinh tế thứ 2) 
 

- TB tàI chính: là kết quả của sự hợp nhất giữa TB ngân hàng của 1 số ít ngân hàng độc quyền 

lớn nhất với TB của những liên minh độc quyền các nhà CN. 

- Cùng với việc hình thành các tổ chức độc quyền trong công nghiệp, cũng hình thành các tổ 
chức độc quyền trong ngân hàng vì:  

o tổ chức độc quyền trong công nghiệp cho phép và đòi hỏi (lý do bên ngoài) 

+ cho phép: lợi nhuận độc quyền trong công nghiệp cao  tiền tệ tạm thời nhàn rỗi lớn 

 gửi vào ngân hàng  ngân hàng lớn lên 

+ đòi hỏi: để đáp ứng cách mạng khoa học công nghệ thì cần 1 lượng vốn khổng lồ, do 
đó ngân hàng cần lớn lên 

o lý do bên trong: 

 do quá trình tích tụ tập trung vốn nên ngân hàng lớn lên, tất yếu dẫn đến độc 

quyền 

 các ngân hàng cạnh tranh lẫn nhau, có kẻ thắng người thua. Kẻ thua sẽ bị thôn 
tính  độc quyền 

- khi các tổ chức độc quyền trong ngân hàng hình thành sẽ làm ngân hàng mang 1 vai trò mới, 

thay đổi quan hệ giữa TB ngân hàng và TB công nghiệp: 

o vai trò cũ của ngân hàng: quảnlý tiền tệ có tính chất nhà nước, là trung gian trong việc 
thanh toán và tín dụng 

o vai trò mới: do nắm giữ phần lớn lượng tiền tệ trong nền kinh tế nền ngân hàng trở 

thành trung tâm thần kinh kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế, có quyền lực vạn năng, chi 

phối sự phát triển kinh tế, chính trị XH của 1 quốc gia, 1 hệ thống và cả thế giới. Ngân 

hàng tham gia vào các tổ chức độc quyền và ngược lại các tổ chức độc quyền cũng cử 
người tham gia vào ngânhàng, mua cổ phần của ngân hàng. 

Quá trình này hình thành đầu thế kỷ 20 và cho ra đời 1 thứ TB mới, TB tàI chính. Sự 

phát triển của TB tàI chính dẫn đến sự hình thành 1 nhóm nhỏ độc quyền chi phối toàn 
bộ đời sốngkinh tế chính trị của toàn bộ XH TB goi là đầu sỏ tàI chính. 

- TB tàI chính hình thành đầu thế kỷ 20 

o Từ thế kỷ 15 đến nửa đầu thế kỷ 18: giai cấp TS nói chung thống trị 
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o Nửa sau thế kỷ 18: đại công nghiệp cơ khí  giai cấp tư sản công nghiệp thống trị đến 

đầu thế kỷ 20 

o Từ đầu thế kỷ 20: hình thành TB tàI chính  giai cấp tư sản của TB tàI chính thống trị 

TB tàI chính = tổ chức ĐQ trong CN + tổ chức ĐQ trong ngân hàng 

Sự dung hợp, xâm nhập lẫn nhau giữa các tổ chức độc quyền trong công nghiệp với các 

tổ chức độc quyền trong ngân hàng  tạo ra tổ chức độc quyền trong tàI chính  đây 

chính là lịch sử hình thành TB tàI chính 

- TB tàI chính thống trị kinh tế bằng “chế độ tham dự”: 

o Bằng cổ phiếu khống chế, đầu sỏ tàI chính nắm những công ty mẹ. Công ty mẹ bằng cổ 

phiếu khống chế nắm giữ công ty con…..  quan hệ xâu chuỗi. Do đó bằng 1 lượng 

TB đầu tư nhỏ, các nhà TB độc quyền tàI chính có thể khống chế vào điều tiết 1 lượng 

TB lớn gấp nhiều lần. Các công ty ko cùng hệ thống mẹ con lại nắm giữ cổ phiếu lẫn 

nhau, tạo nên quan hệ móc xích. Từ đó dẫn đến toàn cầu hoá, quốc tế hoá 

o TB tàI chính thống trị chính trị, XH bằng việc quyết định đường lối đối nội, đối ngoại 
của 1 quốc gia, thế giới. 

 

Xuất khẩu TB là gì? 

- Xuất khẩu hàng hoá là đặc điểm của giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh 

- Trong giai đoạn độc quyền: xuất khẩu hàng hoá: đem hàng hoá được sản xuất trong nước bán 

ra nước ngoàI để thu lợi nhuận. Tồn tại song song với xuất khẩu hàng hoá là xuất khẩu TB, 

xuất khẩu giá trị ra nước ngoàI nhằm chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận ở các 

nước nhập khẩu TB. Những nước công nghiệp phát triển thì đầu tư vào các nước đang phát 
triển, các nước đang phát triển đầu tư vào các nước đang phát triển khác. 

- Xuất khẩu TB là 1 tất yếu kinh tế thể hiện ở các nước phát triển có 1 lượng TB nhàn rỗi cần 

đầu tư, còn các nước đang phát triển thì cần vốn để đầu tư. 

- Các hình thức XK TB: về tổng thể có 2 hình thức: 

o XK TB cho vay: (đầu tư gián tiếp) chủ yếu là tiền tệ dưới dạng cho vay 

o XK TB hoạt động (đầu tư trực tiếp): đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây 

dựng các xí nghiệp mới hoặc mua lại các xí nghiệp đang hoạt động 

- Chủ thể của XK TB: 

o Chủ yếu là tư nhân dưới dạng các hãng, các tập đoàn lớn (chủ yếu là FDI) 

o Các chính phủ: dưới dạng các khoản ODA: thực tế của ODA là các khoản vay thời hạn 
dàI, lãI xuất thấp 

o Các tổ chức phi chính phủ: các tổ chức quốc tế như IMF, WB, ADB, FAO, UNICEF… 

- Hậu quả cuả xuất khẩu TB: 

o đối với nước XK: 

 giảI quyết được mâu thuẫn trong nội bộ nền kinh tế của nước XK (hàng hoá ko 

bán được, nguy cơ khủng hoảng kinh tế) 

 bành trướng được vị thế trong điều kiện cạnh tranh quốc tế 

o đối với nước nhập khẩu: 

 phát triển lực lượng sản xuất (người lao động, tư liệu sản xuất) 

 cơ cấu đầu tư lớn lên  thay đổi, từ đó kinh tế cũng thay đổi, thay đổi cơ cấu 
ngành nghề, việc làm, thu nhập, tiêu dùng… 

 góp phần tăng tốc độ phát triển kinh tế, XK, mặt hàng XK, tỷ trọng XK 

 chính trị, XH: hình thành khu dân cư, khu công nghiệp 

 dẫn đến lệ thuộc, phụ thuộc 

 chính trị: tạo tâm lý XH, thói quen tiêu dùng đôI khi ko tích cực 

 ô nhiễm môI trường 



 61 

 

CNTB độc quyền nhà nước 

 

Phân tích bản chất của CNTBĐQNN 

- Sau chiến tranh thế giới lần 2, CNTBĐQ chuyển nhanh chóng thành CNTBĐQNN (khoảng từ 

năm 50  nay) 

- Bản chất:  

o CNTBĐQNN là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh 

của nhà nước TB thành 1 cơ cấu nhằm bảo đảm lợi nhuận độc quyền cao cho các tổ 

chức ĐQ và duy trì sự ảnh hưởng, thống trị của CNTB. CNTBĐQNN là một nấc thang 
phát triển mới của CNTBĐQ (chủ nghĩa đế quốc).  

o Sự kết hợp này là 1 tất yếu khách quan giữa kinh tế (tổ chức độc quyền) và chính trị (bộ 

máy nhà nước). ở đây nhà nước trở thành 1 tập thể TB khổng lồ, là chủ sở hữu những 

xí nghiệp, tiến hành kinh doanh, bóc lột lao động làm thuê như một nhà TB thông 

thường. Nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền, điều này là phù hợp với bản 

chất của nhà nước, nhà nước chỉ là công cụ của giai cấp thống trị. Nhà nước vẫn là nhà 

nước cũng các nhà TB, phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị là các nhà TB, bằng 
các biện pháp chính trị, kinh tế. 

- Nguyên nhân ra đời CNTBĐQNN 

o Nguyên nhân kinh tế: 

 Tích tụ và tập trung TB càng lớn thì tích tụ và tập trung sản xuất càng cao, do 

đó đẻ ra những cơ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi một sự điều tiết XH đối với sản 

xuất và phân phối, 1 sự kế hoạch hoá tập trung từ 1 trung tâm. Từ đó dẫn đến 

yêu cầu khách quan là nhà nước phảI đại biểu cho toàn bộ XH quản lý nền sản 

xuất. Lực lượng sản xuất XH hoá ngày càng cao mâu thuẫn gay gắt với hình 

thức chiếm hữu tư nhân TBCN, tất yếu đòi hỏi có 1 hình thức mới của quan hệ 

sản xuất để lực lượng sx có thể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống 
trị của CNTB. Đó là CNTB độc quyền nhà nước 

 Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đòi hỏi 1 lượng vốn khổng 

lồ. Để đáp ứng các tổ chức độc quyền phảI cấu kết với nhà nước. Đồng thời 

thấy được lợi ích của cách mạng khoa học công nghệ, nhà nước cũng thấy được 

sự cần thiết phảI cấu kết với các tổ chức độc quyền 

 đến CNTBĐQ, cơ chế tác động của vào kinh tế là cạnh tranh và độc quyền, do 
đó đòi hỏi nhà nước phảI can thiệp vào kinh tế. Vì thế hình thành CNTBĐQNN 

 xu thế toàn cầu hoá là tất yếu. Để thúc đẩy nó, CNTBĐQ và nhà nước phảI cấu 

kết với nhau 

o Nguyên nhân chính trị – XH 

 Là hình tháI tồn tại sau chiến tranh thế giới lần 2: nhà nước và các tổ chức độc 
quyền phảI liên kết với nhau để đối phó với thực tiễn đó 

 Sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp tư 

sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động, vì thế nhà nước phảI có các chính 

sách để xoa dịu những mâuthuẫn đó, nhà nước và các tổ chức độc quyền phảI 

cấu kết với nhau. 

 Mâu thuẫn giữa các đế quốc với nhau mới và cũ. Do đó để khắc phục mâu thuẫn 
nhà nước phảI liên kết với các tổ chức độc quyền 

 Phong trào giảI phóng dân tộc hình thành các nước, do đó phảI có đối sách bằng 

cách hình thành các tổ chức độc quyền nhà nước 

 Sự phát triển của phân công lao động XH làm xuất hiện 1 số ngành mà các tổ 

chức độc quyền TB tư nhân ko thể hoặc ko muốn kinh doanh vì đầu tư lớn, thu 

hồi vốn chậm và ít lợi nhuận, nhất là những ngành thuộc kết cấu hạ tầng như 

năng lượng, giao thông vận tảI, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản… Nhà 
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nước TS trong khi đảm nhiệm kinh doanh các ngành đó, tạo điều kiện cho các 

tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh các ngành khác có lợi hơn 

 

Trình bày những biểu hiện của CNTBĐQNN 

Theo Lenin có 5 biểu hiện: 

- Sự kết hợp về con người giữa bộ máy nhà nước với các tổ chức độc quyền 

o Nhà nước cử người của mình nắm những chức vụ trong tổ chức độc quyền, các tổ chức 

độc quyền cũng càI cắm những nhân viên của mình vào chính phủ  đây là biểu hiện 

cơ bản, phổ thông, cụ thể, trực tiếp, hiệu quả nhất của CNTB. Dùng bộ máy nhà nước 
phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền 

- Sự phát triển của sở hữu nhà nước 

o Khi chế độ tư hữu xuất hiện trong thời kỳ nô lệ  hình thành nhà nước  có sở hữu 

nhà nước  ra đời thuế 

o đến CNTBĐQNN: quy mô, tính chất, phạm vi của sở hữu nhà nước tăng lên. Đây là kết 

quả tất yếu do sự phát triển của lực lượng sản xuất. (Vì sở hữu là 1 mặt của quan hệ sản 

xuất. Quan hệ sản xuất lại là kết quả của sự phát triển của lực lượng sản xuất). NgoàI ra 
mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân cũng được tăng cường. 

Biểu hiện: 

 Các doanh nghiệp nhà nước ngày càng lớn lên, phần lớn là các DN nhà nước 

công ích (DN trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế XH) (là các DN sản 

xuất các sản phẩm công cộng hoặc 1 phần sản phẩm công cộng, vốn lớn, lãI 

thấp, thời gian thu hồi vốn dàI, vì vậy thường tư nhân ko làm nên bắt buộc là 

các DN nhà nước. DN công ích tồn tại ko vì lợi nhuận mà vì các chính sách XH, 

vì những cân bằng lớn trong nền kinh tế… VD: giao thông vận tảI, giáo dục, y 

tế, bảo hiểm XH…) Các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường ĐH là của nhà 

nước. Ngân sách nhà nước, tàI nguyên thiên nhiên, tàI nguyên quốc gia ngày 
càng phát triển với sự phát triển của sở hữu nhà nước 

 Sở hữu nhà nước hình thành dưới nhiều hình thức khác nhau: xây dựng DN nhà 

nước bằng vốn ngân sách, quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua 

lại, mua cổ phần của các DN tư nhân… 

 Hình thành thị trường nhà nước: là 1 bộ phận của thị trường 

 Tiêu dùng của nhà nước gồm…… 

 Bộ máy nhà nước: do nhà nước trả lương…. 

