
1. Sản xuất (khái niệm, 2 điều kiện ra đời, ưu thế sản xuất của hàng hóa) 

- Khái niệm: Lị ch sử của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế là sản xuất tự cấp tự 

túc và sản xuất hàng hóa. Trong đó sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản 

xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị  trường, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người khác, của xã hội. 

- SXHH ra đời là bước ngoặt trong lị ch sử phát triển của xã hội loài người, đưa loài người thoát khỏi tình 

trạng mông muội, xóa bỏ nền kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất và nâng cao 

hiệu quả kinh tế. 

- Điều kiện: 

 Phân công lao động xã hội: là sự phân chia lao động theo ngành nghề khác nhau. PCLĐXH tạo ra sự 

chuyên môn hóa lao động, do đó dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất. Do PCLĐXH nên mỗi người 

sản xuất chỉ  tạo ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất đị nh. Song cuộc sống mỗi người lại cần 

đến rất nhiều những loại sản phẩm khác nhau. Để thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi họ phải có quan hệ 

phụ thuộc nhau, phải trao đổi sản phẩm cho nhau. PCLĐXH là tiền đề của SX và trao đồi hàng hóa, 

PCLĐXH càng phát triển thì SX và trao đổi càng mở rộng. Tuy nhiên, đây mới chỉ  là điều kiện cần 

để SXHH ra đời và tồn tại. C.Mác viết:” Trong công xã Ấn Độ cổ đại, lao động đã có sự phân công 

xã hội, nhưng các sản phẩm lao động không trở thành hàng hóa…Chỉ  có sản phẩm của những lao 

động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những hàng 

hóa”. 

 Các loại PCLĐXH: phân công chung (hình thành các ngành kinh tế), phân công đặc thù (phân công 

trong các ngành), phân công lao động xã hội cá biệt (phân công trong công xưởng. 

 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. Chính quan hệ sở hữu khác nhau về TLSX đã làm cho những 

người sản xuất độc lập, đối lập nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội 

nên họ phụ thuộc nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện ấy người này muốn tiêu dùng 

sản phẩm của người khác phải thông qua việc mua –bán trao đổi dưới hình thái hàng hóa. 

 SXHH chỉ  ra đời khi có đồng thời hai điều kiện trên, nếu thiếu 1 trong 2 thì không có SXHH 

và sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hóa. 

- Ưu thế của SXHH: 

 Một là, sự phát triển của SXHH làm cho phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc, chuyên môn 

hóa, hợp tác hóa ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng chặt chẽ, xóa bỏ 

tính tự cấp tự túc của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất và lao động. Ngoài ra 

còn có thể khai thác  những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở, từng 

vùng. 

 Hai là, tính tách biệt về kinh tế đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải năng động trong sản xuất – 

kinh doanh. Muốn vậy họ phải ra sức cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng, 

cải tiến quy trình, mẫu mã hàng hóa, tổ chức tốt quá trình tiêu thụ…Từ đó làm tăng năng suất lao 

động xã hội, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 

 Ba là, SXHH quy mô lớn có ưu thế so với SX tự cấp tự túc về quy mô, trình độ kỹ thuật, công nghệ, 

khả năng thỏa mãn nhu cầu…Vì vậy, SXHH quy mô lớn là hình thức tổ chức kinh tế xã hội phù hợp 

với thời đại ngày nay. 

 Bốn là, SXHH là mô hình kinh tế mở, thúc đẩy giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa, tạo điều kiện 

nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của XH. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, SXHH còn có những mặt trái như phân hóa 

giàu nghèo giữa những người sản xuất, tiềm ẩn khả năng khủng hoảng kinh tế, phá hoại 

môi trường… 

Câu 2: Hàng hóa? Lượng giá trị  hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng lượng giá trị  hàng hóa? 

- Khái niệm: 

 Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông 

quatrao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể ở dạng vật thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể (dị ch 

vụ vô hình). 

 Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích hàng hóa do: 

 Thứ nhất, hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã hội tư bản. 

C.Mác viết: “Trong những xã hội do phương thức sản xuất TBCN chi phối thì của cải xã hội 

biểu hiện ra là “một đống hàng hóa khổng lồ”. 

 Thứ hai, hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng 

mọi mầm mống mâu thuẫn của phương thức sản xuất TBCN.?? 

 Thứ ba, phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị  - phân tích cái cơ sở của tất cả các 

phạm trù chính trị  kinh tế học của phương thức sản xuất TBCN. Nếu không có sự phân 

tích này, sẽ không thể hiểu được, không thể phân tích được giá trị  thặng dư là phạm trù 

cơ bản của CNTB và những phạm trù khác như lợi nhuận, lợi tức, đị a tô… 

- Lượng giá trị  hàng hóa là lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Đo lượng lao động hao phí 

bằng thước đo thời gian như: một giờ lao động, một ngày lao động… Trong thực tế, một loại hàng hóa đưa 

ra thị  trường do nhiều người sản xuất ra, nhưng do điều kiện, trình độ tay nghề khác nhau nên thời gian 

lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa của họ khác nhau, dẫn đến giá trị  cá biệt của hàng hóa mà từng 

người sản xuất cũng khác nhau. Do đó, khái niệm thời gian lao động xã hội cần thiết (TGLĐXHCT) được 

dùng để làm thước đo giá trị  của hàng hóa. TGLĐXHCT 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 đị nh. Thông thường, TGLĐXHCT gần 

sát với thời gian lao động cá biệt của những người sản xuất cung cấp đại bộ phận một hàng hóa nào đó 

trên thị  trường. 

- Các nhân tố ảnh hưởng lượng giá trị  hàng hóa: do TGLĐXHCT luôn thay đổi, nên lượng giá trị  hàng hóa 

cũng thay đổi và phụ thuộc vào các nhân tố sau: 

 Thứ nhất, năng suất lao động. NSLĐ là năng lực sản xuất của lao động, được tính bằng số sản 

phẩm sản xuất ra trong một đơn vị  thời gian hoặc số lượng thời gian sản xuất ra một đơn vị  sản 

phẩm. Có 2 loại là NSLĐ cá biệt và NSLĐ xã hội. Trong đó, NSLĐ xã hội là cái ảnh hưởng đến giá trị  

xã hội của hàng hóa. NSLĐ xã hội càng tăng, TGLĐXHCT để sản xuất ra hàng hóa càng giảm, lượng 

giá trị  của một sản phẩm càng ít và ngược lại. Như vậy muốn giảm giá trị  của một đơn vị  hàng 

hóa xuống thì ta phải tăng năng suất lao động xã hội. NSLĐ lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: 

trình độ khéo léo của người lao động, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động tác động khác 

nhau đối với lượng giá trị  hàng hóa. Khi tăng cường độ lao động thì lượng sản phẩm tạo ra cũng 

tăng lên, tuy nhiên lượng giá trị  không thay đổi. 
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We’ve got a fuckin’ story 

 Thứ hai, mức độ phức tạp của lao động. Có thể chia lao động thành: lao động giản đơn và lao động 

phức tạp. Lao động giản đơn là lao động mà bất kz 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 mới có thể thực hiện được. Trong cùng một đơn vị  thời gian lao động. lao động phức tạp tạo 

ra nhiều giá trị  hơn lao động giản đơn. Ví dụ trong một giờ lao động, người thợ sửa đồng hồ tạo ra 

nhiều giá trị  hơn người rửa bát…Lao động phức tạp là lao động giản đơn được nhân gấp bội lên. 

Để cho hàng hóa do lao động giản đơn tạo ra có quan hệ bình đẳng với hàng hóa do lao động 

phức tạp tạo ra, trong quá trình trao đổi người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản 

đơn trung bình. 

