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I .Hàng hóa ? Hai thuộc tính của HH ? Tính chất 2 mặt của lao động SX HH ? 
 
Hàng hóa là sản phẩm lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng 
để trao đổi với nhau . Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội , sản xuất hàng hóa có bản chất 
khác nhau nhưng hàng hóa đều có 2 thuộc tính : giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa. 
 

1. Hai thuộc tính của hàng hóa : 
 
a. Giá trị sử dụng : 
 
- Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con 
người . vd : cơm để ăn , xe đạp để đi , máy móc nguyên vật liệu để sản xuất  
- Giá trị sử dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật phẩm qui định  
- Phát triển cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật 
- Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng 
- Là nội dung vật chất của của cải  
- Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn 
- Trong kinh tế hàng hóa giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi 
 
b . Giá trị hàng hóa : 
 
- Giá trị trao đổi là mối quan hệ tỉ lệ về lượng giữa những hàng hóa có giá trị sử dụng 
khác nhau đem trao đổi với nhau .  
vd : 1m vải trao đổi với 5kg thóc . Vải và thóc là 2 hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau 
có thể trao đổi được với nhau theo một tỉ lệ nhất định vì vải và thóc đều là sản phẩm của 
lao động , có cơ sở chung là sự hao phí lao động của con người. Sự hao phí lao động đó 
chính là giá trị của hàng hóa 
- Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa 
đó 
- Giá trị hàng hóa là cơ sở của giá trị trao đổi , giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của 
giá trị  
- Giá trị hàng hóa phản ánh mối quan hệ xã hội giữa những người sản xuất hàng hóa . Do 
đó , giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử ,chỉ tồn tại trong kinh tế hàng hóa 
 
c . Mối quan hệ giữa hai thuộc tính : 
 
- Giữa 2 thuộc tính của hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau . Trong đó , 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 
- Giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên còn giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa 
- Hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị , đây là sự thống 
nhất của hai mặt đối lập . Đối với người sản xuất hàng hóa , họ tạo ra giá trị sử dụng 
nhưng mục đích của họ không phải giá trị sử dụng mà là giá trị , họ quan tâm đến giá trị 
sử dụng để đạt được mục đích giá trị . Đối với người mua , họ quan tâm đến giá trị sử 
dụng để thỏa 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 . Quá trình thực hiện giá trị tách rời quá trình thực hiện 
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giá trị sử dụng , giá trị được thực hiện trước , giá trị sử dụng được thực hiện sau. Nếu 
không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng. 
  

2. Tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa : 
 
Hàng hóa có 2 thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị là do lao động sản xuất hàng hóa có 
tính hai mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng . Tính hai mặt của lao động sản 
xuất hàng hóa quyết định tính hai mặt của bản thân hàng hóa . 
 
a. 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 tiện riêng , phương 
pháp riêng , 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 là các thao tác về cưa , bào , khoan , đục , phương 
tiện được sử dụng là cái cưa , đục , bào , khoan , kết quả lao động là tạo ra cái bàn, cái 
ghế. 
- Mỗi lao động cụ thể tạo ra một 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 xã hội  
- Các hình thức lao động cụ thể phong phú , đa dạng theo sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật , nó phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. 
- Lao động cụ thể là phạm trù vĩnh viễn , là một điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ 
hình thái kinh tế - xã hội nào. 
- Hình thức của lao động cụ thể có thể thay đổi . 
- Lao động cụ thể của con người chỉ thay đổi hình thức tồn tại của các vật chất , làm cho 
nó thích hợp với nhu cầu của con người 
 
b. Lao động trừu tượng : 
 
- Là sự hao phí óc , sức thần kinh , sức cơ bắp nói chung của con người 
- Lao động trừu tượng chỉ có trong nền sản xuất hàng hóa 
- Lao động trừu tượng tạo ra giá trị , làm cơ sở cho sự ngang bằng trong trao đổi. 
- Là phạm trù lịch sử riêng có của sản xuất hàng hóa , phản ánh quan hệ trao đổi lao động 
của con người  
 
