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Tóm tắt. Bài viết phân tích làm rõ sự cần thiết và những hướng khai thác học 
thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, rút ra những kết luận có ý nghĩa 
thực tiễn quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế ở nước ta hiện nay. 

 

Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời trên cơ sở nghiên cứu phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Học thuyết đó đã vạch trần thực chất bóc lột tư bản chủ nghĩa 
và cội nguồn đối lập kinh tế giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, vũ trang cho giai 
cấp vô sản lý luận cách mạng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. 
Song, ý nghĩa thực tiễn của học thuyết giá trị thặng dư không dừng ở đó. Ngày nay, từ 
quan điểm đổi mới về chủ nghĩa xã hội, học thuyết này còn có ý nghĩa quan trọng trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư là một 
quá trình lâu dài và có nhiều nội dung cần được nghiên cứu để đảm bảo tính khoa học, 
phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Trong giới hạn của bài báo, tác giả chủ yếu tập trung 
nghiên cứu làm rõ sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị 
thặng dư trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam hiện nay. 

1. Sự cần thiết vận dụng học thuyết giá trị thặng dư trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.  

- Cần nhận thức đúng khái niệm bóc lột và bóc lột giá trị thặng dư khi vận dụng 
thuyết giá trị thặng dư của C.Mác. 

Khi đất nước chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trường, việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của Mác trước hết phải 
nhận thức đúng khái niệm bóc lột và bóc lột giá trị thặng dư trong học thuyết Mác. Từ 
đó, có cơ sở khoa học để luận giải những hiện tượng kinh tế của xã hội hiện nay. 

“Bóc lột” là một bộ phận người trong xã hội hoặc tập đoàn xã hội nào đó, chiếm 
đoạt không có bồi thường thành quả lao động của một người khác hoặc của tập đoàn xã 
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hội. Do đó, thuộc tính bản chất của bóc lột là “chiếm hữu không có bồi thường”, nhưng 
việc “chiếm hữu không có bồi thường” thành quả lao động của người khác hoặc tập 
đoàn xã hội, không chỉ dựa vào tư liệu sản xuất hoặc tư bản tiền tệ, mà cũng có thể 
thông qua bạo lực, quyền lực, chinh phục bằng vũ lực để đạt tới mục đích chiếm đoạt 
không có bồi thường thành quả lao động của người khác. 

Theo Mác, việc bóc lột lao động đều có trong tất cả các hình thái xã hội từ trước 
tới nay vận động trong những mâu thuẫn giai cấp. Nhưng chỉ khi nào sản phẩm của lao 
động thặng dư đó mang hình thái giá trị thặng dư (tức bộ phận giá trị mới dôi ra ngoài 
giá trị sức lao động của công nhân làm thuê tạo ra bị nhà tư bản chiếm không), chỉ khi 
nào kẻ sở hữu tư liệu sản xuất tìm ra được người công nhân tự do, với tư cách là đối 
tượng bóc lột, và bóc lột người công nhân đó nhằm mục đích sản xuất ra hàng hoá để 
thu được giá trị tăng thêm, chỉ khi đó mới là bóc lột giá trị thặng dư, tư liệu sản xuất 
mới mang tính chất đặc biệt là tư bản. Và điều đó chỉ diễn ra trên quy mô lớn từ cuối thế 
kỷ XV và đầu thế kỷ XVI. 