- Như vậy. lượng giá trị  của hàng hóa được đo bằng TGLĐXH cần thiết, giản đơn trung bình. 

Câu 3: Tiền tệ (nguồn gốc, bản chất & chức năng của tiền tệ) 

- Nguồn gốc: sự phát triển các hình thái giá trị  được biểu hiện qua bốn hình thái cụ thể sau đây: 

 Hình thái giá trị  giản đơn hay ngẫu nhiên: đây là hình thái phôi thai của giá trị , nó xuất hiện trong 

giai đoạn đầu của trao đổi hàng hóa, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực 

tiếp vật này lấy vật khác. VD: 1 con gà bằng 5 kg thóc. Ở đây giá trị  của gà được biểu hiện ở thóc. 

Giá trị  của 1 con gà là hình thái tương đối, còn 5kg thóc là hình thái ngang giá của giá trị  của gà. 

Hình thái tương đối và hình thái ngang giá là 2 mặt vừa thống nhất, vừa đối lập trong một phương 

trình giá trị . Trong hình thái giá trị  giản đơn hay ngẫu nhiên thì tỉ  lệ trao đổi chưa thể cố đị nh. 

 Hình thái giá trị  đầy đủ hay mở rộng: khi lực lượng sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao 

động lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, một hàng 

hóa có thể trao đổi với nhiều hàng hóa khác. VD: 1 con gà = 5 kg thóc = 10 kg gỗ = 0,1 chỉ  vàng = 

… Hình thái vật ngang giá được mở rộng ở nhiều hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên, vẫn là trao đổi 

trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa cố đị nh. 

 Hình thái chung của giá trị : với sự phát triển cao hơn nữa của lực lượng sản xuất và phân công lao 

động xã hội, trao đổi trực tiếp không còn thích hợp và gây trở ngại cho trao đổi. VD người có thóc 

muốn đổi lấy gà nhưng người có gà lại không muốn đổi lấy thóc. Khi đó thứ hàng hóa được nhiều 

người ưa chuộng được dùng làm vật trung gian trong trao đổi, hình thái chung của giá trị n xuất 

hiện. VD: 5 kg thóc = 10 kg gỗ = 0,1 chỉ  vàng = … = 1 con gà. Vật được nhiều người ưa chuộng đóng 

vai trò vật ngang giá chung. Tuy nhiên vật ngang giá chung ở các đị a phương khác nhau thì khác 

nhau. 

 Hình thái tiền tệ: Khi vật ngang giá chung ở các đị a phương khác nhau được thống nhất, cố đị nh 

và phổ biến thì xuất hiện hình thái tiền tệ của giá trị . VD: 5 kg thóc = 10 kg gỗ = 1 con gà = … = 0,1 

chỉ  vàng (vàng trở thành tiền tệ). Do nhiều ưu điểm nên vàng được dùng làm tiền tệ. Tiền tệ xuất 

hiện làm thế giới hàng hóa phân thành hai cực: một bên là hàng hóa thông thường, một bên là 

hàng hóa đóng vai trò tiền tệ. Tỷ lệ trao đổi được cố đị nh. 

- Bản chất tiền tệ: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung thống nhất cho các 

hàng hóa khác, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa 

- Chức năng của tiền tệ: 

 Thước đo giá trị : tiền tệ được dùng để biểu hiện và đo lường giá trị  của các hàng hóa. Tiền tệ làm 

chức năng đo giá trị  phải là tiền vàng. Giá trị  hàng hóa được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả 
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hàng hóa. Giá cả hàng hóa chị u ảnh hưởng của các nhân tố: giá trị  hàng hóa, giá trị  của tiền và 

quan hệ cung – cầu về hàng hóa, trong đó giá trị  hàng hóa là nhân tố quyết đị nh giá cả. 