* Quan hệ tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa với 2 thuộc tính của hàng hóa : 
- Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa phản ánh tính chất tư nhân và tính chất xã 
hội của người sản xuất hàng hóa 
- Trong nền kinh tế hàng hóa , sản xuất ra cái gì , sản xuất như thế nào là việc riêng của 
mỗi người . Họ là người sản xuất độc lập , lao động của họ có tính chất tư nhân và lao 
động cụ thể của họ sẽ là biểu hiện của lao động tư nhân . Đồng thời lao động của mỗi 
người sản xuất hàng hóa , xét về mặt hao phí sức lực là lao động trừu tượng , là một bộ 
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phận của lao động xã hội thống nhất , nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên 
lao động trừu tượng là biểu hiện của lao động xã hội 
- Trong nền sản xuất hàng hóa , lao động tư nhân và lao động xã hội là 2 mặt đối lập của 
một lao động thống nhất . Giữa chúng có mâu thuẫn với nhau , đó là mâu thuẫn cơ bản 
của “ sản xuất hàng hóa “ , biểu hiện : 
 + sản phẩm do người sản xuất hàng hóa tạo ra có thể không phù hợp với nhu cầu xã hội 
 + hao phí lao động cá biệt của người sản xuất có thể cao hơn hay thấp hơn hao phí lao 
động mà xã hội có thể chấp nhận 
 + mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội chứa đựng khả năng “ sản xuất 
thừa “ là mầm mống của mọi mâu thuẫn của CNTB 
 
II . L ượng giá trị HH và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị HH ? 
 

1. Lượng giá trị HH : 
 
- Chất giá trị hàng hóa do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong 
hàng hóa . Lượng giá trị hàng hóa do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó 
quyết định 
- Lượng giá trị hàng hóa do thời gian lao động quyết định 
- Thước đo lượng giá trị hàng hóa được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết  
- Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa 
trong điều kiện bình thường của xã hội tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình , trình 
độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất 
định 
- Thông thường thời gian lao động XH cần thiết trùng hợp với thời gian lao động cá biệt 
của người sản xuất và cung cấp đại bộ phận một loại hàng hóa nào đó trên thị trường 
 

2. Các nhân tố ảnh hưởng : 
 
a. Năng suất lao động : 
 
- Là năng lực sản xuất của lao động , được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 
một đơn vị thời gian hoặc lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm 
- Có 2 loại năng suất lao động : năng suất lao động cá biệt và năng suất lao động xã hội . 
Hàng hóa trên thị trường được trao đổi theo giá trị xã hội  
- Năng suất lao động XH càng tăng , thời gian lao động XH cần thiết để sản xuất ra hàng 
hóa càng giảm , lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm càng ít và ngược lại. 
- Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tỉ lệ thuận với số lượng lao động kết tinh và tỉ lệ 
nghịch với năng suất lao động xã hội  
- Năng suất lao động tùy thuộc nhiều nhân tố : trình độ khéo léo của người lao động , sự 
phát triển của khoa học kỹ thuật , trình độ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất , sự kết 
hợp XH của sản xuất , hiệu quả của tư liệu sản xuất và các điều kiện tự nhiên  
- Cường độ lao động là mức độ hao phí lao động trong một đơn vị thời gian . Tăng cường 
độ lao động sẽ làm tăng thêm mức hao phí lao động và do đó làm tăng số lượng sản phẩm 
, vì vậy giá trị một đơn vị hàng hóa không thay đổi . Tăng cường độ lao động  giống như 
kéo dài thời gian lao động  
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b. Mức độ phức tạp của lao động : 
 
- Lượng giá trị hàng hóa phụ thuộc vào tính chất của lao động : lao động giản đơn và lao 
động phức tạp 
 + lao động giản đơn : là sự hao phí lao động một cách giản đơn mà bất kỳ một người 
bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được 
 + lao động phức tạp : là lao động đòi hỏi phải được đào tạo , huấn luyện 
- Trong cùng một đơn vị thời gian lao động như nhau , lao động phức tạp tạo ra được 
nhiều giá trị hơn so với lao động giản đơn  
- Lao động phức tạp là lao động giản đơn được nhân gấp bội lên 
- Trong quá trình trao đổi hàng hóa , mọi lao động phức tạp đều được qui thành bội số 
của lao động giản đơn trung bình  
- Lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết , giản đơn 
trung bình 
 

3. Cấu thành lượng giá trị hàng hóa : 
 

- Để sản xuất hàng hóa cần phải chi phí lao động gồm lao động quá khứ tồn tại trong các 
yếu tố tư liệu sản xuất như máy móc , công cụ , nguyên vật liệu và lao động sống hao phí 
trong quá trình chế biến tư liệu sản xuất thành sản phẩm mới 
- Lượng giá trị hàng hóa được cấu thành bởi giá trị của những tư liệu sản xuất đã sử dụng 
để sản xuất hàng hóa , là giá trị cũ ( ký hiệu c ) và hao phí lao động sống của người sản 
xuất trong quá trình tạo ra hàng hóa , là giá trị mới ( ký hiệu v+m) . 
- Giá trị hàng hóa  = giá trị cũ tái hiện + giá trị mới . Ký hiệu : W = c + v + m 
 