Mác cho rằng, bất kỳ một loại hình bóc lột nào trong giai đoạn lịch sử nhất định 
của xã hội loài người đều có tính lịch sử, hơn nữa ông còn chỉ rõ: một trong những mặt 
văn minh của tư bản là phương thức và điều kiện mà nó bóp nặn lao động thặng dư so 
với các hình thức của chế độ nô lệ và chế độ nông nô trước đây đều có lợi hơn cho sự 
phát triển sức sản xuất, có lợi cho sự phát triển quan hệ xã hội, có lợi cho việc sáng tạo 
ra các yếu tố sản xuất hình thái mới cao cấp hơn. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, 
với nhiều thành phần kinh tế, không thể phủ nhận chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như 
đông đảo công nhân, nông dân, trí thức đều là người xây dựng nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp đã góp phần thúc đẩy lực 
lượng sản xuất phát triển và nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, xét một cách 
biện chứng thì thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp loại 
lớn và loại vừa, ngoài bộ nhận tiền lương tương ứng với thu nhập của lao động phức tạp 
(lao động quản lý, lao động kỹ thuật), còn bao hàm lợi nhuận nhiều hơn (tức giá trị 
thặng dư). Lợi nhuận này là sự chiếm hữu lao động thặng dư của người khác, bao hàm 
bóc lột. Tương tự trong kinh tế tư bản nước ngoài cũng bao hàm hiện tượng bóc lột. 

Người lao động đầu tư dưới hình thức cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng 
thu được lợi tức cổ phần, lợi tức trái phiếu, lợi tức tiền gửi, người làm công tác khoa 
học - kỹ thuật đầu tư dưới hình thức bằng tri thức và kỹ thuật chuyên môn cao dành 
được thu nhập cao, thì những hình thức thu nhập này suy cho cùng là phân phối lại giá 
trị thặng dư, bởi họ sở hữu các yếu tố này sáng tạo ra. Do đó, không thuộc về bóc lột. 

Hiện nay, có một số nhà nghiên cứu do cách tiếp cận thiên về chủ nghĩa thực 
chứng, không nhằm giải thích nguồn gốc giá trị thặng dư, mà mô tả một cách cơ học 
quá trình luân chuyển, phân phối giá trị tăng thêm của hàng hóa trên thị trường. Vì thế, 
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họ thường quan niệm bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Cướp đoạt lẫn nhau; 
tham nhũng; đặc quyền đặc lợi; thậm chí có cả chuyện người lười nhác bóc lột người 
siêng năng; người nghèo bóc lột người giàu, người kém bóc lột người tài năng... Đây là 
một quan niệm không khoa học. Bởi bản thân các lý thuyết này đã xây dựng nên những 
mô hình toán học để đo độ bất bình đẳng trong phân phối của cải xã hội. Trong khi về 
mặt bản chất trong hiện thực xã hội không thể có những con người như nhau về sức 
khỏe, hoàn cảnh, kỹ năng lao động... cho nên những lý thuyết này ra đời, tuy giải quyết 
được một phần nào đó nhu cầu của cuộc sống thực tiễn, nhưng vẫn sa vào những ước lệ 
và thiên về lôgíc hình thức, và nhất là chưa thể phản ánh được đầy đủ, chứ chưa nói là 
giải thích đúng bản chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội [8; tr. 83]. 

- Vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của Mác là cần thiết và có lợi cho sự 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Cần phải khẳng định rằng chiếm đoạt giá trị thặng dư là xấu so với chế độ không 
có người bóc lột người mà chúng ta đang phấn đấu để xây dựng và chỉ xây dựng được 
chừng nào đã tạo ra một lực lượng sản xuất xã hội cao với năng suất lao động cao hơn 
năng suất lao động của chủ nghĩa tư bản hiện nay rất nhiều, đó là một thời kỳ quá độ lâu 
dài, không thể nóng vội. Nhưng chủ nghĩa tư bản lại tốt so với sản xuất nhỏ và sản xuất 
tự cung tự cấp dựa trên lao động thủ công. Trong khi phê phán mặt tiêu cực của chủ 
nghĩa tư bản, C.Mác và V.I.Lênnin đồng thời ca ngợi công lao to lớn của chủ nghĩa tư 
bản chỉ trong mấy thế kỷ đã tạo ra một lực lượng sản xuất khổng lồ bằng lực lượng sản 
xuất của mấy ngàn năm trước đó cộng lại, đồng thời đã nâng cao trình độ xã hội hoá sản 
xuất. Và chính C.Mác đã viết: “Chúng ta đau khổ không những vì sự phát triển của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà còn đau khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ. Ngoài những 
tai hoạ của thời đại hiện nay, chúng ta còn phải chịu đựng cả một loạt những tai hoạ 
thừa kế do chỗ phương thức sản xuất cổ xưa lỗi thời vẫn tiếp tục sống dai dẳng với 
những quan hệ chính trị và xã hội trái mùa do chúng đẻ ra” [4; tr. 14]. 