 Phương tiện lưu thông: với chức năng này, tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. Để 

làm chức năng lưu thông hàng hóa đỏi hỏi phải có tiền mặt. Công thức lưu thông hàng hóa là H-T-

H, khi tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hóa đã làm cho hành vi bán và hành vi mua tách rời 

nhau cả về không gian và thời gian. Sự không thống nhất giữa mua và bán chứa đựng mầm mống 

của khủng hoảng kinh tế. Tiền giấy ra đời là kí hiệu của tiền vàng cho lưu thông. Khi khối lượng 

tiền giấy vượt quá khối lượng tiền cần cho lưu thông, giá trị  tiền tệ giảm xuống, tình trạng lạm 

phát sẽ xuất hiện. 

 Phương tiện cất trữ: tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. Vì tiền là đại biểu cho của cải xã 

hội dưới hình thức giá trị , nên cất giữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. 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 hóa nhiều thì tiền cất trữ được đưa vào lưu thông và ngược lại. 

 Phương tiện thanh toán: làm phương tiện thanh toán, tiền được dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền 

mua chị u hàng…Tiền trước hết làm chức năng đo giá trị  để đị nh giá cả hàng hóa. Sau đó đến kì 

hạn mới được đưa vào lưu thông để làm phương tiện thanh toán. Điều này một mặt tạo khả năng 

trả nợ bằng cách khấu trừ lẫn nhau, mặt khác tạo ra hệ thống chủ nợ - con nợ. Đến kì thanh toán, 

nếu một khâu nào đó không thanh toán được, gây khó khăn cho các khâu khác, phá vỡ hệ thống, 

gây ra nguy cơ khủng hoảng kinh tế. 

 Tiền tệ thế giới: khi hàng hóa vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. 

Với chức năng này, tiền phải trở lại hình thái ban đầu là vàng. Vàng được dùng làm phương tiện 

mua bán hàng hóa, phương tiện thanh toán quốc tế và biểu hiện của cải nói chung của xã hội. 

 Năm chức năng trên quan hệ mật thiết với nhau. Sự phát triển các chức năng của tiền 

phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Câu 4: Quy luật giá trị  (nội dung, tác động, biểu hiện) 

- Nội dung:QLGT là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Yêu cầu chung của QLGT: 

việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cở sở hao phí lao động xã hội cần thiết.Trong kinh tế 

hàng hóa, giá trị  hàng hóa được quyết đị nh bởi hao phí LĐXHCT. Vì vậy, muốn bán được hàng hóa, bù 

đắp chi phí và có lãi, người sản xuất phải điều chỉ nh làm sao cho hao phí lao động cá biệt của mình phù 

hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được. Trong lưu thông hay trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên 

cơ sở HPLĐXHCT, nghĩa là theo nguyên tắc ngang giá. 

- Biểu hiện: sự vận động của QLGT thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa, vì giá trị  là cơ sở của giá cả, 

còn giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị , nên giá cả phụ thuộc vào giá trị . Trên thị  trường, giá cả chị u 

ảnh hưởng của các nhân tố như: cạnh tranh, cung cầu, sức mua đồng tiền. Các nhân tố này làm cho giá cả 

thị  trường tách rời giá trị  và xoay quanh trục giá trị  của nó. Sự vận động này là cơ chế hoạt động của quy 

luật giá trị . Thông qua sự vận động của giá cả mà QLGT phát huy tác dụng. 

- Tác động của QLGT: 

 Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tác động này của QLGT thông qua sự biến 

động của giá cả hàng hóa trên thị  trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu ở ngành nào 

đó cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hóa sẽ cao hơn giá trị , hàng hóa bán chạy, lãi cao, người sản 
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xuất đổ xô vào ngành ấy. Do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động dị ch chuyển vào ngành ấy tăng 

lên và ngược lại, khi cung ở ngành đó vượt quá cầu, giá cả giảm xuống, hàng hóa bán không chạy, 

buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển sang đầu tư ngành có giá cả hàng 

hóa cao. 