III. Qui lu ật giá tr ị . Nêu biểu hiện của qui luật này trong giai đoạn cạnh tranh tự do 
của CNTB 
 

1. Nội dung qui luật giá trị : 
 
- Sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết  
- Trong kinh tế hàng hóa , giá trị hàng hóa không được quyết định bởi hao phí lao động 
cá biệt của từng người sản xuất hàng hóa mà bởi hao phí lao động XH cần thiết 
- Trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết , nghĩa là 
trao đổi theo nguyên tắc ngang giá 
- Qui luật giá trị hoạt động , biểu hiện chủ yếu qua phạm trù giá cả  
- Giá cả thị trường luôn biến đổi , phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau : giá trị hàng 
hóa , cạnh tranh , cung cầu , sức mua của đồng tiền ... 
- Biểu hiện sự vận động của qui luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả thị trường 
 

2. Tác động ( biểu hiện ) của qui luật giá trị : 
 
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 
 
- Điều hòa , phân bố các yếu tố sản xuất giữa các ngành , các lĩnh vực của nền kinh tế 
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- Điều tiết lưu thông của qui luật giá trị thông qua giá cả trên thị trường . Sự biến động 
của giá cả thị trường thu hút luồn hàng từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao do đó làm 
cho lưu thông hàng hóa thông suốt 
 
b. Kích thích cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất , tăng năng suất lao động , thúc đẩy 
lực lượng sản xuất XH phát triển 
 
- Vì mục tiêu lợi nhuận , tăng năng suất lao động nên người sản xuất luôn tìm cách : 
 + cải tiến kỹ thuật 
 + nâng cao trình độ  
 + cải tiến tổ chức quản lý sản xuất  
- Sự cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ , mang tính XH . 
Kết quả là lực lượng sản xuất XH được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ  
 
c. Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân loại người sản xuất hàng hóa thành người giàu 
, người nghèo  
 
 Quá trình cạnh tranh làm nảy sinh quan hệ sản xuất TBCN , dẫn đến sự phân hóa người 
sản xuất thành giàu và nghèo 
 
Tác động của qui luật giá trị có ý nghĩa : một mặt  chi phối sự lựa chọn tự nhiên , đào thải 
các yếu kém , kích thích các nhân tố tích cực phát triển , mặt khác phân hóa XH thành kẻ 
giàu người nghèo , tạo ra sự bất bình đẳng trong XH 
 
 
IV . Sự chuyển hóa tiền thành TB 
 

1. Công thức chung của TB 
 
- Tư bản thường xuất hiện dưới hình thái tiền nhưng không phải lúc nào tiền cũng là TB 
- Tiền và TB khác nhau ở sự vận động của nó 
- Tiền được coi là tiền thông thường vận động theo công thức (1) : H – T – H ( hàng – 
tiền – hàng ) nghĩa là sự chuyển hóa của hàng hóa thành tiền rồi tiền lại chuyển hóa thành 
hàng hóa 
- Tiền được coi là TB vận động theo công thức (2) : T – H – T ( tiền – hàng – tiền ) nghĩa 
là sự chuyển hóa của tiền thành hàng hóa rồi hàng hóa lại chuyển hóa ngược lại thành 
tiền 
- Công thức lưu thông hàng hóa giản đơn H – T – H và công thức lưu thông của TB T – 
H – T có những điểm giống nhau về hình thức : cả hai sự vận động do 2 giai đoạn đối lập 
nhau là mua và bán hợp thành , trong mỗi giai đoạn đều có  2 nhân tố vật chất đối diện 
nhau là tiền và hàng , và hai người có quan hệ kinh tế với nhau là người mua và bán 
- Giữa 2 công thức đó có những điểm khác nhau về chất : 
 + về điểm xuất phát và kết thúc quá trình vận động trong công thức (1) là H ( hàng ) , 
trong công thức (2) là T ( tiền ) 
 + về trình tự của quá trình vận động : trong công thức (1) bán trước mua sau , trong công 
thức (2) mua trước bán sau 
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 + về mục đích của quá trình vận động : trong công thức (1) là giá trị sử dụng , trong công 
thức (2) là giá trị . 
- Trong lưu thông TB , tiền thu về ( T’) phải lớn hơn tiền ứng trước (T) một lượng∆ T . 
Công thức vận động đầy đủ của TB là T – H – T’ . Số tiền trội hơn so với số tiền ứng ra 
∆ T gọi là giá trị thặng dư . Số tiền ban đầu đã chuyển hóa thành TB 
- TB là giá trị mang lại giá trị thặng dư . Sự vận động của TB không có giới hạn vì sự lớn 
lên của giá trị không có giới hạn 
- Các Mác 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 
 