 Nước ta lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ điểm xuất phát là nước 
tiểu nông, nghĩa là từ một nước chưa có nền kinh tế hàng hoá, mặc dù có sản xuất hàng 
hoá. Cái thiếu của đất nước ta, theo cách nói của Mác - không phải là và chủ yếu là cái 
đó, mà chính là chưa trải qua sự ngự trị của cách tổ chức của kinh tế xã hội theo kiểu tư 
bản chủ nghĩa. Nhưng nền kinh tế  nước ta là nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội,  
do vậy “cách tổ chức của kinh tế xã hội” theo kiểu sản xuất hàng hoá cũng mang tính 
quá độ. Nghĩa là, trong cùng một nền kinh tế vừa có kinh tế hàng hoá vì lợi ích của nhân 
dân, vừa có kinh tế hàng hoá vì lợi ích của tư nhân. Nhưng dù là nền kinh tế hàng hoá 
nào thì sản phẩm cũng đều mang hình thức giá trị thặng dư, mặc dù chúng phản ánh 
những quan hệ xã hội đối lập nhau. Trong đó, giá trị thặng dư phản ánh mối quan hệ bóc 
lột và bị bóc lột vẫn được coi là nhân tố “trợ thủ của chủ nghĩa xã hội”, “xúc tiến chủ 
nghĩa xã hội”,  là cái “có ích” và “đáng mong đợi”. Vì thế, cốt lõi của vấn đề là phải tạo 
điều kiện môi trường cho sự gia tăng khối lượng giá trị thặng dư toàn xã hội ngày càng 
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lớn, tỷ suất ngày càng cao. 

Ngày nay, trải qua thực tiễn, chúng ta ngày càng nhận thức rõ: “Sản xuất hàng 
hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh 
nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả 
khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng” [2; tr. 97]. Đường lối đổi mới của Đảng được 
thể chế hóa thành pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành và phát triển nền 
kinh tế thi trường xã hội chủ nghĩa. 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả trong chủ nghĩa xã hội vẫn 
còn phạm trù giá trị thặng dư. Vì thế, chúng ta phải học tập các nhà tư bản để sản xuất 
ra càng nhiều giá trị thặng dư càng tốt. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lý luận của 
V.I.Lênin: “Tri thức về chủ nghĩa xã hội thì chúng ta có, nhưng chúng ta chưa có tri thức 
về tổ chức với quy mô hàng triệu người, chưa có tri thức về tổ chức và phân phối sản 
phẩm... Cho nên chúng ta nói: dù hắn là tên đại bịp bợm, nhưng một khi hắn là một 
thương nhân đã từng làm công việc tổ chức sản xuất và phân phối cho hàng triệu và 
hàng chục triệu người, một khi hắn có kinh nghiệm thì chúng ta phải học ở hắn” [7; tr. 
314-315]. 

Nghiên cứu để khẳng định sự đúng đắn về lý luận giá trị thặng dư không phải để 
nhằm kỳ thị thành phần kinh tế tư nhân. Trái lại, hiểu rõ mục đích, bản chất động lực 
của kinh tế tư nhân, để có chính sách thích hợp, vừa khuyến khích nó phát triển, vừa có 
chính sách quản lý và điều tiết hợp lý để sử dụng kinh tế tư nhân phục vụ cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Khuyến khích kinh tế tư nhân không phải là một “thủ đọan vỗ béo để làm thịt”, 
không phải dụ tư nhân bỏ vốn ra, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rồi lại “dẹp”, 
“xóa” như trước đây. Lại càng không phải để kinh tế tư nhân phát triển tự phát theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. Khai thác động lực kinh tế tư nhân là để phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách đúng đắn và bảo đảm mức lợi nhuận 
thỏa đáng cho tư nhân. Đây không chỉ là một khoản “cống nộp” mà còn phải coi là một 
khoản “học phí” để có cơ hội tiếp xúc với trang thiết bị và công nghệ hiện đại, với 
phương pháp tổ chức quản lý tiên tiến, có hiệu quả. Hiện nay, kinh tế tư  nhân ở nước ta 
đã đóng góp 60% GDP và thu hút 91% lao động việc làm trong cả nước. 