 Điều tiết lưu thông của QLGT cũng thông qua giá cả trên thị  trường. Sự biến động của giá cả cũng 

có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao, do đó làm lưu thông hàng 

hóa thông suốt 

 Sự biến động giá cả không những chỉ  rõ sự biến động về kinh tế mà còn tác động điều tiết 

nền kinh tế.Ưu điểm: linh hoạt, cân đối sản xuất, cân bằng thị  trường. KĐ: tự phát gây ra 

sự thất bại của thị  trường. 

 Thứ hai, kích thích sản xuất phát triển. Trong nền kinh tế hàng hóa, mỗi người sản xuất có hao phí 

lao động cá biệt khác nhau, người nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn sẽ thu được lãi cao, 

người có hao phí lao động cá biệt lớn sẽ bị  lỗ vốn. Để cạnh tranh, họ phải hạ thấp hao phí lao 

động cá biệt của mình bằng cách cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm 

chặt chẽ, tăng năng suất lao động. Kết quả là lực lượng sản xuất xã hội được thúc đẩy mạnh mẽ. 

 Ưu điểm: khuyến khích sáng tạo, pt công nghệ. KĐ: dễ dẫn đến độc quyền, một số trường 

hợp gây tổn thất xã hội. 

 Thứ ba, thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu, 

người nghèo. Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị  dẫn đến kết quả là: người có điều kiện sản 

xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao trang bị  kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt 

thấp hơn hao phí LĐXHCT, nhờ đó giàu lên nhanh chóng. Họ mua thêm tư liệu, mở rộng sản xuất. 

Ngược lại, những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi hoặc gặp rủi ro trong kinh 

doanh sẽ bị  thua lỗ dẫn đến phá sản, trở nên nghèo khó. 

 Ý nghĩa: một mặt, QLGT chi phối sự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích 

nhân tố tích cực phát triển; mặt khác, phân hóa giàu nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong 

xã hội. 

Câu 5: Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 

- Công thức chung của tư bản 

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

của tư bản. Mọi tư bản ban đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất đị nh. Nhưng tiền không phải 

là tư bản. Tiền chỉ  biến thành tư bản khi chúng được sử dụng để bóc lột sức lao động của người 

khác. Sự vận động của đồng tiền thông thường và tiền tư bản có sự khác nhau: trong lưu thông 

hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức H-T-H (hàng – tiền – hàng). Người sản xuất hàng 

hóa bán hàng hóa của mình lấy tiền tệ, rồi lại dùng tiền tệ đó mua một hàng hóa khác. Hình thức 

lưu thông hàng hóa này thích hợp với nền sản xuất nhỏ của thợ thủ công và nông dân. Còn tiền 

được coi là tư bản vận động theo công thức: T-H-T (tiền – hàng – tiền). Cả hai hình thức vận động 

có những điểm giống nhau: cả hai vận động đều do 2 giai đoạn đối lập nhau là mua và bán hợp 

thành, mỗi giai đoạn có 2 nhân tố vật chất đối diện nhau là tiền và hàng, và 2 người có quan hệ 

kinh tế với nhau là người mua và người bán. Giữa hai công thức đó còn có những điểm khác nhau: 
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 Khác nhau về biểu hiện bên ngoài: lưu thông hàng hóa giản đơn bắt đầu bằng việc bán (H 

– T) và kết thúc bằng việc mua (T-H), điểm bắt đầu và kết thúc là hàng hóa, tiền là trung 

gian. Ngược lại, tiền tư bản bắt đầu bằng việc mua (T-H) và kết thúc bằng việc bán (H-T). 

Tiền là điểm bắt đầu và kết thúc, còn hàng hóa đóng vai trò trung gian. Tiền ở đây ko chi 

ra dứt khoát mà chỉ  là ứng ra rồi thu về. 