2. Mâu thuẫn của công thức chung của TB 
 
- Trong công thức T – H – T’ trong đó T’ = T + ∆ T . Giá trị thặng dư ∆ T do đâu mà 
có ? 
- Trong lưu thông dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá cũng  không tạo ra giá trị 
mới do đó cũng không tạo ra giá trị thặng dư  
 + trao đổi ngang giá : chỉ có sự thay đổi hình thái của giá trị còn tổng giá trị trước và sau 
trao đổi không thay đổi . Về giá trị sử dụng , 2 bên trao đổi đều có lợi 
 + trao đổi không ngang giá : hàng hóa bán cao hơn giá trị , mua hàng hóa thấp hơn giá trị 
hay mua rẻ bán đắt đều không mang lại giá trị thặng dư vì tổng giá trị trước và sau cũng 
không thay đổi mà chỉ có phần giá trị nằm trong tay mỗi bên trao đổi là thay đổi 
- Ngoài lưu thông cũng không thể biến tiền thành tiền 
- Vậy mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là ’’ TB không thể xuất hiện từ lưu 
thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông . Nó phải xuất hiện trong lưu 
thông và đồng thời không phải trong lưu thông ’’ 
- Giá trị thặng dư có được là do nhà TB tìm được một loại hàng hóa đặc biệt đó là hàng 
hóa sức lao động 
 

3. Hàng hóa sức lao động : 
 
-Thứ hàng hóa đặc biệt , giá trị sử dụng của nó là nguồn gốc sinh ra giá trị lớn hơn giá trị 
của bản thân nó , đó là sức lao động 
- Sức lao động biến thành hàng hóa là điều kiện quyết định để biến tiền thành TB 
 
a. Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa 
 
- Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực của con người , là khả năng lao động của con 
người  
- Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất 
- Sức lao động chỉ trở thành hàng hóa khi có 2 điều kiện : 
 + người có sức lao động phải được tự do thân thể , được làm chủ sức lao động của mình 
và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa 
 + người có sức lao động không có tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt , để tồn tại buộc 
họ phải bán sức lao động của mình để sống 
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- Sức lao động biến thành hàng hóa là điều kiện quyết định để biến tiền thành TB .Tuy 
nhiên để tiền biến thành TB thì lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ phải phát triển tới 
một mức độ nhất định 
- Sức lao động biến thành hàng hóa là nhân tố đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát 
triển sản xuất hàng hóa trở thành hình thái phổ biến sản xuất hàng hóa TBCN 
 
b. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động : 
 
- Giá trị hàng hóa sức lao động : 
 + giá trị hàng hóa sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt để 
tái sản xuất sức lao động 
 + giá trị hàng hóa sức lao động do những bộ phận sau đây hợp thành : 
      . 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 của bản thân người công nhân  
      . phí tổn đào tạo người công nhân 
      . giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và cần thiết cho con cái người công nhân 
 + giá trị hàng hóa sức lao động bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử , phụ thuộc vào 
điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định 
 + để biết được sự biến đổi của giá trị sức lao động trong một thời kỳ nhất định cần 
nghiên cứu hai loại nhân tố tác động đối lập nhau đến sự biến đổi của giá trị sức lao 
động :  
     .  sự tăng nhu cầu trung bình của XH về hàng hóa và dịch vụ ,về học tập và nâng cao 
trình độ lành nghề , làm tăng giá trị sức lao động 
     .  sự tăng năng suất lao động XH sẽ làm giảm giá trị sức lao động 
- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động : 
 + chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động tức là quá trình lao động của 
người công nhân 
 + là công dụng của nó để thỏa mãn nhu cầu người mua là sử dụng vào quá trình lao động 
 + hàng hóa sức lao động khi được sử dụng sẽ tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản 
thân nó , đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư 
 + hàng hóa sức lao động là điều kiện để chuyển hóa tiền thành TB , đây chính là chìa 
khóa để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của TB 
 
V. Quá trình sản xuất giá tr ị thặng dư , TB bất biến , TB khả biến , tỷ suất giá tr ị 
thặng dư ( m’ ) , khối lượng giá trị thặng dư ( M ) , hai phương pháp sản xuất giá tr ị 
thặng dư ? 
 