Theo tinh thần đó, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay, việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư là cần thiết và có lợi. 

2. Những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác 
trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội  chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam hiện nay. 

Nghiên cứu học thuyết giá trị của C.Mác trong điều kiện hiện nay, cần nhớ lời 
dặn của V.I.Lênin: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì xong xuôi 
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hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho 
môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, 
nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống” [6; 232] 

Ngày nay, học thuyết giá trị thặng dư vẫn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Việc nghiên cứu, vận 
dụng học thuyết này ở nước ta trở thành một việc làm cần thiết, theo các hướng sau đây: 

Một là, khai thác những di sản lý luận trong học thuyết giá trị thặng dư về nền 
kinh tế hàng hoá. 

Học thuyết giá trị thặng dư của Mác được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lịch 
sử nền sản xuất hàng hoá, đặc biệt là nền kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa. Cho nên, 
chính Mác chứ không phải ai khác là một trong những người nghiên cứu sâu sắc về kinh 
tế thị trường. Nước ta đang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc 
dù nền kinh tế hàng hoá ở nước ta có những đặc trưng riêng của nó, song đã là sản xuất 
hàng hoá thì ở đâu cũng đều có những đặc tính phổ biến, cũng phải nói đến giá trị và giá 
trị thặng dư. Điều khác nhau chỉ là trong những quan hệ kinh tế khác nhau thì giá trị và 
giá trị thặng dư mang bản chất xã hội khác nhau. Do vậy, việc nghiên cứu tính phổ biến 
và tính đặc thù của nền sản xuất hàng hoá tư bản, nghiên cứu những phạm trù, quy luật 
và việc sử dụng chúng trong nền kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa từ di sản lý luận của 
Mác là việc làm có nhiều ý nghĩa thực tiễn ở nước ta hiện nay. 

Khi phân tích sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, Mác cho rằng mọi hoạt động 
của tư bản đều xoay quanh việc tận dụng phương tiện bóc lột nhằm khai thác tối đa sức 
lao động để tăng thêm lao động thặng dư. Do đó, dẫn đến tất yếu kéo dài ngày lao động, 
tăng cường độ lao động hay cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất 
lao động để có thêm điều kiện thu hút nhiều hơn nữa giá trị thặng dư, nguồn gốc làm 
giàu của giai cấp tư sản. Trong hai yếu tố của sản xuất hàng hóa, thì sức lao động là yếu 
tố cơ bản nhất, còn tư liệu sản xuất là phương tiện cần thiết cho sản xuất. Nếu trong xã 
hội tư bản, tư liệu sản xuất đã được tận dụng để tăng hiệu quả bóc lột thì trong xã hội ta 
nó phải được chú trọng phát huy để đạt năng suất lao động cao - yếu tố quyết định sự 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Yếu tố thực sự tạo ra của cải, tạo ra giá trị và giá trị tăng 
thêm là người lao động. Người lao động là yếu tố năng động, sáng tạo nhất của lực 
lượng sản xuất. Chính họ đã cải tạo và làm biến đổi thế giới tự nhiên, xã hội và chính 
bản thân mình, sáng tạo ra lịch sử của mình. Do đó, vấn đề lao động và chiến lược con 
người đang được các nước và toàn thế giới hết sức quan tâm. Nước ta có nguồn lao 
động dồi dào. Để tạo được bước phát triển nhảy vọt trong lực lượng sản xuất, phải tập 
trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu 
cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại 
hội VII của Đảng đã chỉ rõ: “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con 
người, do con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đặt con người vào vị trí trung 
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tâm...” .Đồng thời, phát triển đồng bộ các loại thị trường: tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu 
dùng, sức lao động, vốn, tiền tệ.. Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho các chủ thể kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, tự do 
làm giàu trong khuôn khổ pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với việc phát triển kinh 
tế hàng hóa, kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế ngày càng sâu rộng. Quy mô, thực lực của nền kinh tế nước ta tăng lên không ngừng 
sau 10 năm 2001-2010, quy mô GDP tính theo giá so sánh tăng gấp đôi. Nếu theo giá 
thực tế tính bằng đô la Mỹ năm 2010, GDP đạt khoảng 101,6 tỷ USD, gấp 3,26 lần so 
với năm 2000 (31,2 tỷ  USD). Năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 1.047 USD, 
năm 2010 đạt 1.168 USD, gấp khoảng 3 lần so với năm 2000. Việt Nam đã ra khỏi 
nhóm nước có thu nhập thấp [3; 151]. 