 Khác nhau về bản chất bên trong: mục đích của lưu thông hàng hóa đơn giản chỉ  là giá trị  

sử dụngđể thỏa mãn nhu cầu, nên các hàng hóa trao đổi phải có giá trị  sử dụng khác 

nhau. Sự vận động sẽ kết thúc ở giai đoạn thứ 2, khi người trao đổi có được giá trị  sử dụng 

mà họ cần. Còn mục đích của lưu thông tư bản là giá trị . Số tiền thu về phải lớn hơn số 

tiền ứng ra. Nên công thức đầy đủ của vận động tư bản là T – H – T’ trong đó T’ = T + ∆T 

trong đó ∆T được gọi là giá trị  thặng dư. Số tiền ứng ra ban đầu đã chuyển thành tư bản. 

 C.Mác gọi công thức T – H – T’ là công thức chung của tư bản vì mọi sự vận động của tư 

bản đều biểu hiện dưới dạng đó, dù đó là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay 

tư bản cho vay. Trong đó sự vận động của tư bản cho vay được rút ngắn lại còn T – T’. 

- Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản: 

 Trong lưu thông, dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá thì cũng không tạo ra giá trị  mới, do 

đó không tao ra giá trị  thặng dư. Nếu trao đổi ngang giá thì chỉ  có sự thay đổi hình thái của giá 

trị , còn tổng giá trị  cũng như phần giá trị  của mỗi bên tham gia trao đổi trước sau vẫn không 

thay đổi. Trường hợp trao đổi không ngang giá: 

 Trường hợp nhà tư bản bán hàng hóa cao hơn 10% giá trị , anh ta sẽ thu lời 10%, nhưng 

10% anh ta thu được sẽ mất đi khi anh ta là người mua hàng hóa của nhà tư bản khác, vì 

các nhà tư bản khác cũng muốn bán cao hơn giá trị  để thu lời 

 Trường hợp nhà tư bản mua hàng hóa thấp hơn 10% giá trị . Trường hợp này cũng vậy, cái 

anh ta thi được do mua rẻ sẽ mất đi khi anh ta là người bán vì phải bán thấp hơn giá trị  

thì các nhà tư bản khác mới mua. 

 Trường hợp anh ta mua rẻ hơn được 10% và bán cũng đắt hơn 10%. Nếu xét chung cả xã 

hội thì cái giá trị  thặng dư mà anh ta thu được lại là cái mà người khác mất đi, do đó tổng 

giá trị  hàng hóa trong xã hội không thay đổi. Giai cấp tư sản không thể làm giàu trên lưng 

mình. 

 Như vậy, lưu thông đã không đẻ ra giá trị  thặng dư. C.Mác đã chỉ  rõ: “Lưu thông hay trao đổi 

hàng hóa, không sáng tạo ra một giá trị  nào cả”. 

 Trường hợp ngoài lưu thông, ta xét các trường hợp: 

 Nếu người trao đổi vẫn đứng một mình với hàng hóa của anh ta, thì giá trị  của hàng hóa 

không tăng lên chút nào. 

 Nếu người sản xuất muốn tạo thêm giá trị  cho hàng hóa, thì phải bằng lao động của 

mình. VD: người thợ giày đã tạo ra một giá trị  mới bằng cách lấy da thuộc làm giày. Giá 

trị  của giày lớn hơn giá trị  da thuộc vì nó thu hút nhiều giá trị  hơn. C.Mác khẳng đị nh: “ 

Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu 

thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”. Đó 

chính là mâu thuẫn chứa đựng trong công thức chung của tư bản. 

- Hàng hóa sức lao động: sự biến đổi giá trị  của số tiền cần phải chuyển hóa thành tư bản không thể xảy ra 

trong bản thân số tiền ấy, mà chỉ  có thể xảy ra trong hàng hóa được mua vào. Hàng hóa đó không phải là 
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hàng hóa thông thường, mà là hàng hóa đặc biệt, mà giá trị  sử dụng của nó là nguồn gốc sinh ra giá trị . 

Hàng hóa đó là sức lao động. 