 đơn đặt hàng nhà nước: dựa vào chiến lược quy hoạch của nhà nước với 
các DN, dựa vào các quan hệ song phương, đa phương với bên ngoài 

- Nhà nước thúc đẩy thị trường vận hành hoàn hảo: Nhà nước có bộ máy quản lý gắn với hệ 

thống chính sách công cụ có khả năng điều tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
toàn bộ quá trình táI sản xuất XH.  

o Nhà nước can thiệp trực tiếp vào quá trình táI sản xuất XH 

 Từ chiến tranh thế giới lần 2 về trước, nhà nước can thiệp gián tiếp vào quá 

trình táI sản xuất XH 

 Nhà nước là kẻ bảo vệ tàI sản cho nền kinh tế 

 Đứng bên trên kinh tế, bên ngoàI kinh tế  bảo vệ điều kiện chung, bên 

ngoàI của sản xuất. Nhà nước phục thuộc vào thuế, vì vậy phảI có chính 

sách thuế. Do đó có luật pháp do nhà nước xây dựng 

 xâm lược và chống xâm lược 

o nhà nước can thiệp trực tiếp vào táI sản xuất 
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nhà nước có hệ thống ngân hàng, tàI chính, các chính sách ngắn và dàI hạn, chống lạm 

phát, chống khủng hoảng chu kỳ, chính sách về tăng trưởng kinh tế, chính sách kinh tế 
đối ngoại 

- Nhà nước can thiệp vào ngoại thương: thông qua quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ với bên 

ngoài 

 

Trình bày cơ chế kinh tế của CNTBĐQNN 

- Trong cạnh tranh: tác động chủ yếu vào kinh tế là cạnh tranh 

- Khi xuất hiện độc quyền: 

- Trong điều kiện CNTB ĐQ NN, cơ chế điều tiết nền sản xuất XH có những thay đổi lớn. Nó là 

sự dung hợp 3 cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và điều tiết của nhà nước, đó là cơ chế thị 

trường có sự điều tiết của nhà nước nhằm phục vụ CNTB độc quyền. 

o Nhà nước giữ vai trò điều tiết vĩ mô đối với các quá trình sản xuất XH, định hướng các 

mục tiêu phát triển kinh tế XH ở từng thời kỳ thông qua các chính sách và công cụ có 

hiệu quả như: hệ thống tàI chính nhà nước, hệ thống tiền tệ-tín dụng, các chính sách cơ 
cấu và chương trình hoá…  

o Các tổ chức độc quyền điều tiết sản xuất trong phạm vi của nó bằng các kế hoạch, hợp 

đồng kinh tế căn cứ vào nghiên cứu đặc điểm nhu cầu XH.  

o Các nhà TB tư nhân chịu sự điều tiết trực tiếp của cạnh tranh thị trường.  

o Thị trường vẫn là sức mạnh cơ bản của cơ chế điều tiết nền kinh tế TBCN, tuy nhiên bị 

giới hạn bởi sự đồng thời tác động của độc quyền tư nhân và nhà nước làm cho các 

quan hệ thị trường bị thể chế hoá và có tính tổ chức hơn.  

o Như vậy cơ chế điều tiết nền kinh tế của CNTB ĐQNN đã tạo ra cách thức phối hợp và 
phương tiện điều tiết hợp lý hơn so với cơ chế tự do cạnh tranh ở giai đoạn trước. 

 

Vì sao CNTB hiện đại (ĐQNN) phảI điều chỉnh và thích nghi về kinh tế 

và điều chỉnh và thích nghi như thế nào? 
- Tính tất yếu phảI điều chỉnh và thích nghi: 

o Vai trò của cách mạng khoa học và công nghệ: 1 mặt nhận thức được vai trò của của 

nó, mặt khác tận dụng thích nghi nó. Do đó phảI điều chỉnh thích nghi với nó, từ đó 

thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển  đây là đóng góp lớn nhất của các nước phát 
triển đối với văn minh XH 

o Sự phát triển của lực lượng sản xuất (gồm người lao động, tư liệu sản xuất và khoa học 

công nghệ), năng suất lao động. Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất buộc 
chiến lược các nước TB phảI thúc đẩy và cho phép 

o Xu thế toàn cầu hoá (quốc tế hoá, khu vực hoá) về kinh tế, sau đó là chính trị XH 

o Mâu thuẫn giữa các nước CN phát triển với nhau, các nước phụ thuộc kém phát triển 

- ĐIều chỉnh thích nghi như thế nào: 

o thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển đặc biệt là người lao động  tiến dần đến nền 

kinh tế tri thức 

o tư liệu sản xuất đặc biệt là công cụ lao động phát triển 

o khoa học phát triển 

Điều chỉnh về lực lượng sản xuất dẫn đến điều chỉnh về quan hệ sản xuất (quan hệ sở 
hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối phát triển) 

- Hậu quả: xu thế toàn cầu hoá là xu thế tất yếu 

 

Tư tưởng của Mac, Anghen, Lenin 
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Tư tưởng về xây dựng CNXH của Lenin 

Lưu ý:  

- M và A khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN theo quy luật nội tại của nó đã dự báo 

phác thảo 1 XH tiếp theo gọi là XH cộng sản, chứ ko coi nó là 1 sự kiện đã xảy ra. Nhưng 
những người sau M và A lại coi nó là 1 sự kiện đã xảy ra (Lenin, Stalin) 

- M và A coi sự thay thế lẫn nhau là 1 quy luật tự nhiên, cáI sau phát triển cao hơn cáI trước. 

Còn hậu thế lại coi cáI sau là cáI khác, cáI đối lập với cáI trước. Stalin đã theo quan điểm này 

và phá hỏng luận điểm của M và A. Đặng Tiểu Bình đã quay lại được với quan điểm của M và 

A 

 

Trình bày điều kiện, nội dung cơ bản và ý nghĩa của chính sách kinh tế mới của Lenin 

- ĐIều kiện, hoàn cảnh xuất hiện chính sách kinh tế mới: 

o chiến tranh thế giới lần 1 (1914-1918), 14 nước đế quốc mâu thuẫn với Nga, tiếp đó là 
nội chiến 1918 - 1920 

o nước Nga thời điểm này là nước nông nghiệp lạc hậu 

Do đó để đáp ứng lương thực, thực phẩm cho quân đội, công nhân, nông dân, Lênin đưa ra 

chính sách cộng sản thời chiến. 

Chính sách cộng sản thời chiến: 

 xoá bỏ quan hệ hàng hoá - tiền tệ, xoá bỏ việc mua bán tự do lương thực trên thị 
trường, coi thường quy luật giá trị và các quy luật kinh tế  

 quan niệm hàng hoá nửa hàng hoá, nhà nước nửa nhà nước (Lenin muốn quá độ 

từ sản xuất nhỏ lên CNXH, đây cũng là 1 sai lầm) 

 thực hiện chế độ cung cấp hiện vật cho quân đội và bộ máy nhà nước 

Thể hiện: chính sách trưng thu lương thực thừa của nông dân sau khi dành cho họ mức 
ăn tối thiểu. 

Nội dung: tất cả người làm ra nhiều, người làm ra ít và người ko làm đều hưởng như 

nhau. Do đó làm thui chột động lực của người sản xuất vì càng làm nhiều càng bị tước 

đoạt nhiều. 

Chính sách này đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của nhà nước Xôviết. 

o Sau chiến tranh thế giới lần 1 (1914-1918), chính sách cộng sản thời chiến ko còn phù 

hợp. Nó trở thành nhân tố kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Hậu quả chiến 

tranh đối với nền kinh tế nặng nề, chính sách trưng thu lương thực thừa làm mất động 

lực sản xuất của người nông dân. Xoá bỏ quan hệ hàng hoá tiền tệ làm mất tính năng 

động của nền kinh tế vốn dĩ mới bước vào giai đoạn phát triển. Vì vậy khủng hoảng 

kinh tế chính trị XH của Nga diễn ra sâu sắc và nghiêm trọng. Nhận thấy sai lầm của 

mình, Lenin sửa sai bằng chính sách kinh tế mới (NEP) 

- Nội dung của chính sách kinh tế mới: thực tế của chính sách này là quay về những quan điểm 
của M – A 

o KhôI phục kinh tế hàng hoá bằng cách đa dạng hoá sở hữu, từ đó phát triển nhiều thành 

phần kinh tế: khuyến khích phát triển sản xuất hàng hoá nhỏ của nông dân thợ thủ 

công, khuyến khích kinh tế TB tư nhân, sử dụng CNTB nhà nước, củng cố lại doanh 

nghiệp nhà nước, chuyển sang chế độ hạnh toán kinh tế. PHát triển quan hệ hợp tác 

kinh tế với các nước TB phương tây để tranh thủ kỹ thuật, vốn và khuyến khích kinh tế 

phát triển 

o KhôI phục quan hệ hàng hoá tiền tệ, hệ thống giá trị và hệ thống các quy luật kinh tế, tổ 
chức thị trường, thương nghiệp 

o Coi thương nghiệp là mắt xích đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, từ đó phát triển kinh 

tế thị trường, mở cửa với nước ngoài 

o Thay trưng thu lương thực bằng thuế lương thực, từ đó khôI phục lại động lực sản xuất 
của người nông dân 
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Theo chính sách mới này, nước Nga chủ trương khôI phục và phát triển kinh tế hàng hoá, 

kinh tế thị trường.  

- ý nghĩa, tác dụng 

o khôI phục được nền kinh tế đất nước sau chiến tranh. Biến nước Nga từ chỗ thiếu thốn 

trở thành đất nước có nguồn lương thực dồi dào, khắc phục khủng hoảng kinh tế, chính 

trị, củng cố lòng tin cho nhân dân, nông nghiệp phát triển  công nghiệp phát triển, 
quốc phòng được đảm bảo 

o chính sách NEP đánh dấu 1 bước phát triển mới về lý luận kinh tế XHCN. Nền kinh tế 

nhiều thành phần, các hình thức kinh tế quá độ, việc duy trì và phát triển quan hệ hàng 

hoá - tiền tệ, quan tâm tới lợi ích kinh tế cá nhân là những vấn đề có tính nguyên tắc 

trong việc xây dựng mô hình kinh tế XHCN. 

o đối với thế giới: đây là logic tất yếu của con đường đI lên CNXH trong đó có VN 

 

 

Việt Nam quá độ lên cnxh bỏ qua cntb 

 

Thời kỳ quá độ là gì? 

- là thời kỳ cảI biến cách mạng sâu sắc triệt để toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, XH, 

ngoại giao, quốc phòng từ XH cũ sang XH mới, bao giờ cũng là dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân. 

- Đảng là 1 bè pháI chính trị có bắt đầu từ thời kỳ giai cấp TS 

- Về lý luận, nó được bắt đầu khi có chính quyền mới và kết thúc khi xây dựng xong cơ sở vật 
chất cho XH mới. Khi chuyển từ XH cũ sang XH mới thì có thời kỳ quá độ. 

VD: từ cộng sản nguyên thuỷ  nô lệ  phong kiến  TB  Csản XHCN 

- Theo chủ tịch HCM: Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là 1 thời kỳ lịch sử mà nhiệm vụ 

quan trọng nhất của chúng ta là phảI xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH, tiến 

dần lên CNXH, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá khoa học tiên tiến. Trong 

quá trình cách mạng XHCN, chúng ta phảI cảI tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, 

mà xây dựng là 1 nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài 

 

Hiểu thế nào là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TB ở nước ta? 

- Theo M và A có 2 loại quá độ: 

o Quá độ tuần tự 

o Quá độ gián tiếp (nhảy vọt) bỏ qua 1 vàI phương thức sản xuất 

Khi M và A nghiên cứu ấn độ và Nga (thời kỳ đó là nước nông nghiệp) đã rút ra rằng 
có thể quá độ gián tiếp 

- VN bỏ qua chế độ TB được hiểu là: 

o Về chính trị: bỏ qua giai đoạn thống trị của giai cấp tư sản, của kiến trúc thượng tầng 

TBCN 

o Về kinh tế: bỏ qua quan hệ sản xuất TBCN với tư cách là quan hệ sản xuất thống trị 

chứ ko bỏ qua lực lượng sản xuất, ko bỏ qua cách mạng khoa học công nghệ với tư 

cách là trí tuệ loàI người đạt được thông qua CNTB. Do đó, ko bỏ qua hoàn toàn CNTB 
mà vẫn phát triển CNTB nhưng có chừng mực.  

VD: tận dụng công nghiệp của nước Mỹ, đường sắt của Đức …  xây dựng CNXH 

 

Phân tích nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN 

- PHát triển lực lượng sản xuất thông qua cơ khí hoá nền kinh tế quốc dân và thực hiện công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế 
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o Đây là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ 

thuật của CNXH, phát triển lực lượng sản xuất 

o Nội dung lực lượng sản xuất gồm: người lao động, tư liệu sản xuất và khoa học 

 đối với người lao động: đào tạo và đào tạo lại vì đây là yếu tố người trong nền 
kinh tế, chủ thể của nền kinh tế 

 đối với tư liệu sản xuất: phát triển lực lượng sản xuất bằng cách cơ khí hoá nền 

kinh tế quốc dân, thay thế dần lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy 

móc thiết bị có năng suất lao động cao (đây là 1 nội dung của công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn 

diện các hoạt động kinh tế XH từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang 

việc sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động với khao học và công nghệ hiện đại, 
tiên tiến, tạo ra năng suất lao động cao).  