Hai là, khai thác những luận điểm của Mác nói về quá trình sản xuất, thực hiện, 
phân phối giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản cùng những biện pháp, thủ đoạn nhằm 
thu được nhiều giá trị thặng dư của các nhà tư bản để góp phần vào việc quản lý thành 
phần kinh tế tư nhân (đặc biệt là kinh tế tư bản tư nhân) trong nền kinh tế nước ta sao 
cho vừa có thể khuyến khích phát triển, vừa hướng thành phần kinh tế này đi vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Điều đó đòi hỏi cần có chính sách thích đáng và có hiệu lực 
để thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, 
qua  đó thu hút nhiều lao động xã hội, sử dụng nhiều trình độ lao động để tạo ra nhiều 
sản phẩm thỏa mãn nhu cầu xã hội. Trước mắt, cần có giải pháp ưu đãi và tài trợ vốn 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (hiện nay chiếm 97% trong tổng số 500 ngàn doanh 
nghiệp trong nền kinh tế nước ta) [12; tr. 7], tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp 
này vượt qua khó khăn, vươn lên làm ăn có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, giảm xuống mức tối thiểu lực lượng sản xuất gián tiếp và đặc biệt 
giảm biên chế bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong từng cơ sở sản 
xuất, phải đảm bảo có được lao động thặng dư, kiên quyết giải thể các doanh nghiệp nhà 
nước sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, gây thất thoát tiền vốn, tài sản của nhà nước. 

Trong các đơn vị sản xuất kinh doanh cần có định mức, bảo đảm giờ công quy 
định để có cường độ bằng mức trung bình của xã hội, đồng thời tích cực cải tiến kỹ 
thuật, ứng dụng quy trình công nghệ mới, cải tiến tổ chức sản xuất để nâng cao năng 
suất lao động. Bởi sự giàu có của xã hội được quyết định ở năng suất lao động thặng dư. 
Biện pháp để tăng năng suất lao động thặng dư có ý nghĩa sống còn, bức xúc đối với sự 
tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Đó là con đường để thoát khỏi nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế và bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã 
hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Ba là, khai thác di sản lý luận của Mác nói về quá trình tổ chức sản xuất và tái 
sản xuất tư bản chủ nghĩa với tính cách là một nền sản xuất lớn gắn với quá trình xã hội 
hóa sản xuất ngày càng cao nhằm tạo ra khối lượng giá trị thặng dư ngày càng lớn.  