 SLĐ và điều kiện để SLĐ trở thành hàng hóa 

 Theo C.Mác: “ SLĐ, đó là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, 

trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho 

hoạt động để sản xuất ra những vật có ích”. SLĐ chỉ  có thể hàng hóa trong những điều 

kiện lị ch sử nhất đị nh sau đây: 

 Thứ nhất, người có SLĐ phải được tự do về thân thể, làm chủ được SLĐ của mình 

và có quyền bán SLĐ như một hàng hóa. 

 Thứ hai, người có SLĐ phải bị  tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất, để tồn tại anh ta 

buộc phải bán SLĐ của mình để sống. 

 SLĐ biến thành hàng hóa là điều kiện quyết đị nh để tiền biến thành tư bản. Tuy nhiên, để 

tiền biến thành tư bản thì lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ phải phát triển tới một 

mức độ nhất đị nh. Chính sự xuất hiện của hàng hóa sức lao động báo hiệu sự ra đời của 

chủ nghĩa tư bản. 

 Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động: 

 Giá trị  hàng hóa SLĐ: cũng do thời gian LĐXHCT quyết đị nh, nhưng để sản xuất SLĐ, 

người công nhân phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất đị nh về ăn, mặc, ở, 

học… Vậy TGLĐXHCT để tái sản xuất ra SLĐ sẽ được quy thành TGLĐXHCT để sản xuất ra 

những tư liệu sinh hoạt ấy. Ngoài những nhu cầu về vật chất, người công nhân còn có 

những nhu cầu về tinh thần, văn hóa…Những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi 

nước vào mỗi thời kz, đồng thời còn phụ thuộc vào điều kiện đị a lý, khí hậu của nước đó. 

Tuy giá trị  hàng hóa SLĐ bao hàm yếu tố tinh thần và lị ch sử, nhưng với mỗi đất nước ở 

mỗi thời kì, thì tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất đị nh, 

do đó lượng giá trị  hàng hóa SLĐ do những bộ phận sau hợp thành: 

 Một là, giá trị  nhưng tư liệu sinh hoạt về VC và TT cần  thiết để tái sx SLĐ, duy trì 

đời sống của bản thân người công nhân. 

 Hai là, phí tổn đào tạo người công nhân 

 Ba là, giá trị  những tư liệu sinh hoạt VC và TT cần thiết cho con cái người công 

nhân. 

 Nghiên cứu sự biến đổi giá trị  SLĐ một mặt tăng nhu cầu TB của XH  về hàng hóa và dị ch 

vụ, về học tập và nâng cao trình độ lành nghề, đã làm tăng giá trị  SLĐ, mặt khác, sự tăng 

năng suất lao động xã hội sẽ làm giảm giá trị  SLĐ. 

 Giá trị  sử dụng của hàng hóa sức lao động: GTSD của hàng hóa SLĐ cũng chỉ  thể hiện ra 

trong quá trình tiêu dùng SLĐ, tức là quá trình lao động của người công nhân. Nhưng quá 

trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hóa SLĐ khác với hàng hóa thông thường ở chỗ: hàng 

hóa thông thường sau khi sử dụng thì GT và GTSD đều biến mất theo thời gian. Trái lại, 

quá trình tiêu dùng hàng hóa SLĐ lại là quá trình sản xuất ra một loạt hàng hóa nào đó, 

đồng thời là quá trình sáng tạo ra giá trị  mới. GTSD của hàng hóa SLĐ tạo ra giá trị  mới 

lớn hơn giá trị  bản thân nó. Phần lớn hơn đó chính là GT thặng dư mà nhà tư bản sẽ 
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chiếm đoạt. Chính đặc tính này làm cho sự xuất hiện của hàng hóa SLĐ trở thành điều 

kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư bản. 

Câu 6: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản (TH, ĐK, chu chuyển) 

 

Câu 7: Nguyên nhân hình thành và những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước 
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