 Khoa học công nghệ: 

 đánh giá xem công nghệ nên có được bằng sản xuất ra hay mua về tức là 
chuyển giao công nghệ 

 đánh giá xem công nghệ dùng nhiều lao động sống, ít chất xám  phù 

hợp với VN hay công nghệ hiện đại tiên tiến thì phù hợp  là tuỳ nền  

kinh tế quyết định 

 Cần có vốn mua công nghệ, người sử dụng nó. Phát triển lực lượng sản 
xuất là cơ sở phát triển quan hệ sản xuất. 

- Từng bước hình thành quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN: 

o PHảI xây dựng từng bước những quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình 

độ phát triển của lực lượng sản xuất mới. Sự biến đổi của quan hệ sản xuất là kết quả 

tất yếu của sự bíên đổi lực lượng sản xuất.  

o quan hệ sản xuất gồm: quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân phối 

(4 khâu: sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng) 

o đa dạng hoá các hình thức sở hữu: cụ thể từ sở hữu đơn nhất (công hữu) sở hữu dọc 

sang sở hữu đa dạng, sở hữu ngang. Trên cơ sở đó hình thành nền kinh tế nhiều thành 

phần: kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã, kinh tế TB nhà 

nước, kinh tế cá thể và tiểu thủ, kinh tế TB tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

nhằm động viên mọi nguồn lực cả bên trong và bên ngoàI, lấy nội lực làm chính để xây 
dựng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất.  

o Trên cơ sở đó tổ chức quản lý phù hợp hơn  

o Phân phối được đa dạng hơn cho phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần 

- Mở cửa nền kinh tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại: 

o Từ năm 88 trở về trước, nền kinh tế VN đóng kín. Do xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự 

tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế VN ko thể là nền 

kinh tế khép kín, mà phảI tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đây là 1 xu thế 

tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính quy luật hiện nay. Do đó phảI thực hiện mở cửa 

nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu 

hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoàI và phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm 

thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, cơ cấu ngành và sản phẩm.. mở rộng phân công lao 

động quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, là cơ sở để tạo điều kiện và kích 

thích sản xuất trong nước phát triển, vươn lên bắt kịp trình độ thế giới. Mở rộng quan 

hệ kinh tế quốc tế phảI dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và ko can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau. Muốn vậy phảI từng bước nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, 

tích cực khai thác thị trường thế giới, tối ưu hoá cơ cấu xuất – nhập khẩu, tích cực 

tham gia hợp tác kinh tế khu vực và hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu, xử lý đúng 

đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực 

cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, mở cửa nền kinh tế như thế nào, 
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mở với các nước nào, mở bằng sản phẩm xuất khẩu nào là chủ đạo, và làm thế nào để 

mở vẫn còn là 1 vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn. 

 

Phân tích cơ sở khoa học (cơ sở khách quan, cơ sở lý luận và thực tế, 

tính tất yếu, vì sao) trong thời kỳ quá độ tồn tại nhiều thành phần kinh 

tế 
 

- Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất 

định về tư liệu sản xuất. 

- Các thành phần kinh tế ko tồn tại biệt lập mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau 

tạo thành cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế 

- Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CHXH là tổng thể các thành phần 
kinh tế cùng tồn tại trong môI trường hợp tác và cạnh tranh 

- Trong mỗi thành phần kinh tế, tồn tại hình thức tỏo chức kinh tế với quy mô và trình độ công 

nghệ nhất định, chịu sự chi phối của quy luật kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế nhất định.  

- Quy luật quan hệ sản xuất phảI phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất là quy luật chung cho mọi phương thức sản xuất. Trong nền kinh tế chưa thực sự phát 

triển cao, lực lượng sản xuất luôn tồn tại ở nhiều trình độ khác nhau, tương ứng với mỗi trình 

độ của lực lượng sản xuất có 1 quan hệ sản xuất. Do đó cơ cấu kinh tế phảI là cơ cấu kinh tế 

nhiều thành phần. 

- Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lực lượng sản xuất tồn tại ở nhiều thang bậc khác nhau, do đó 
chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất có nhiều hình thức, nghĩa là nền kinh tế có nhiều thành phần.  

- XH cũ để lại ko ít các thành phần kinh tế và chưa thể cảI biến nhanh được. NgoàI ra, sau nhiều 

nămcảI tạo và xây dựng quan hệ sản xuất mới, đã xuất hiện thêm 1 số thành phần kinh tế mới: 

thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế tập thể, thành phần kinh tế TB nhà nước… 

Các thành phần kinh tế cũ và mới tồn tại khách quan có quan hệ với nhau, cấu thành cơ cấu 

kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. 

- Vn có lực lượng lao động dồi dào (gần 40tr), cần cù, thông minh, nhưng khu vực kinh tế nhà 

nước ko thể thu hút hết sẽ dẫn đến lãng phí sức lao động. Tồn tại nhiều thành phần kinh tế 

khác nhau sẽ giúp sử dụng tối đa số lao động dư thừa, tạo công ăn việc làm cho người lao 
động, giảI quyết các vấn đề kinh tế XH 

- Để giữ được chính quyền, nhà nước mới phảI xây dựng các cơ sở kinh tế của mình gọi là thành 

phần kinh tế nhà nước. 

- Trong quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá, tất yếu phảI mở cửa kinh tế, do đó tất yếu có thành 
phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

- Khi hình thành chính quyền, nhà nước mới phảI tiếp quản 1 nền kinh tế chủ yếu dựa trên chế 

độ tư hữu về tư liệu sản xuất 

o Tư hữu có 2 loại: 

 Tư hữu lớn: hầm mỏ, đồn điền… của các nhà TB trong và ngoàI nước (thành 
phần kinh tế TB tư nhân) 

 Tư hữu nhỏ: nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ (thành phần 

kinh tế sản xuất nhỏ và cá thể) 

- TháI độ đối xử của nhà nước đối với 2 loại tư hữu: 

o Đối với thành phần kinh tế TB tư nhân: tháI độ duy nhất là quốc hữu hoá. Biến của tư 
thành của công bằng sắc lệnh hành chính. áp dụng 2 biện pháp: 

 tịch thu ko bồi thường 

 tịch thu có bồi thường (hay chuộc lại, mua lại của giai cấp TS) 
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Quốc hữu hoá ko tiến hành ngay 1 lúc vì ko làm được và ko cần thiết phảI làm. 

Quốc hữu hoá tiến hành từ từ, thận trọng, có phân loại 

Nhưng trong thực tế, chúng ta thông qua “cảI tạo hoà bình” 

 đối với miền Bắc 1954: mục tiêu là xoá bỏ chế độ tư hữu hiện tại (chế độ TB, 

dùng sản phẩm của người lao động để làm công cụ nô dịch chính họ). Mục đích 

của CM là công hữu. 

Trong nhiều tác phẩm, M – A khẳng định, chế độ tư hữu tự mất đI khi có cách 
mạng đại công nghiệp 

Miền Bắc lúc bấy giờ bám vào quan điểm này để xoá sạch chế độ tư hữu, thành 

lập chế độ công hữu  xoá hết mọi thành phần tư hữu (TS pháp…) 

 miền Nam từ năm 77- 79: “Chiến dịch thực hiện trong 9 tháng”. Mục tiêu là 

thực hiện trong 2 năm, nhưng chỉ 9 tháng đã xong, xoá sạch 10 vạn Hoa kiều, 

tịch thu ko bồi thường 

o Đối với thành phần tư hữu nhỏ:hợp tác hoá trên 5 nguyên tắc: tự nguyện (vào, ra), 
cùng có lợi, nhà nước giúp đỡ, … 

Trên thực tế: VN bắt chước TQ biến hợp tác hoá thành tập thể hoá dưới dạng phong 

trào, bản chất là dồn dân, điều này mâu thuẫn với nguyên tắc tự nguyện của hợp tác 
hoá 

+ HTX bậc thấp: CNXH bậc thấp 

+ quan điểm khi đó: ko vào HTX là xấu 

+ lý thuyết thì là hợp tác hoá, nhưng trên thực tế lại là tập thể hoá 

Năm 65: Miền Bắc: 86,4% là hợp tác hoá 

Năm 78: Miền Nam: 86,7% là hợp tác hoá 

 Khi tiếp quản, các thành phần kinh tế tư nhân và sản xuất nhỏ vẫn còn vị trí, 

vai trò, chức năng của nó  vì vậy phảI để cho nó tồn tại, tạo điều kiện cho nó 

phát triển để sản xuất, đời sống ko bị gián đoạn  phù hợp với lợi ích của mọi 
người 

+ 1993 về trước: ở HN: vận tảI bằng xích lô chiếm 37% lượng vận tảI hành 

khách và hàng hoá. 

+ sau 40 năm bao cấp: > 95% trứng, rau thịt là do tư nhân cung cấp 

Do đó phảI để nó tồn tại 

Việc thừa nhận sự tồn tại của nó là ko dễ 

Trên thực tế thì ko tạo điều kiện cho nó phát triển, ko có chính sách 

Năm 2002: vốn trong dân chủ yếu ném vào đất đai, nhà cửa vì ko có chính sách 
môI trường đầu tư thuận lợi 

Kết quả là: 1 nền, vùng, ngành, địa phương kinh tế: lực lượng sản xuất phát triển ko đều, do đó quan 

hệ sản xuất phù hợp tương ứng  tạo thành nhiều thành phần kinh tế 

 

Phân tích bản chất các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay theo quan 

điểm ĐH 9 

 
- ĐH 3 (1960): coi CNXH = công hữu  gọi kinh tế XHCN dưới 2 hình thức: 

o quốc doanh: xí nghiệp quốc doanh: coi xí nghiệp quốc doanh là riêng có của CNXH 

o tập thể: HTX bậc cao 

- ĐH 4 (1976): vì chiến tranh nên ko ĐH Đảng. Đến 1976: thống nhất đất nước  chấp nhận 
có 3 thành phần kinh tế:  
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o quốc doanh 

o tập thể  

o kinh tế TB tư nhân 

- ĐH5 (1982): thêm 1 thành phần nữa là kinh tế TB nhà nước 

- ĐH 6 (1986): thừa nhận có 5 thành phần kinh tế  đổi mới 

- ĐH 7 (1990): 

- ĐH 8 (1996):  

o thành phần kinh tế nhà nước 

o thành phần kinh tế hợp tác 

- ĐH 9 (2001): 6 thành phần kinh tế 

o thành phần kinh tế nhà nước 

o thành phần kinh tế tập thể 

o thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ 

o thành phần kinh tế TB tư nhân 

o thành phần kinh tế TB nhà nước 

o thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

 rất tuỳ hứng và tuỳ tiện 

VD:  ĐH 8: thành phần kinh tế hợp tác 

  đến ĐH 9 lại gọi là thành phần kinh tế tập thể 

- Theo ĐH 9 có 6 thành phần kinh tế: 

o Thành phần kinh tế nhà nước:  

 ĐN: là thành phần kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (sở hữu toàn 

dân và sở hữu nhà nước), vốn do nhà nước đầu tư hoặc nhà nước chiếm tỷ lệ khống 

chế (>= 51%). Vốn gồm vốn tàI chính, nhân lực, hiện vật (đất đai, máy móc thiết 

bị). Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, 

các quỹ bảo hiểm nhà nước và các tàI sản thuộc sở hữu nhà nước có thể đưa vào 
vòng chu chuyển kinh tế. 

  phạm trù sở hữu nhà nước > kinh tế nhà nước > thành phần kinh tế nhà nước 

 sở hữu nhà nước: đối tượng sở hữu thuộc nhà nước, nhà nước là chủ sở hữu, 

cá nhân hộ gia đình mọi người đều được dùng 

 kinh tế nhà nước: gồm: doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước đầu tư) và kinh 

tế nhà nước phi doanh nghiệp (ngân sách nhà nước, ngân hàng trung ương, 
tàI chính, tàI sản công, dự trữ quốc gia) 

 thành phần kinh tế nhà nước = DN nhà nước  có ý kiến cho rằng nền đổi 
thành thành phần kinh tế quốc doanh 

 Đặc điểm: 

 thuộc sở hữu nhà nước (ko kể chế độ chính trị XH) 

 (tính quy luật chung) phần lớn đảm nhận những cân đối  lớn trong nền kinh tế 

và đảm nhận những chính sách XH  thể hiện ở những DN công ích (giáo 

dục, giao thông vận tảI, y tế, cầu cống…). Nền kinh tế càng lớn  DN công 

ích càng lớn. Tư nhân ko làm được và ko được làm 

 giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là nhân tố mở đường cho sự 

phát triển kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và công cụ để nhà nước 
định hướng vào điều tiết vĩ mô nền kinh tế 

 theo quan niệm hiện tại (trên văn bản) (đây cũng là tư tưởng của Stalin và các 

cộng sự) kinh tế nhà nước đóng vàI trò chủ đạo, chi phối tất cả, quyết định tất 
cả 

 Theo Stalin: công hữu = CNXH 
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 Năm 1993 về trước: 92% tàI sản trong nền kinh tế thuộc nhà nước  quyết 

định, chi phối tất cả 

 (ai chủ đạo, cáI gì chủ đạo, làm thế nào để chủ đạo, có chủ đạo được ko) 

 các doanh nghiệp nhà nước, bộ phận quan trọng nhất của kinh tế, giữ những vị 

trí then chốt phảI đI đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế – xh cao và chấp hành pháp luật.  