1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư : 
 
- Mục đích của sản xuất TBCN  là giá trị thặng dư 
- Để sản xuất giá trị thặng dư , nhà TB phải sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó vì giá 
trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi và giá trị thặng dư 
- 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 
- Quá trình sản xuất trong xí nghiệp TB có các đặc điểm : 
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 + công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà TB , lao động của anh ta thuộc về nhà 
TB và được nhà TB sử dụng sao cho có hiệu quả nhất  
 + sản phẩm là do lao động của người công nhân tạo ra nhưng không thuộc về công nhân 
mà thuộc sở hữu của nhà TB 
- Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công 
nhân làm thuê tạo ra và bị nhà TB chiếm không 
- Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư chỉ 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 một vật ngang giá mới 
- Ngày lao động của công nhân được chia thành 2 phần : 
 + phần ngày lao động mà người công nhân tạo ra một lượng giá trị ngang với giá trị sức 
lao động của mình gọi là thời gian lao động cần thiết và lao động trong khoảng thời gian 
đó là lao động cần thiết 
 + phần còn lại của ngày lao động gọi là thời gian lao động thặng dư và lao động trong 
khoảng thời gian đó gọi là lao động thặng dư 
- Nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư , chúng ta nhận thấy mâu thuẫn trong 
công thức chung của TB đã được giải quyết : việc chuyển hóa của tiền thành TB diễn ra 
torng lưu thông mà đồng thời không diễn ra trong lĩnh vực đó 
- Nghiên cứu giá trị thặng dư được sản xuất ra như thế nào đã vạch rõ bản chất bóc lột 
của CNTB 
 

2. TB bất biến , khả biến : 
 
- Bộ phận TB biến thành tư liệu sản xuất mà giá trị được bảo toàn và chuyển vào sản 
phẩm tức là không thay đổi về lượng giá trị của nó gọi là TB bất biến , ký hiệu là C 
- Bộ phận TB biến thành sức lao động không tái hiện ra nhưng thông qua lao động trừu 
tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên tức là biến đổi về lượng gọi là TB khả biến , 
ký hiệu là V 
- TB bất biến là điều kiện cần thiết không thề thiếu được để sản xuất ra giá trị thặng dư 
còn TB khả biến có vai trò quyết định trong quá trình đó vì nó chính là bộ phận TB đã 
lớn lên  
- Căn cứ vào tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa để xác định sự khác nhau giữa 
TB bất biến và TB khả biến 
- Căn cứ cho sự phân chia đó là dựa vào vai trò khác nhau của các bộ phận của TB trong 
quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư , làm 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 
 

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 
 
a. Tỷ suất giá trị thặng dư  
 
- Là tỷ số tính theo % giữa giá trị thặng dư và TB khả biến cần thiết để sản xuất ra giá trị 
thặng dư đó , ký hiệu là m’ 

' .100%
m

m
v

=  

- Tỷ suất giá trị thặng dư chỉ rõ trong tổng giá trị mới do sức lao động tạo ra thì công 
nhân được hưởng bao nhiêu , nhà TB chiếm đoạt bao nhiêu 
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- 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 % so với thời gian lao 
động tất yếu làm cho mình 

'
' .100%

t
m

t
=  

 
- Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình độ bóc lột của nhà TB đối với công nhân làm thuê 
 
b. Khối lượng giá trị thặng dư : 
 
- Là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tổng TB khả biến đã được sử dụng , ký hiệu là 
M 

'.M m V=  
 

- Khối lượng giá trị thặng dư nói lên mức độ bóc lột của nhà TB 
 

4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
 
- Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư được tạo ra do kéo dài thời gian lao động 
vượt quá thời gian lao động tất yếu trong khi năng suất lao động XH , giá trị sức lao động 
và thời gian lao động tất yếu không đổi 
 
    Vd : Ngày lao động 8h , 4h là thời gian lao động tất yếu , 4h là thời gian lao động 
thặng dư 

Tỷ suất giá trị thặng dư 
4

' .100% 100%
4

m = =  

- Nếu tăng ngày lao động thêm 2h , thời gian tất yếu không đổi , 6h là thời gian lao động 
thặng dư 