 Đổi mới Dn nhà nước như thế nào? (câu hỏi thêm) Muốn vậy phảI đổi mới, sắp xếp 

lại, điều chỉnh cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp hiện có, phát triển thêm doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn hoặc có cổ 

phần chi phối ở 1 ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng 

 Thực trạng của DN nhà nước:  

 Quan điểm ko đúng cho rằng CNXH = công hữu (công hữu gồm sở hữu nhà 

nước (DN nhà nước) và sở hữu tập thể)  đẻ ra DN nhà nước ồ ạt, hình thức, 
kém hiệu quả 

 61 – 65: bình quân 3 ngày ra đời 1 Dn nhà nước (xí nghiệp quốc doanh)  ko 

có lý do ra đời  ra đời đã ko bình thường, chết ngay khi ra đời. Nhưng vì là 
hiện thân của CNXH nên ko thể xoá bỏ được 

 Đến ĐH Đảng vừa rồi mới ra đời luật giảI thể phá sản 

 Hiện nay có > 5000 DN nhà nước: trong đó 30% ko bao giờ có lãI, 30% có lãI 

(tỷ suất lợi nhuận > = lãI suất ngân hàng, phần lớn là bằng lãI suất ngân hàng) 

Năm 2000: 388 DN lãI thực sự đều do độc quyền. Còn lại 40% dở lỗ dở lãi 

Vì công cụ lao động 78% lạc hậu  kém hiệu quả  nền kinh tế, doanh 
nghiệp, sản phẩm ko có khả năng cạnh tranh  phảI đổi mới 

DN nhà nước nắm tất cả nhưng ko hiệu quả phảI đổi mới 

 Đổi mới như thế nào: (chủ yếu là phương pháp luận) 

o muốn đổi mới phảI phân loại: 

 Năm 93: ko xác định được có bao nhiêu DN nhà nước (Theo Bộ nội vụ có 
18.000, theo Thuế có 15.000) vì bộ máy cồng kềnh 

 Thực chất các DN nhà nước như thế nào  ko xác định được 

o Về phương pháp luận chia 2 loại DN nhà nước: 

 DN nhà nước công ích: tồn tại vì những cân đối lớn trong nền kinh tế, ko 

vì lợi nhuận mà vì các chính sách XH. Chủ yếu là các DN đường xá, cầu 

cống, bến cảng, trường học.., an ninh quốc phòng, tàI chính quản trị (bản 

chất là mượn búa liềm loè thiên hạ) 

 Đổi mới DN nhà nước là rất khó (các DN quân đội là bất khả xâm phạm) 

 DN nhà nước tồn tại vì lợi nhuận, cạnh tranh theo luật nhưng trên thực tế 

chưa đạt được cạnh tranh theo luật. DN nhà nước được ưu áI về thuế, đất, 

lãI suất.. Nhưng cũng bị những vấn đề XH chi phối, bị o bế, trói buộc 

trong quản lý kinh doanh. Sắp tới, sẽ thay đổi, cho phép thuê giám đốc, 

trả lương cao hơn 

o Trên cơ sở phân loại  xác định chức năng, nhiệm vụ  phân cấp, phân 
quyền về mọi lĩnh vực (tàI chính… ) 

o Xây dựng 1 số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng công ty nhà 

nước, có sự tham gia của các thành phần kinh tế.  CảI thiện tình hình tàI 

chính và lao động của các doanh nghiệp nhà nước, củng cố và hiện đại hoá 

1 bước các tổng công ty nhà nước. 

o Cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu đối với các DN mà nhà nước ko cần 
nắm giữ 100% 

o Giao, bán, khoán, cho thuê.. các doanh nghiệp loại nhỏ mà nhà nước ko 

cần nắm giữ 
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o Sáp nhập, giả thể cho phá sản những doanh nghiệp hoạt động ko hiệu quả 

và ko thực hiện được những biện pháp trên 

o Về mặt quản lý kinh tế: phảI phân biệt quyền của chủ sở hữu và quyền 

kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện chế độ quản lý công ty với các 

doanh nghiệp kinh doanh dưới dạng công ty TNHH 1 chủ sở hữu là nhà 

nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước , giao cho HĐQT doanh nghiệp 

quyền đại diện trực tiếp chủ sở hữu gắn với quyền tự chủ trong kinh 

doanh. Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp 

o Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước để tạo 

động lực phát triển và nâng cao hiệu quả theo hướng xoá bỏ triệt để bao 

cấp, doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịu trách 

nhiệm về sản xuất kinh doanh, nộp đủ thuế và có lãi. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ trong DN, có cơ chế phù hợp để kiểm tra, kiểm soát, thanh tra 
của nhà nước với DN. 

o Thành phần kinh tế tập thể: 

 ĐN: là thành phần kinh tế bao gồm các cơ sở kinh tế mà vốn do các thành viên 

tự nguyện đóng góp, cùng kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, 
bình đẳng cùng có lợi.  

 Có nhiều hình thức hợp tác đa dạng, chủ yếu là các hợp tác xã, hợp tác dựa trên 

sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãI những người lao 

động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các 

thành phần kinh tế, ko giới hạn quy mô và địa bàn, phân phối theo lao động, 

theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm. 

 Đặc điểm:  

 lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi 

ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích XH của các thành viên, góp phần 
xoá đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên 

 phát triển kinh tế tập thể theo phương châm tích cực, vững chắc, xuất 

phát từ nhu cầu thực tế, đI từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết thực, vì sự 

phát triển của sản xuất 

 ở khu vực nông nghiệp và nông thôn, phát triển kinh tế tập thể phảI trên 

cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ ,trang trại, hỗ trợ đắc lực cho 

kinh tế hộ, phát triển gắn với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, ko ngừng nâng cao năng suất, 
hiệu quả và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ của nhà nước 

 lúc đầu thuộc sở hữu hỗn hợp, nhiều thành viên (tư nhân) đóng góp hình 

thành nên. Sau quá trình sản xuất  trở thành sở hữu tập thể (sở hữu tập 

thể: phần lợi nhuận có được các thành viên đồng ý ko chia mà để lại để 

táI sản xuất mở rộng). Đóng góp ban đầu ko phảI là sở hữu tập thể. 

Trong 1 thời gian dàI, VN đồng nhất kháI niệm sở hữu tập thể và sử 

dụng tập thể. Tư nhân đóng góp  sử dụng chung, nhưng ko phảI là của 

tập thể. Nhưng 1 thời gian dàI, VN lại tước bỏ sở hữu của tư nhân, vào 

HTX là bị tước bỏ ruộng đất, trâu bò, người nông dân ko còn sở hữu của 
mình. 

 Có nhiều loại HTX: HTX nông nghiệp: có 3 loại  

o HTX dịch vụ (chủ yếu) 

o HTX sản xuất 

o HTX sản xuất – dịch vụ 
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 Hiện trạng: giống DN nhà nước, do quan niệm CNXH = công hữu 

 Đổi mới:  

VN: 42.000 HTX các loại trong đó 18.000 HTX nông nghiệp (chỉ 8% là còn có 

vai trò chút ít) 

 Bộ máy cường hào địa chủ mới ở nông thôn khoác áo Đảng cộng sản 

o Thành phần kinh tế sản xuất nhỏ, cá thể, tiểu chủ: 

 kinh tế cá thể là thành phần kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và 
khả năng lao động của bản thân người lao động và gia đình.  

 Kinh tế tiểu chủ cũng là hình thức dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất nhưng 

có thuê mướn lao động, tuy nhiên thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động 
và vốn của bản thân và gia đình.  

 Đặc điểm:  

 tư hữu nhỏ 

 tư liệu sản xuất và sức lao động thường phục vụ 1 chủ thể. Nếu có thuê 
lao động thì thuê cố định hoặc theo thời vụ  gọi là tiểu chủ 

 lệ thuộc và phụ thuộc vào tự nhiên, kinh tế, XH, người sở hữu lớn 

 đầu tư vào những ngành vốn ít, lãI cao, thu hồi nhanh 

VN: 25 triệu hộ kinh doanh cá thể  82% là dịch vụ ăn uống, thương 
mại 

14 triệu hộ nông dân: chủ yếu tự cấp tự túc 

 có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành, nghề ở nông thôn và thành thị 

 có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, 

tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Do đó cần khuyến 

khích mở rộng sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể và tiểu chủ 

 ở VN, phần lớn hoạt động dưới hình thức hộ gia đình, đang là 1 bộ phận 

đông đảo, có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng, lâu dài.  cần phát 

triển thành phần kinh tế này để góp phần tạo ra của cải vật chất cho XH, 

giải quyết việc làm cho người lao động. 

 Trong những năm qua, thành phần kinh tế này phát triển nhanh trong 

nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. 
Góp phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế XH.  

 Hạn chế: tự phát, manh mún, hạn chế về kỹ thuật 

 Cần giúp đỡ kinh tế cá thể tiểu chủ giải quyết khó khăn về vốn, khoa 

học và công nghệ, thị trường, phát triển các loại hình thông tin với quy 
mô phù hợp trên từng địa bàn 

o Thành phần kinh tế TB tư nhân (TBCN): 

 ĐN: là thành phần kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm hữu tư 

nhân TBCN về tư liệu sản xuất và bóc lột sức lao động làm thuê, vốn do nhà TB 
đầu tư.  

ĐH 9 quan niệm là TB trong nước (trên thực tế ko có), còn TB nước ngoàI xét 

vào thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

 Đặc điểm:  

 tư hữu lớn 

 phương thức kinh doanh: bóc lột lao động làm thuê 

 có vai trò đáng kể trong việc phát triển lực lượng sản xuất, xh hóa sản 
xuất, giải quyết các vấn đề XH.  

 mạnh về công nghệ, vốn, mối liên hệ thị trường 
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 tính tự phát cao, nhiều hiện tượng tiêu cực như đầu cơ, buôn lậu, trốn 
thuế, làm hàng giả… 

 năng động, nhạy bén với kinh tế thị trường  sẽ có đóng góp ko nhỏ 
vào tăng trưởng kinh tế của đất nước 

 hiện nay bước đầu có sự phát triển nhưng phầ nlớn tập trung vào lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ và kinh doanh bất động sản, đầu tư vào sản 

xuất còn ít, chủ yếu quy mô vừa và nhỏ 

 xu hướng phát triển: tồn tại lâu dàI, có thể chuyển hoá thành thành phần 
kinh tế TB nhà nước hoặc kinh tế tập thể 

 chính sách: khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nhà 

nước bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của họ, xóa bỏ định kiến, 

tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng, khoa học công nghệ, đào tạo cán 

bộ,…cho thành phần này, đồng thời tăng cường quản lý để hạn chế các 

hiện tượng tiêu cực. 

o Thành phần kinh tế TB nhà nước: 

 VN: hiện nay ko có 

 ĐN: là thành phần kinh tế bao gồm các hình thức liên doanh liên kết giữa kinh 

tế nhà nước và TB tư nhân trong và ngoài nước, mang lại lợi ích thiết thực cho 
các bên đầu tư kinh doanh, vốn của nhà nước và nhà TB trong nước cùng đầu tư 

 Đặc điểm:  

 sở hữu hỗn hợp  

 phương thức sản xuất kinh doanh: thuê lao động, bóc lột lao động làm 
thuê 

 mạnh về vốn…. 

 phần lớn sản xuất kinh doanh ở những ngành vốn ít, lãi cao, thu hồi 
nhanh 

 xu hướng vận động: tồn tại lâu dài, có thể chuyển hóa thành các thành 
phần kinh tế khác  

o Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 

 ĐN: là thành phần kinh tế có vốn do nước ngoài đầu tư  

 Đặc điểm:  

 có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Trong 10 năm qua phát 
triển khá nhanh 

 sở hữu tư hữu lớn 

FDI: nhà nước tham gia = đất (ko quá 30%) 

 phương thức sản xuất kinh doanh: thuê lao động, bóc lột lao động làm 
thuê 

 kinh doanh ở những ngành lãi cao, vốn ít, thu hồi nhanh 

 mạnh về vốn, công nghệ, thị trường. 

 xu hướng vận động: tồn tại lâu dài, nhà nước muốn nó lớn lên, phát 

triển, có thể chuyển hóa thành các thành phần kinh tế khác. Nhà nước 

tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngòai phát triển thuận lợi, 

hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế XH gắn với thu 

hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện môi trường 

kinh tế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.  
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Phân biệt các thành phần kinh tế (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

Giống, khác nhau 
Thường hỏi so sánh (3) và (4) 

 

Trình bày mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ 

Hiện nay, VN có 3 trường phái đối lập nhau: thống nhất, phân biệt (mâu thuẫn) và thống nhất - phân 
biệt 

6 thành phần và các DN tồn tại vừa thống nhất vừa mâu thuẫn. 

- Thống nhất vì: 

+ mỗi thành phần kinh tế, mỗi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều nằm trong tổng 

thể nền kinh tế quốc dân thống nhất, chứ ko tồn tại biệt lập. Sự phát triển của mỗi thành phần 

đầu góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Mỗi thành phần kinh tế dựa trên 1 

hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất tuy có 

sự độc lập tương đối và có bản chất riêng, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi 

trường chung, cùng chịu tác động của các nhân tố, các quy luật thị trường.  

+ chịu sự quản lý thống nhất của nhà nước ở đường lối, chủ trương, chính sách, do nhà nước 

điều tiết, hướng dẫn, các thànhphần kinh tế vừa hợp tác với nhau, bổ sung cho nhau, bình đẳng 

trước pháp luật 

+ chịu sự chi phối của hệ thống các quy luật kinh tế (quy luật giá trị, cung cầu…) 

+ các thành phần kinh tế tác động lẫn nhau cả tích cực và tiêu cực. Sự biến đổi của thành phần 

kinh tế này làm ảnh hưởng đến các thành phần kinh tế khác. NgoàI ra các thành phần kinh tế 

có thể liên kết với nhau trong sản xuất, kinh doanh.  

Biểu hiện: mỗi DN thuộc từng thành phần kinh tế thuộc nền kinh tế ràng buộc nhau, tạo tiền đề 
cho nhau phát triển, nương tựa vào nhau 

- Mâu thuẫn vì: 

+ các thành phần kinh tế khác nhau về bản chất kinh tế, lợi ích kinh tế, thậm chí đối lập với 

nhau do có đặc điểm riêng về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất (tư hữu, công hữu, tư hữu 

lớn/nhỏ, bóc lột, ko bóc lột, chưa bóc lột). Do đó mỗi thành phần kinh tế ngoàI các quy luật 

kinh tế chung còn có các quy luật kinh tế đặc thù hoạt động, chi phối mỗi thành phần. 

+ do có mâu thuẫn giữa các thành phần nên tất yếu có cạnh tranh. Đó là động lực để cảitiến kỹ 

thuật, phát triển lực lượng sản xuất. Do đó nhà nước cần tạo môI trường cho cạnh tranh. Tuy 

nhiên mâu thuẫn giữa các thành phần đặc biệt là mâu thuẫn giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập 

thể, kinh tế TB nhà nước với kinh tế TB tư nhân và cá thể là mâu thuẫn ko thể điều hoà. Nhiệm 

vụ của thời kỳ quá độ là giảI quyết mâu thuẫn, để các thành phần kinh tế dựa trên chế độ công 

hữu về tư liệu sản xuất. Bằng cách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh 

mẽ có lợi, hướng các thành phần kinh tế tư nhân đI theo hướng chủ nghĩa TB nhà nước thông 
quan nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 

+ lịch sử hình thành, đặc điểm mỗi thành phần kinh tế và xu hướng vận động của nó khác nhau 

 tạo thành mâu thuẫn. 

Biểu hiện của mâu thuẫn: các thành phần bài trừ lẫn nhau, gạt bỏ, thôn tính lẫn nhau. 

- Kinh tế nhiều thành phần nằm trong thống nhất biện chứng đòi hỏi đường lối, chủ trương, 
chính sách, tổ chức thực hiện phải tính được tính thống nhất và mâu thuẫn đó 

VD: thuế, điện  áp dụng mức khác nhau với các thành phần khác nhau  quản lý kinh tế 

vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật 

- KL: trong nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần, sự thống nhất và mâu thuẫn giữa chúng là khách 

quan, nó làm cho các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Từng thành phần kinh tế 
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đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế nên cần có sự quản lý của nhà nước, cần được 

thừa nhận và tạo điều kiện phát triển, và bình đẳng trên mọi phương diện.  

 

í nghĩa về phương pháp luận khi nghiên cứu kinh tế nhiều thành phần: 

- Nghiên cứu kinh tế nhiều thành phần tức là phải thừa nhận nó tồn tại khách quan, nằm trong hệ 
thống vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn 

- Mỗi DN thuộc 1 thành phần kinh tế, 6 thành phần kinh tế trong nền kinh tế đều có nghĩa vụ, trách 

nhiệm và quyền lợi của mình (các vấn đề môi trường, tài nguyên, tài chính…) 

- Các thành phần kinh tế này trong quá trình vận động và phát triển phải nằm trong hệ thống cạnh 
tranh theo luật. Khi cạnh tranh theo luật thì việc tồn tại và phát triển là tất yếu khách quan 

- Các thành phần kinh tế chuyển hóa lẫn nhau trong thực tiễn 

- Trong điều kiện nền kinh tế mở: phải bình đẳng, tham gia cạnh tranh với nước ngoài  điều này 

là rất khó (chủ yếu hiện nay là độc quyền) 

- Xu thế phát triển: ngoài kinh tế còn phải tham gia phát triển XH, hình thành khu dân cư, khu 
công nghiệp… 

 

Phân tích đặc điểm kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua CNTB? 

(= 4 câu trên cộng lại) 

  

Sở hữu là gì? Phân tích bản chất các hình thức sở hữu trong nền kinh tế nước ta hiện nay 

- ĐN: chiếm hữu là việc chiếm lấy những vật liệu sẵn có trong tự nhiên, chiếm hữu phản ánh 

mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, tự nhiên sinh ra con người, con người phụ thuộc vào 

tự nhiên. Con người chiếm, sử dụng tự nhiên, do đó chiếm hữu là phạm trù tất yếu khách quan, 

đầu tiên, vĩnh viễn, cơ bản 

- Con người nằm trong XH, cộng đồng, do đó ra đời phạm trù sở hữu. Sở hữu là hình thức XH 
của chiếm hữu trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể 

- Sở hữu được nghiên cứu ở 2 góc độ: 

+ sở hữu về mặt pháp lý: quan hệ giữa người với người về đối tượng chiếm hữu, khẳng định 

người làm chủ của nó  

+ sở hữu về mặt kinh tế: là thu nhập, thu nhập càng cao thì sở hữu về mặt kinh tế càng lớn. 
Trong kinh tế thị trường, người ta quan tâm tới sở hữu về mặt kinh tế 

- Đối tượng của sở hữu:  

 + vật:  

 Thời kỳ cộng sản dã man: là vật sẵn có trong tự nhiên 

 Thời kỳ chiếm hữu nô lệ: là vật + nô lệ 

 Kinh tế hàng hóa: là vật có giá trị và giá trị sử dụng 

 Hiện nay: là hiện vật, tiền tệ, sở hữu trí tuệ 

- Các quyền của quan hệ sở hữu: 

 + quyền sở hữu: chỉ đứng về mặt pháp lý 

+ quyền sử dụng, định đoạt, quyền kinh doanh (quan trọng): quyền sinh lời của sở hữu (quyền 
kế thừa, thế chấp)  

 Trong quản lý kinh tế, người ta thường tách bạch các quyền này 

- Loại hình sở hữu: 

+ đầu tiên là công hữu (là loại hình có đầu tiên trong XH loài người, vì có chế độ mẫu hệ) 

 Đối tượng sở hữu thuộc mọi người, nhưng phạm vi ko giống nhau 

+ cộng sản dã man tan rã, thì hình thành tư hữu (đối tượng sở hữu thuộc 1 người), từ đó chia ra 

tư hữu lớn/nhỏ. Qua quá trình phát triển  ra đời sở hữu hỗn hợp (ko tư, ko công), đây là 1 tất 
yếu 
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- Hình thức sở hữu: 

 + công hữu: có 3 hình thức sở hữu: 

++ cao nhất là sở hữu toàn dân, đối tượng sở hữu thuộc mọi người. Hiện nay chưa có 

về phương pháp luận 

++ sở hữu nhà nước: đối tượng sở hữu thuộc nhà nước mà nhà nước làm đại biểu (tài 
sản công, vùng trời…) 

++ sở hữu tập thể: phần lợi nhuận ko chia dùng để tái sản xuất mở rộng 

 + tư hữu: có 2 hình thức sở hữu: 

  ++ sở hữu tư nhân lớn: XN hầm mỏ… 

++ sở hữu tư hữu nhỏ: ko phải là sở hữu cá nhân: DN nhỏ, cá thể (sở hữu tập thể đẻ ra 

từ sở hữu hỗn hợp) 

Từ các hình thức sở hữu đẻ ra các loại hình tổ chức kinh doanh 

 

Mối quan hệ giữa các hình thức sở hữu với thành phần kinh tế: 

- Mỗi 1 thành phần kinh tế có thể dựa trên 1 hoặc nhiều hình thức sở hữu 

- Ngược lại 1 hình thức sởhữu tham gia vào nhiều thành phần kinh tế  ko nhất thiết là 1 hình 
thức sởhữu thì có 1 thành phần kinh tế 

- Cơ sở phân chia thànhphần kinh tế là dựa vào sở hữu 

 

Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá 
 

Công nghiệp hoá là gì? 

- Theo quan niệm của Đảng: CNH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện việc sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - XH từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 

1 cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến và hiện đại 

trên cơ sở sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ tạo ra năng suất lao 
động XH cao. 

 

Tính tất yếu (Sự cần thiết) phảI tiến hành CNH 

- Tính quy luật: mọi quốc gia trên thế giới đều phảI tiến hành CNH:   

o Vì điểm xuất phát của các quốc gia chủ yếu là lao động thủ công gắn với nền nông 

nghiệp, cơ sở vật chất – kỹ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát 

triển, quan hệ sản xuất XHCN mới chưa được thiết lập và hoàn thiện. Do đó để thoát 

khỏi tình trạngnày phảI tiến hành CNH. CNH chính là quá trình xây dựng cơ sở vật 

chất kỹ thuật mới cho nền kinh tế quốc dân (cơ sở vật chất kỹ thuật mới tức là xây dựng 

nền đại CN cơ khí có khả năng cảI tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân, tức là thay thế dần 

lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc thiết bị có năng suất lao động cao) 

từ đó phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất 
XHCN. 

o ở VN, 1 trong những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN, là 

phảI xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của CNXH, trong đó công nghiệp và nông 

nghiệp hiện điện, có văn hoá và khoa học tiên tiến. Để thực hiện được điều này nhất 

thiết phảI tiến hành CNH, chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế 
công nghiệp 

o Quốc gia nào cũng phảI xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho XH của mình tức là tiến 

hành công nghiệp hoá. ở VN, CNXH muốn tồn tại và phát triển thì phảI có 1 nền kinh 

tế tăng trưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công 

hữu XHCN về tư liệu sản xuất. Cơ sở vật chất kỹ thuật đó cần phảI xây dựng trên cơ sở 

những thành tựu mới nhất, tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ và kết quả là phảI 
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tạo ra năng suất lao động XH cao. Vì thế cần phảI tiến hành CNH để làm được những 

điều này. 

- Trong bối cảnh toàn cầuhoá, khu vực hoá về kinh tế diễn ra mạnh mẽ, CM khoa học kỹ thuật 

và công nghệ phát triển nhanh chóng, VN đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới, do đó 

phảI chủ động, phát huy thuận lợi để đẩy nhanh quá trình CNH đưa kinh tế tăng trưởng, phát 
triển bền vững. 

- Thời gian tiến hành CNH dàI hay ngắn tuỳ thuộc vào thời điểm bắt đầu, điều kiện kinh tế và 

bối cảnh kinh tế 

4 nước NICs: ngắn 

Anh: 120 năm 

 

Thực chất của CNH là gì? 

- là phát triển lực lượng sản xuất. CNH chỉ là 1 bộ phận để phát triển lực lượng sản xuất 

 

HIểu thế nào trong văn kiện ĐH8 “Cơ bản biến nước ta thành nước CN đến 2020” 

- Mục tiêu tổng quát của sự nghiệp CNH của VN được ĐCS VN xác định tại ĐH8 là: “Xây 

dựng nước ta thành 1 nước CN có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan 

hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất 

và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, XH công = văn minh” 
 phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản VN trở thành nước công nghiệp 

- HIểu là: 

o Tỷ trọng lao động trong nền kinh tế được trang bị máy móc thiết bị thay cho lao động 

thủ công (lao động CN) chiếm tỷ trọng lớn, vượt trội cả về tỷ trọng trong GDP và lực 

lượng lao động. Lao động CN trở thành phổ biến trong các ngành và các lĩnh vực của 

nền kinh tế.  

o Trong điều kiện khả năng còn hạn hẹp về vốn, nhu cầu về công ăn việc làm rất bức 

bách, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế Xh phát triển, tăng 

trưởng chưa thật ổn định, trong thời gian trước mắt phảI đẩy mạnh công nghiệp hoá 
nông nghiệp nông thôn, ra sức phát triển các ngành CN chế biến nông lâm thuỷ sản. 

o điều này ko có nghĩa là: 

 hoàn thành CNH 

 đã là nước CN phát triển 

 kết thúc thời kỳ quá độ 

 

Nêu những quan điểm mới của Đảng cộng sản VN về CNH ở nước ta 

- Bản chất là sửa sai.  

Trước: CNH là của CN nặng, của kinh tế trung ương, nhà nước.  