Tỷ suất giá trị thặng dư 
6

' .100% 150%
4

m = =  

  Kéo dài ngày lao động khi thời gian lao động tất yếu không đổi , thời gian lao động 
thặng dư tăng lên , tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên từ 100% � ? 150% 
 
- Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư được tạo ra do rút ngắn thời gian lao động 
tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động XH nhờ đó tăng thời gian lao động thặng 
dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động vẫn như cũ 
 
    Vd : Ngày lao động 8h , 4h là thời gian lao động tất yếu , 4h là thời gian lao động 
thặng dư 

Tỷ suất giá trị thặng dư 
4

' .100% 100%
4

m = =  

- Nếu ngày lao động không đổi  , công nhân chỉ cần 3h lao động đã tạo ra lượng giá trị 
mới bằng với giá trị sức lao động của mình dẫn đến tỉ lệ phân chia ngày lao động thay 
đổi : 3h là thời gian lao động tất yếu ,5h là thời gian lao động thặng dư 
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Tỷ suất giá trị thặng dư 
5

' .100% 166%
3

m = =  

Tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% � 166% 
 
- Trong giai đoạn đầu của CNTB , sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là phương pháp chủ 
yếu thì đến giai đoạn tiếp theo 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 các 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 
 
 
VI . Phân tích lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất  
 

1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường : 
 
- Là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành , cùng sản xuất ra một loại 
hàng hóa nhằm giành ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có lợi hơn để thu lợi 
nhuận siêu ngạch 
- Biện pháp cạnh tranh :  
 + cải tiến kỹ thuật  
 + hợp lý hóa sản xuất  
 + nâng cao chất lượng hàng hóa 
 + cải tiến mẫu mã 
Làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị XH của hàng 
hóa đó để thu được lợi nhuận siêu ngạch  
- Kết quả của cạnh tranh làm hình thành nên giá trị XH ( giá trị thị trường ) của từng loại 
hàng hóa 
- Điều kiện sản xuất trung bình trong một ngành thay đổi do kỹ thuật sản xuất phát triển , 
năng suất lao động tăng lên , giá trị XH ( giá trị thị trường ) của hàng hóa giảm xuống 
- Giá trị thị trường do giá trị của đại bộ phận hàng hóa được sản xuất trong điều kiện 
trung bình quyết định ( trường hợp phổ biến ) 
 

2. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân : 
 
- Là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau , nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có 
lợi hơn tức là nơi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn 
- Biện pháp cạnh tranh : tự do di chuyển TB từ ngành này sang ngành khác tức là phân 
phối TB ( c và v ) vào các ngành sản xuất khác nhau 
- Kết quả của cạnh tranh là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa 
chuyển thành giá cả sản xuất 
- Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số 
TBXH đã đầu tư vào các ngành của nền sản xuất TBCN , ký hiệu là 'P  
 

' .100%
( )

m
P

c v
=

+
∑
∑
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N.V.An   11  

Vd :  
 
Ngành sản xuất Chi phí sản 

xuất 
 m’(%) Khối lượng (m) P’ (%) 

Cơ khí 80c + 20v 100 20 20 
Dệt 70c + 30v 100 30 30 
Da 60c + 40v 100 40 40 
 

90
' .100% 30%

300
P = =  

 
- Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân thì lượng lợi nhuận của TB ở các ngành sản 
xuất khác nhau đều tính theo tỷ suất lợi nhuận bình quân và do đó nếu lượng TB ứng ra 
bằng nhau , dù đầu tư vào ngành nào cũng đều thu được lợi nhuận bằng nhau gọi là lợi 
nhuận bình quân 
- Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những TB bằng nhau , đầu tư vào 
những ngành khác nhau , bất kể cấu tạo hữu cơ của TB như thế nào . Ký hiệu là P  
 

'.P P k=  
 

Vd : giống bài vd trên ta được lợi nhuận bình quân của cả 3 ngành là : 30%.100 30P = =  
 
- Trong giai đoạn cạnh tranh tự do của CNTB , giá trị thặng dư biểu hiện thành lợi nhuận 
bình quân và qui luật giá trị thặng dư biểu hiện thành qui luật lợi nhuận bình quân 
- Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân 'P và lợi nhuận bình quân P đã che giấu hơn 
nữa thực chất bóc lột của CNTB , ngoài ra còn góp phần vào điều tiết nền kinh tế chứ 
không làm chấm dứt quá trình cạnh tranh trong XHTB 
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