Nay:  

o Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững độc 

lập tự chủ đI đôI với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ 

kinh tế quốc tế đối ngoại.  Dựa vào nguồn lực trong nước là chính đI đôI với tranh thủ 

tối đa nguồn lực bên ngoàI trên cở sở xây dựng 1 nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực 

và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản 

phẩm trong nước có hiệu quả 

o CNH, HĐH là nhiệm vụ của toàn nền kinh tế, là sự nghiệp của toàn dân, của toàn bộ 

các thành phần kinh tế, các ngành, các cấp,  trong đó thành phần kinh tế nhà nước là 

chủ đạo 

o Khoa học công nghệ là động lực của CNH, kết hợp công nghệ truyền thống với công 
nghệ hiện đại.  
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o Nhân tố con người làm mục tiêu, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ 

bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Khuyễn khích tiết kiệm trong dân chúng, ko 

ngừng tăng tíchluỹ đầu tư cho phát triển. Tăng trưởng kinh tế gắn với đời sống nhân 

dân, phát triển văn hoá giáo dục, thực hiện tiến bộ, công bằng XH, coi giáo dục đào tạo 
là quốc sách hàng đầu  

o Lấy hiệu quả kinh tế XH làm tiêu chuẩn cơ bản xác định phương án phát triển, lựa chọn 

dự án đầu tư và công nghệ. Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện 

có. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, công nghệ tiên tiến, tạo nhiều 

việc làm, thu hồi vốn nhanh. Đồng thời xây dựng 1 số công trình quy mô lớn thật cần 
thiết và có hiệu quả. 

o Kết hợp chặt chẽ và toàn diện phát triển kinh tế với củng cố tăng cường quốc phòng an 

ninh đất nước 

 

Phân tích nội dung của CNH 

- Phát triển lực lượng sản xuất, cơ sở vạt chất kỹ thuật của CNXH, trên cơ sở thực hiện cơ khí 

hoá nền sản xuất XH và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Thay thế lao 

động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc thiết bị có năng suất lao động cao nghĩa là xây 
dựng nền đại CN cơ khí bằng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế (cơ khí hoá nền kinh tế) 

o đánh giá 1 nền kinh tế là xem nó sản xuất bằng cáI gì chứ ko phảI sản xuất được cáI gì 

 từ 1 nền nông nghiệp lạc hậu, cổ truyền, công cụ lao động thô sơ (lao động thủ 

công) phảI thay nó bằng lao động sử dụng máy móc thiết bị 

o tính chất của 

 diễn ra bằng 2 con đường: 

 tuần tự: thủ công  nửa cơ khí  cơ khí. VN ko thể làm được nếu đóng 
cửa nền kinh tế 

 nhảy vọt (đột biến): từ thủ công  cơ khí / tự động hoá… 

VN: CNH, HĐH (tự động hoá, thông tin hoá) 

o để thực hiện 2 con đường có tính quy luật này thực tế phảI đẩy mạnh cách mạng khoa 

học và công nghệ 

Khoa học: là ý tưởng trên giấy tờ, được vật chất hoá trong công nghệ 

Công nghệ: gồm 2 phần: phần cứng và phần mềm (phương thức, cách thức vận hành, 
sử dụng) 

Có được công nghệ = 2 con đường: sản xuất ra và mua về hoặc nhập khẩu, chuyển giao 

công nghệ 

o Chuyển giao công nghệ: là đem công nghệ tiên tiến hiện đại ở nước sản xuất ra đến 
nước ko sản xuất được, tức là mua về. 

o Vai trò của chuyển giao công nghệ: 

 Phát triển lực lượng sản xuất, thay lao động thủ công bằng… 

 Tăng năng suất lao độgn, giảI phóng lao động, phát triển ngành nghề 

 Tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế  phát triển 1 ngành kéo theo sự 

phát triển của nhiều ngành khác, khu dân cư… 

o Xu thế: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học… 

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá, hợp lý, hiệu quả cao, gắn với nó là phân 
công và phân công lại lao động XH: 

o Cơ cấu kinh tế: 

 Nói đến cơ cấu kinh tế là nói đến mối quan hệ biện chứng của các yếu tố tạo 

thành hệ thống kinh tế (yếu tố vật và yếu tố người), suy cho cùng là phản ánh 
mối quan hệ lực lượng sản xuất – quan hệ sản xuất 

 Nội dung của cơ cấu kinh tế: 
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 Cơ cấu yếu tố, bộ phận:  

o Tư liệu sản xuất - đối tượng lao động 

o Quan hệ sản xuất 

 Cơ cấu ngành kinh tế: cần trả lời 3 câu hỏi 

o Nền kinh tế có những ngành gì 

o vị trí vai trò của ngành đó trong nền kinh tế 

o bố trí sắp xếp nó ở đâu 

 cơ cấu nội bộ ngành trong nông nghiệp: gồm trồng trọt và chăn nuôi 

 cơ cấu vùng 

 cơ cấu lãnh thổ 

 cơ cấu lĩnh vực 

 cơ cấu quốc tế… 

 Tính chất: 

 Khách quan: tồn tại độc lập với ý muốn và ý thích chủ quan của con 

người. Nó căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế nhưng ko phủ định vai 

trò tác động của con người 

 tính lịch sử: không tồn tại vĩnh cửu, nó phụ thuộc vào nhu cầu và điều 
kiện hoàn thành 

 tính linh hoạt và tính mở 

 Xu hướng vận động của cơ cấu kinh tế: 

 Hướng nội: (cơ cấu kinh tế hướng nội): lấy thị trường nội địa và tiêu 

dùng nội địa làm mục tiêu 

 Hướng ngoại: xây dựng cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu. VD: Hà 

Lan: 62% GDP nhờ xuất khẩu hoa và trồng hoa trong nhà kính 

 Hướng nội và hướng ngoại: hướng nội: thay thế hàng hoá nhập khẩu 
bằng hàng sản xuất trong nước.  

Việc chọn xu hướng nào là tuỳ vào điều kiện của từng nước. 

 Cơ sở, căn cứ để cơ cấu kinh tế hình thành khách quan: 

 Lực lượng lao động 

 TàI nguyên thiên nhiên: 2 yếu tố ban đầu 

 Nhu cầu: trước mắt – lâu dàI, trong – ngoàI nước  

 Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 

 Lợi thế so sánh 

 Quan hệ kinh tế quốc tế:  

 Vai trò của nhà nước:  

o Phân công và phân công lại lao động XH 

 Gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề 

 đòi hỏi và cho phép phân công: phân công lao động XH là hệ quả của cơ cấu 
kinh tế, đồng thời phân công lao động XH lại tác động lại cơ cấu kinh tế 

- Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN: 

o Là hệ quả của nội dung (1) và (2) 

o đời sống nhân dân, … ………..được nâng cao 

 

Nội dung CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn? 

- Cơ khí hoá nền kinh tế  thay lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc thiết bị 
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Nông nghiệp: thay thế dần lao động nặng nhọc, cơ bắp bằng công cụ cảI tiến và các công cụ có 

tính chất máy móc. Chủ yếu là thuỷ lợi hoá (quan trọng nhất) - điện khí hoá - trạm, trại giống – 
cơ sở hạ tầng (đường, trường…) 

+ công nghệ sinh học 

+ chế biến bảo quản sau thu hoạch 

- Chuyển đổi dần cơ cấu kinh tế thuần nông, thuần lương thực 

o phát triển ngành nghề 

 truyền thống (có kinh nghiệm) 

 những ngành nghề có khả năng phát triển 

 nghề phụ: làm tăng thu nhập 

 phát triển dịch vụ: phát triển thị trường 

Sau đó phát triển tiểu thủ công nghiệp: máy xay xát, lò rèn… 

Giảm dần nông nghiệp = chăn nuôI  phảI có khoa học, nhà nước phảI hướng dẫn, hỗ 

trợ 

 chuyển dịch phân công lao động ở nông thôn: tạo việc làm hiệu quả, cường độ thích 
hợp; phân công tại chỗ, tránh để nông dân bỏ ra thành phố 

o xoá đói giảm nghèo: mục tiêu hiện thực 

- Xây dựng quan hệ sản xuất, nâng cao đời sống người nông dân 

- Nông thôn: 

o Kinh tế nông nghiệp, các ngành nghề 

o Phát triển cơ sở vật chất, đời sống văn hoá XH 

 

Điều kiện, tiền đề để thực hiện CNH, HĐH? (làm thế nào để thực hiện CNH, HĐH) 

- Vốn: huy động và sử dụng vốn có hiệu quả: CNH, HĐH đòi hỏi nguồn vốn rất to lớn, do đó 

mở rộng quy mô huy động và sử dụng vốn có hiệu quả là 1 điều kiện, tiền đề quan trọng để 

CNH, HĐH thành công 

o Vốn lấy từ 2 nguồn (về phương pháp luận) 

 Nguồn vốn trong nước (Nội bộ nền kinh tế): nguồn chủ yếu, giữ vai trò quyết 

định vì đó là nhân tố bên trong đảm bảo cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập 

tự chủ, là tiền đề để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài. 

 tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân dựa trên cơ sở hiệu quả sản xuất  

o là lao động thặng dư của người lao động thuộc tất cả các thành phần 

kinh tế. Do đó phảI tăng năng suất lao động XH trên cơ sở ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ, hợp lý hoá sản xuất.  Phương hướng 

chủ yếu hiện nay là khai thác và sử dụng tốt quỹ lao động, tập trung 

sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và sản xuất 

hàng XK… 

o tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng. Do đó phảI triệt để tiết kiệm, coi 
tiết kiệm là quốc sách, đấu tranh triệt để với tham nhũng lãng phí. 

o Các chính sách kinh tế: chính sách cơ cấu các thành phần kinh tế, 

chính sách thuế, lãI suất…  phảI xây dựng chính sách kinh tế phù 
hợp với yêu cầu của nền kinh tế. 

 vốn trong dân:  

o số dư tiết kiệm 

o xuất khẩu lao động 

o 2,7 triệu Việt kiều 

o thu nhập tạm tính 

VN: 1,2 tỷ USD táI đầu tư vào nền kinh tế  quá nhỏ 
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 vốn bên ngoài: có vai trò quan trọng, giúp đẩy nhanh thành công của CNH, 

HĐH, gồm 2 loại: 

 viện trợ: cho ko, chủ thể thường là chính phủ và phi chính phủ, hỗ trợ 
chủ yếu cho sự tồn tại của nhiều tổ chức, đoàn thể 

 đI vay (các tổ chức quốc tế dưới dạng các khoản ODA), FDI (đầu tư của 

tư nhân). Trong thực tế, VN phát triển được là nhờ đI vay, nợ chồng 
chất 

o Thực tế: sử dụng vốn nước ngoàI phảI chấp nhận bị bóc lột, tàI nguyên bị khai thác, nợ 

nước ngoàI tăng  khi sử dụng phảI cân nhắc lựa chọn 

o Hiện nay việc phân phối vốn ở VN còn yếu kém. Để huy động và sử dụng hiệu quả các 

nguồn vốn, cần xây dựng và phát triển thị trường vốn. Từ đó người sở hữu vốn có thể 

chuyển nhượng quyền sử dụgn vốn cho người có nhu cầu và khả năng sử dụng nó. 
Đồng vốn sẽ dễ dàng chuyển dịch từ nơI hiệu quả thấp đến nơI có hiệu quả cao.  

o quản lý vốn hiệu quả 

o Tạo môI trường vĩ mô thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Giữ ổn định về chính trị, 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế, xây dựng 

chính sách kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, xâyd ựng môI 

trường pháp lý thông thoáng, bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh tế. 

- Phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực (yếu tố vật và yếu tố người của quá 
trình sản xuất, quá trình thực hiện CNH) 

o Khoa học công nghệ là động lực của CNH, HĐH  

o Chủ trương:  

 Tiềm lực và trình độ khoa học công nghệ của nước ta có yếu, phảI xây dựng 

tiềm lực khoa học công nghệ tương ứng với đòi hỏi của sự nghiệp CNH. Trong 
giai đoạn trước mắt: 

  vận dụng sáng tạo và phát triển CN Mac-Lê và tư tưởng HCM để xây 

dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và triển khai đường lối, chủ 

trương CNH, HĐH đạt hiệu quả cao, tốc độ nhanh.  

 đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nắm bắt các công nghệ cao và những 
thành tựu của khoa học và công nghệ 

 chú trọng đúng mức nghiên cứu cơ bản về khoa học XH và nhân văn, 
khoa học tự nhiên 

 mở rộng hợp tác khoa học công nghệ với các nước và các tổ chức quốc 

tế nhằm tiếp cận kế thừa những thành tựu khoa học công nghệ của thế 

giới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế 

 ưu tiên phát triển CNTT, đI tắt đón đầu trong khoa học và công nghệ 

 chú trọng đào tạo, xây dựng 1 đội ngũ cán bộ chuyên gia có trình độ, 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành khoa học và công nghệ 

 Giáo dục đào tạo: xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực tương xứng với đòi hỏi 

của sự nghiệp CNH, HĐH. Đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ 

năng và trình độ quản lý. Do đó cần đầu tư cho giáo dục, đào tạo, coi gd-đt là 

quốc sách hàng đầu. Xây dựng một cơ cấu nhân lực đồng bộ bao gồm các lĩnh 

vực khoa học tự nhiên, khoa học XH, cán bộ nghiên cứu và triển khai công 

nghệ, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật… NgoàI ra bố trí và sử dụng tố nguồn 

nhân lực đã được đào tạo, đảm bảo dĩnh dưỡng, phát triển y tế, cảI thiện môI 

trường sống…  

o Mục tiêu: thay dần lao động thủ công. Con người: dân trí (xoá mù, táI mù), nhân lực, 
nhân tài 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý kinh tế của nhà nước: tiếp tục giữ vững ổn 

định về chính trị, đảng CS VN phảI là đảng lãnh đạo duy nhất, trực tiếp và toàn diện mọi hoạt 
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động của XH VN. CNH, HĐH phảI được tiến hành theo đường lối, quan điểm của ĐCS VN. 

Nhà nước có chức năng quản lý kinh tế XH, tổ chức thực hiện đường lối CNH của ĐCS VN 

thông qua việc thực thi cơ chế, chính sách, thể hiện ở quy hoạch, kế hoạch, chiến lược. Nhân tố 

cán bộlà nhân tố quyết định, do đó phảI tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý hiệu 
quả. 

- Thăm dò, khai thác sử dụng tàI nguyên thiên nhiên: 

o Thăm dò: ở đâu  khó khăn: Tiền, công nghệ, con người: đều ko có 

VD: than: ko xác định được trữ lượng  ko có kế hoạch, kế hoạch ko có tính thực tiễn 

- Quan hệ kinh tế quốc tế: thu hút nhiều nguồn vốn bên ngoàI, tiếp thu nhiều kỹ thuật và công 

nghệ hiện đại, mở rộng thị trường cho sự nghiệp CNH, HĐH được thuận lợi. Việc mở rộng 

quan hệ kinh tế với các nước là 1 tất yếu kinh tế, để tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm tổ 

chức quản lý… từ đó đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nhưng phảI chú ý có được 1 

đường lối kinh tế đối ngoại đúng đắn, vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, kết hợp sức mạnh dân tộc 

với sức mạnh của thời đại, giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng thành công CNXH. 

VD: kinh nghiệm 4 nước NICs: 23% - 75% vốn là do Mỹ cung cấp 

 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Vn 

 
Kinh tế tự nhiên là gì? Kinh tế hàng hoá là gì? Kinh tế thị trường là gì? 

- Kinh tế tự nhiên: là kiểu tổ chức kinh tế XH mà sản phẩm sản xuất ra để cho người sản xuất ra 

nó tiêu dùng  còn gọi là kinh tế tự cấp tự túc 

- Kinh tế hàng hóa: là 1 kiểu tổ chức kinh tế XH mà sản phẩm sản xuất ra để trao đổi mua bán 

trên thị trường. Mục đích của sản xuất trong kinh tế hàng hoá ko phảI để thoả mãn nhu cầu trực 

tiếp của người sản xuất ra sản phẩm mà nhằm để bán, để thoả mãn nhu cầu của người mua, đáp 
ứng nhu cầu của XH. 

- Kinh tế thị trường: là kinh tế hàng hóa mà phát triển ở trình độ cao. Toàn bộ các yếu tố đầu vào 

và đầu ra của sản xuất đều thông qua thị trường.  Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa về cơ 

bản có cùng nguồn gốc và bản chất, nhưng kinh tế thị trường phát triển cao hơn, mọi quan hệ 

đều biểu hiện bằng quan hệ hàng tiền 

- Căn cứ để chia thành kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa: 3 tiêu chí đồng thời cũng là 3 chức 
năng: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai 

- Kinh tế tự nhiên phát triển đến trình độ nhất định thì thành kinh tế hàng hóa, kinh tế hàng hóa 

phát triển đến trình độ nhất định thì thành kinh tế thị trường. Vì thế đây là 1 quá trình khách 
quan và lâu dài 

- Phân biệt kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa bằng: tỷ lệ % của hàng hóa/sản phẩm. VN hiện 

nay: 20% 

- Kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN. 

 

Trình bày sự cần thiết/tính tất yếu để hình thành và phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam 

(Trính nghị quyết: “Văn kiện ĐH8 ghi rằng nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua CNTB nhưng ko bỏ 

qua kinh tế hàng hóa”. Phân tích luận điểm trên?) 

Sản xuất và lưu thông hàng hoá là hiện tượng vốn có của nhiều hình tháI kinh tế XH, điều kiện ra 

đời và tồn tại của kinh tế hàng hoá cũng như trình độ phát triển của nó do sự phát triển của lực 

lượng sản xuất tạo ra. 

Tất yếu tồn tại vì: 

- Theo quy luật phát triển lịch sử tự nhiên: kinh tế tự nhiên đến 1 lúc nào đó sẽ sinh ra kinh tế 
hàng hóa. 
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- Nước ta tồn tại và phát triển 2 điều kiện hình thành kinh tế hàng hóa: 

(1) phân công lao động XH, cơ sở chung của kinh tế hàng hóa phát triển cả về chiều rộng và 

chiều sâu. Do phân công lao động xh nên hình thành mối quan hệ giữa những người sản 

xuất. Do phân công lao động XH phát triển mà sản phẩm trên thị trường ngày càng đa 

dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng ngày càng cao 

(2) tồn tại những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất: gồm sở hữu toàn dân, sở hữu 

tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp, làm những người sản xuất tồn tại độc lập, lợi ích 

riêng, chia rẽ với nhau do đó quan hệ kinh tế giữa họ chỉ có thể thực hiện bằng quan hệ 
hàng hoá tiền tệ, tất yếu hình thành kinh tế hàng hóa 

(3) thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, tuy cùng dựa trên chế độ công hữu về tư 

liệu sản xuất nhưng các đơn vị kinh tế vẫn có sự khác biệt nhất định, có quyền tự chủ trong 

sản xuất kinh doanh, có lợi ích riêng, trình độ kỹ thuật công nghệ và trình độ tổ chức quản 

lý khác nhau, nên chi phí sản xuất và hiệu quả sản xuất cũng khác nhau 

(4) Trong điều kiện toàn cầu hóa, quốc tế hóa, khu vực hóa (mở cửa nền kinh tế) quan hệ về 

kinh tế giữa các quốc gia với nhau biểu hiện bằng quan hệ hàng hóa - tiền tệ  đây là xu 

thế phát triển tất yếu, nhất là khi phân công lao động quốc tế đang phát triển ngày càng sâu 
sắc  

- Trong lịch sử kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, nó là 1 công cụ, 1 phương thức để giải 

phóng con người  kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa tồn tại trong rất nhiều phương thức 

sản xuất, trong nhiều hình thái kinh tế XH, chứ ko phải đồng nhất nó với CNTB (40 năm trước, 

đồng nhất nó với CNTB)  do đó đây là 1 xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại 

 

Phân tích đặc điểm chung của kinh tế thị trường (kinh tế hàng hóa) 

- Nền kinh tế tự do sản xuất kinh doanh theo luật (của nền kinh tế đó và của quốc tế) 

- Các chủ thể kinh tế (người lao động, DN, chính phủ): 

 + được tự chủ trong sản xuất kinh doanh 

 + tự chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình  

- Nền kinh tế vận động theo các quy luật vốn cơ của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy 

luật cung cầu, quy luật cạnh tranh… Sự tác động của các quy luật đó hình thành cơ chế tự điều 
tiết của nền kinh tế 

- Nền kinh tế thị trường hiện đại có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thông qua pháp luật kinh tế, 

kế hoạch hoá, các chính sách kinh tế. 

- Toàn bộ nền kinh tế và chủ thể của nó năng động và linh hoạt 

- Giá cả hàng hóa hình thành ngày trên thị trường dưới sự tác động của người bán và người mua, 

hệ thống thị trường được phát triển đầy đủ và có tác dụng làm cơ sở cho việc phân phối các 

nguồn lực kinh tế vào trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. VN: giá cả chưa theo đặc 
điểm này 

- Luật pháp trở thành 1 hệ thống đầy đủ và phù hợp. VN: chưa có 

- Cạnh tranh: 

 + phải có môi trường cạnh tranh 

 + các chủ thể đủ tư cách tham gia 

- Nền kinh tế mở: giữa các vùng, các quốc gia, khu vực 

- Đời sống nâng cao (chất lượng sống, mức sống) về cả vật chất và tinh thần 

 

Phân tích đặc điểm kinh tế thị trường ở VN hiện nay 

Có 3 đặc điểm: 

- Nền kinh tế kém phát triển đang chuyển dần sang kinh tế hàng hóa 

o kinh tế kém phát triển: nguyên nhân là do: 
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 lực lượng sản xuất kém phát triển: lực lượng sản xuất gồm; người lao động, tư 

liệu sản xuất, khoa học  

 tư liệu sản xuất: gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động: 

o Tư liệu lao động: cơ sở vật chất kỹ thuật còn ở trình độ thấp. 

Trong nhiều ngành kinh tế, máy móc cũ, công nghệ lạc hậu, từ 2-

3 thế hệ. Trong CN: 78% máy móc thiết bị lạc hậu, 22% ngang 

hàng với Lào và Myanmar  hàng hóa chất lượng kém, giá cao, 
ko có khả năng cạnh tranh.  

o Trong nông nghiệp: lạc hậu, thủ công, cổ truyền, bẩm sinh và di 

truyền. Đất đai manh mún vì sở hữu toàn dân 

 Người lao động: là lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại (theo 

Lênin). ở VN lao động thủ công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao 

động XH. Nên năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất còn rất thấp so 

với khu vực và  thế giới (chỉ bằng 30% mức trung bình của thế giới) 

    Hiện nay: VN: 42 triệu lao động/ tổng số 82 triệu dân 

    Cơ cấu ngành trong lực lượng lao động:  

    nông nghiệp > 70%  nền kinh tế kém phát triển  

Các ngành khác: 30%: trong đó công nghiệp chỉ có 3 vạn lao động 

Cơ cấu trình độ: 20% lực lượng lao động được đào tạo trong đó: 

    >120 vạn người có trình độ ĐH vào: >40 bộ, 300 viện   
   nghiên cứu, 291 trường ĐH, cao đẳng và dạy nghề  

> 70% trái ngành nghề. Nguyên nhân là do: thể chế, cơ chế, chính sách, 

do thực tiễn ko đòi hỏi, từ đó tạo ra ngộ nhận, ảo tưởng.  

    1,5 vạn người có trình độ ĐH thất nghiệp toàn phần 

80% lực lượng lao động ko được đào tạo  đây là vật cản lớn nhất. Do 
đó năng suất lao động rất thấp 

 Khoa học: các viện nghiên cứu ko có chức năng, nhiệm vụ, ko có kinh 

phí và ko có vai trò. Chỉ có 1 số ít viện nghiên cứu nông nghiệp là hoạt 

động. Các trường: ko có vai trò  lực lượng sản xuất hết sức lạc hậu 

 quan hệ sản xuất: gồm quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân 
phối. Quan hệ sản xuất tương ứng với lực lượng sản xuất cũng yếu kém 

 Kết cấu hạ tầng như hệ thống đường giao thông, bến cảng, hệ thống thông tin 

liên lạc … lạc hậu, kém phát triển. Làm cho các vùng bị chia cắt, cách biệt 

nhau, làm cho tiềm năng của các địa phương ko được khai thác, các địa phương 

ko thể chuyên môn hoá sản xuất để phát huy thế mạnh.  

 Phân công lao động kém phát triển, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế chậm. VN 

vẫn chưa thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ. Nông nghiệp sử 

dụng khoảng 70% lực lượng lao động nhưng chỉ sản xuất khoảng 26% GDP, 
các ngành kinh tế công nghệ cao chiếm tỷ trọng thấp. 

 Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và nước 

ngoàI còn rất yếu. Năng suất lao động thấp, khối lượng hàng hoá nhỏ bé, chủng 
loại nghèo nàn, chất lượng thấp, giá cả cao nên khả năng cạnh tranh yếu 

 đời sống: thấp, mức sống và chất lượng sống thấp.  

   Thu nhập thấp: đứng thứ 16 thế giới từ dưới lên 

   Tỷ lệ đói nghèo: 30% 

   Thất nghiệp 

   Các vấn đề chính trị XH 

o đang chuyển dần sang kinh tế hàng hóa: 
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 đây là 1 quá trình khách quan, lâu dài (ko phủ nhận vai trò chủ quan của con 

người) 

Đặc điểm thứ 1 phản ánh thực trạng lạc hậu, thấp kém của nền kinh tế, phản ánh điểm xuất 

phát của quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở VN hết sức thấp. Điểm xuất 

phát thấp này tự nó là cơ sở để xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho phù 
hợp  chi phối mọi thứ.  

- Thị trường dân tộc thống nhất đang trong quá trình hình thành nhưng chưa đồng bộ: 

o Chưa lôI cuốn được tất cả các vùng trong nước vào một mạng lưới lưu thông hàng hoá 

thống nhất 

o thị trường hàng hoá dịch vụ đã hình thành nhưng còn hạn hẹp và còn nhiều hiện tượng 
tiêu cực 

o thị trường hàng hoá sức lao động mới manh nha. Sức cung về lao động  lành nghề nhỏ 

hơn cầu rất nhiều, trong khi cung về sức lao động giản đơn lại vượt quá xa cầu 

o thị trường tiền tệ và vốn đã tiến bộ nhiều nhưng vẫn còn nhiều bất cập: nhiều DN thì 

thiếu vốn nhưng ko vay được do thủ tục rườm rà, trong khi ngân hàng huy động được 

vốn nhưng lại ko thể cho vay. Thị trường chứng khoán ra đời nhưng chưa có nhiều loại 
cổ phiếu và mới có ít doanh nghiệp tham gia được vào thị trường này. 

- Nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế: nhiều loại hình sản xuất hàng hoá cùng tồn tại 

đan xen nhau, trong đó sản xuất hàng hoá nhỏ phân tán còn phổ biến 

- Sự hình thành thị trường trong nước gắn với mở rộng kinh tế đối ngoại, hội nhập vào thị 

trường khu vực và thế giới, trong hoàn cảnh trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của nước ta 

thấp xa so với hầu hết các nước khác. Tham gia vào khu vựa hoá và toàn cầu hoá kinh tế là tất 

yếu và ko thể tránh khỏi. Tuy nhiên để tham gia, phảI có sự chuẩn bị tốt, đa dạng hoá, đa 

phương hoá kinh tế đối ngoại, tận dụng ngoại lực, phát huy nội lực, thúc đẩy CNH, HĐH định 
hướng đI lên CNXH. 

- Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý kinh tế của nhà nước theo định 
hướng XHCN 

o cơ chế vận hành của nền kinh tế là cơ chế kinh tế hỗn hợp (theo thị trường và có nhà 

nước) 

o quản lý nhà nước về kinh tế XH còn yếu, hệ thống luật pháp cơ chế chính sách chưa 
đồng bộ và nhất quán, thực hiện chưa nghiêm 

o công tác tàI chính, ngân hàng, giá cả, kế hoạch hoá, quy hoạch xây dựng, quản lý đất 

đai còn nhiều yếu kém, thủ tục hành chính đổi mới chậm. Quản lý xuất nhập khẩu còn 

nhiều sơ hở tiêu cực. Chế độ phân phối còn bất hợp lý. BôI chi ngân sách và nhập siêu 

lớn, lạm phát đã được kiềm chế nhưng chưa vững chắc  

 

Cơ chế thị trường là gì? Nêu ưu khuyết tật của cơ chế thị trường? 

- ĐN: cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường bằng hệ thống những 

phạm trù kinh tế, những quy luật kinh tế vốn có của nó nhằm giải đáp 3 chức năng cơ bản của 

nền kinh tế: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai 

+ hiểu cơ chế thị trường: nói cơ chế thị trường là nói đến quan hệ hàng hóa - tiền tệ. Đằng sau 

quan hệ này là người bán, người mua, người cung, người cầu  gặp nhau ở giá cả. Giá cả là 

phạm trù trung tâm trong nền kinh tế. Giá cả có chức năng thông tin, chức năng điều tiết nguồn 

lực , thu nhập của nền kinh tế, chức năng phân phối, chức năng kích thích sự phát triển của kỹ 

thuật và chức năng tính toán. 

+ nói đến cơ chế thị trường là nói đến động lực của phần lớn các chủ thể kinh tế là lợi nhuận.  

 + môi trường của nền kinh tế:  

++ môi trường chính trị XH: luật pháp và thể chế, thủ tục hành chính (là nguồn lực của 
sự phát triển) tâm lý, tập quán, cách tư duy 

  Môi trường kinh tế: hệ thống các chính sách kinh tế phù hợp 
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+ nói đến cơ chế thị trường là nói đến hệ thống các quy luật kinh tế, các phạm trù kinh tế. Khi 

sản xuất hàng hóa  các phạm trù kinh tế mới có đầy đủ 

- Ưu điểm của cơ chế thị trường so với cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp và các cơ chế khác: 

 + làm toàn bộ nền kinh tế và chủ thể kinh tế linh hoạt năng động 

+ làm khối lượng và cơ cấu của sản xuất (tổng cung) thích ứng tự phát với khối lượng và cơ 

cấu nhu cầu của XH (tổng cầu). Nhờ đó có thể thoả mãn tốt nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hàng 

hóa phong phú về số lượng, chất lượng, mẫu mã, chủng loại  sản xuất và tái sản xuất phát 
triển 

+ cơ chế thị trường thực hiện phân phối các nguồn lực kinh tế một cách tối ưu. Vật chất, tài 

chính và nhân lực được sử dụng hợp lý và hiệu quả 

+ kích thích đổi mới kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất. 

Nhờ những ưu điểm này, cơ chế thị trường có thể giảI quyết được những vấn đề cơ bản của tổ 

chức kinh tế. Nó là cơ chế tốt nhất điều tiết nền sản xuất XH. Nhưng phảI với điều kiện: các 

yếu tố sản xuất được lưu động, di chuyển dễ dàng, giá cả thị trường có tính linh hoạt, thông tin 
thị trường nhanh nhạy, các chủ thể thị trường phảI nắm được đầy đủ thông tin liên quan.  

- Khuyết điểm: 

+ chỉ thể hiện đầy đủ khi có cạnh tranh hoàn hảo. Khi cạnh tranh ko hoàn hảo, hiệu lực của cơ 

chế thị trường bị giảm. VD: xuất hiện độc quyền gây ảnh hưởng xấu 

+ ko bao giờ đảm bảo được cân đối của nền kinh tế vì chạy theo lợi nhuận  tất yếu phải có 
vai trò của nhà nước 

+ lãng phí nguồn lực của nền kinh tế do chạy theo lợi nhuận  cần vai trò  điều tiết của nhà 

nước 

+ các vấn đề kinh tế  các vấn đề chính trị XH: phân phối thu nhập ko công bằng, phân hoá 
giàu nghèo 

+ khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ, vấn đề thất nghiệp. 

- KL:  

+ kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường càng hình thành và phát triển do đó cơ chế thị trường, cơ 
chế vận hành vốn có của nền kinh tế thị trường cũng hình thành và phát triển tương ứng. 

+ về cơ chế thị trường cũng như ưu khuyết tật của nó chỉ bộc lộ rõ nét khi nó vận hành 1 cách 

đầy đủ 

+ khuyết tật của cơ chế thị trường là vốn có khách quan, là bên trong của nó vì quan hệ kinh tế 
giữa người - người gián tiếp biểu hiện thông qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ 

+ do cơ chế thị trường có những khuyết tật đó nên trong thực tế ko tồn tại cơ chế thị trường 

thuần tuý mà thường có sự can thiệp của nhà nước để sửa chữa những thất bại của cơ chế thị 
trường. Nền kinh tế khi đó gọi là nền kinh tế hỗn hợp. 

 

Phân tích sự cần thiết chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp mệnh 

lệnh, hành chính sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 

- Cơ chế kinh tế cũ - cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp mênh lệnh hành chính, 
trại lính: 

+ về mặt lịch sử: cơ chế này ngự trị gần 40 năm trong nền kinh tế VIệt Nam. Cơ chế này là bản 

sao của mô hình CNXH của Liên Xô và Trung Quốc, do đó ko thể làm khác được vì: 

Trong 40 năm liên tục, 40% sản phẩm tiêu dùng là Liên Xô cung cấp  

 Bản chất của cơ chế này: duy trì chính sách cộng sản thời chiến của Lênin 

 Đặc trưng của cơ chế này: 

+ nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu với hệ thống pháp lệnh 

từ trên xuống dưới. Kế hoạch phát ra từ 1 trung tâm là UB kế hoạch nhà nước trung ương 

xuống các tỉnh, các bộ, các xí nghiệp. 
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Hoạt động của các doanh nghiệp do đó chủ yếu dựa vào chỉ tiêu pháp lệnh hoặc là cơ quan 

quản lý nhà nước cấp trên.  

+ các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

đơn vị kinh tế cơ sở nhưng lại ko chịu trách nhiệm gì về vật chất đôí với các quyết định của 

mình mà chỉ có ngân sách nhà nước gánh chịu. Hậu quả là các doanh nghiệp bị trói buộc, ko có 

quyền tự chủ, ỷ lại vào cấp trên, ko bị ràng buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh 

doanh. 

+ quan hệ hàng hoá tiền tệ bị coi thường, nhà nước quản lý nền kinh tế và kế hoạch hoá bằng 

chế độ cấp phát, giao nộp sản phẩm, quan hệ hiện vật là chủ yếu, hạch toán kinh tế chỉ là hình 

thức. Nhà nước bao cấp toàn bộ gồm: bao cấp qua giá (hình thức phổ biến và nghiêm trọng 

nhất, nhà nước định giá tàI sản, thiết bị, vật tư hàng hoá thấp hơn giá trị của chúng), bao cấp 

qua chế độ tem phiếu (tiền lương hiện vật, phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động), bao 

cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách mà ko ràng buộc trách nhiệm về vật chất đối với 

người được cấp vốn 

+ tập trung: nằm hết trong tay nhà nước, 92% tài sản, vốn, con người đều thuộc nhà nước 

+ bộ máy quản lý cồng kềnh, có nhiều cấp trung gian, kém năng động, sinh ra quan liêu, cửa 
quyền 

 + hành chính: quản lý bằng văn bản hành chính 

+ cơ chế kinh tế cũ được mọc lên từ chế độ công hữu đơn nhất, độc nhất, do đó dẫn đến 

++ kìm hãm tiến bộ khoa học kỹ thuật, giá cả gần như ko có quan hệ gì với giá trị hàng 

hoá và tương quan cung cầu 

++ thủ tiêu cơ sở của kinh tế hàng hóa (là đa dạng hóa sở hữu) 

  ++ thủ tiêu động lực của các chủ thể kinh tế và toàn bộ nền kinh tế 

 sản xuất, kinh tế, đời sống khó khăn, kèm thêm chiến tranh  càng khó khăn, kèm 
thêm chủ quan trong quản lý kinh tế. 

  VD: chính sách giá lương tiền năm 85 đẩy nền kinh tế lùi 10 năm 

Do đó Đảng đã khẳng định cần thiết chuyển nền kinh tế sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, định hướng XHCN 

 

Trình bày sự cần thiết và vai trò kinh tế của nhà nước 
 

- Sự cần thiết nhà nước phải có vai trò kinh tế vì: 

 + để khắc phục những khuyết tật, mặt trái của cơ chế thị trường 

+ xuất phát từ phương pháp luận, mối quan hệ biện chứng giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở 

hạ tầng. Cơ sở hạ tầng sinh ra kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng lại tác động lại cơ 
sở hạ tầng. Trong kiến trúc thượng tầng thì nhà nước là quan trọng nhất. 

Nhà nước tác động vào kinh tế theo 3 hướng: thúc đẩy kinh tế phát triển, kìm hãm kinh tế phát 

triển, lúc thúc đẩy lúc kìm hãm 

 Nhà nước tác động vào kinh tế bằng:  

++ gián tiếp: bảo vệ những điều kiện chung bên ngoài của sản xuất (chống xâm lược, 
luật pháp. thuế, hành chính,…) 

++ trực tiếp: khi trình độ XH hóa nền sản xuất đòi hỏi và cho phép  

+ trong điều kiện nguồn lực của nền kinh tế có hạn và phải đảm bảo những cân đối lớn  nhà 

nước càng cần thiết (= quy hoạch, quản lý vĩ mô của nhà nước) 

+ trong quá trình mở cửa kinh tế, quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, khu vực vùng lãnh thổ 
phải đứng vào mặt nhà nước 

- Vai trò kinh tế của nhà nước: có 6 vai trò 
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+ đảm bảo sự ổn định chính trị kinh tế XH và xây dựng hệ thống luật pháp và những văn bản 

dưới luật để điều tiết, hướng dẫn hành vi của các chủ thể kinh tế. Đây là vai trò kinh tế riêng 
có, đặc thù của nhà nước 

  hệ thần kinh của nền kinh tế 

 đòi hỏi để thực hiện được vai trò của nhà nước: hệ thống luật phải đầy đủ đồng bộ và phù 

hợp 

  đi kèm với nó là các văn bản dưới luật, văn bản kèm theo, điều này VN  còn thiếu 

  dân phải biết luật để thực thi, điều này cũng rất khó.  

Vì thực tiễn thay đổi, luật do con người nghĩ ra  luật phải thay đổi cho phù hợp 

 + sản xuất và tiêu dùng những hàng hóa dịch vụ cho nền kinh tế 

++ sản xuất hàng hóa dịch vụ: thông qua các DN nhà nước (công ích và..) đặc biệt là 
những hàng hóa công cộng vì vốn lớn, thu hồi lâu, lãi thấp.  

  Nhà nước càng phát triển  hàng hóa công cộng càng phát triển 

++ tiêu dùng: cho công sở nhà nước (tài sản công), bộ máy nhà nước tiêu dùng và cho 

đầu tư 

+ cùng với cơ chế thị trường, nhà nước phân phối những nguồn lực, nhân lực, tài chính. Phân 
phối bằng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, dự trữ, tổ chức thực hiện. 

+ khắc phục những chu kỳ của nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế càng phát triển  chu kỳ 

càng tăng 

 + thu thuế để tạo ngân sách nhà nước, đây là đặc điểm riêng có của nhà nước các cấp. Ngân 
sách nhà nước = chi tiêu thường xuyên + đầu tư 

  phải có hệ thống thuế, chính sách thuế phù hợp 

 + thực hiện kinh tế đối ngoại: quan hệ kinh tế với bên ngoài 

- Chức năng của nhà nước: 3 chức năng: 

+ đảm bảo những cân đối trong nền kinh tế (khó khăn nhất): cân đối lớn/nhỏ, ngắn/dài 

 + ổn định và phát triển 

 + hiệu quả 

 