Khi phân tích giá trị thặng dư tương đối, Mác đã trình bày rõ các giai đoạn phát 
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triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp với các đặc điểm, ưu thế và vị trí lịch sử 
của từng giai đọan. Việc nghiên cứu các giai đoạn đó giúp chúng ta nhiều bài học bổ ích 
trong quá trình tổ chức sản xuất ở một đất nước mà sản xuất nhỏ còn phổ biến. Chẳng 
hạn, hiệp tác giản đơn là điểm khởi đầu của sản xuất của chủ nghĩa tư bản, có tác dụng 
quan trọng trong việc khẳng định bước chuyển lên sản xuất lớn. Nhưng trong hiệp tác 
đó quy mô tập trung tư liệu sản xuất và sức lao động chỉ có hiệu quả khi nó mang tính 
tất yếu kinh tế, khi có hiệu quả, khi có tinh thần tự nguyện, tự giác thật sự của người lao 
động. Nó đòi hỏi vai trò chỉ huy năng động, sáng tạo, biết quản lý sản xuất kinh doanh. 
Nó đòi hỏi phải tăng cường quỹ không chia, tạo ra các tư liệu sản xuất buộc phải tiến 
hành lao động tập thể... 

Hiệp tác giản đơn có nhiều bài học bổ ích thì giai đoạn công trường thủ công và 
đại công nghiệp càng có nhiều ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta. Công trường thủ công,  
giai đoạn chuẩn bị cho đại công nghiệp cơ khí ra đời trên các mặt: Chuẩn bị đưa máy 
móc thay thế lao động thủ công, chuẩn bị đội ngũ quản lý và đội ngũ công nhân kỹ thuật, 
chuẩn bị thị trường cho công nghiệp lớn phát triển. Những tổng kết đó của Mác về quá 
trình phát triển của chủ nghĩa tư bản vẫn còn nguyên giá trị đối với nước ta hiện nay, đó 
là: 

+ Để nâng cao năng suất lao động thặng dư, sản xuất phải được tổ chức thành 
một dây chuyền chặt chẽ giữa những người lao động đã được bố trí đúng năng khiếu, sở 
trường vào các bộ phận công việc, người trước cung cấp công việc cho người sau, người 
sau kiểm tra công việc của người trước. Với tổ chức đó, người lao động chỉ được sử 
dụng một lượng thời gian cần thiết cho công việc của mình, từ đó doanh nghiệp có thể 
tính ngay được thời gian lao động cần thiết phải hao phí cho một đơn vị sản phẩm, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cạnh tranh. 

+ Trong điều kiện hiện nay ở nước ta phải coi trọng phân công lao động, phân 
công phải thích ứng với kỹ thuật mới phù hợp với từng đơn vị, từng ngành và toàn xã 
hội, mở rộng hợp tác phân công lao động quốc tế. Phân công lao động phải đảm bảo 
thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển hợp lý của các ngành, nghề trong xã hội, đảm 
bảo chuyên môn hóa và năng suất lao động cao trong từng đơn vị. 

+ Trên cơ sở những vấn đề được coi là tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên, đặc 
biệt là mặt tổ chức - kinh tế, vận dụng vào nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hoá theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa từ một nền sản xuất nhỏ trở thành nền sản xuất lớn sản xuất ra ngày càng nhiều 
giá trị thặng dư, thực hiện nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ là công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân. 

Bốn là, thu hồi giá trị thặng dư và định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện 
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cho phép bóc lột giá trị thặng dư. Điều này đã được V.I.Lênin trình bày qua lý luận và 
kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn ở nước Nga Xô Viết. Vấn đề đặt ra đối với nước ta là: 

- Thu hồi được của cống nạp một cách đúng đắn, đầy đủ không bị thất thoát. 

- Ngăn chặn được những ma lực hút nền kinh tế chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ 
nghĩa. 

- Phải có một nhà nước mạnh. 

Ở nước ta hiện nay, đẩy mạnh xã hội hoá sản xuất theo định hướng XHCN từ 
một nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn để sản xuất ra ngày càng nhiều giá trị thặng 
dư, cần phải: 

+ Làm cho kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và nó cùng với kinh tế tập thể 
trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

+ Khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác tối đa các 
nguồn lực: vốn, sức lao động, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm tiên tiến phục vụ cho 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội, cải thiện và nâng 
cao đời sống cho nhân dân. 

+ Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động và hiệu quả 
kinh tế là chủ yếu; thừa nhận thuê mướn lao động nhưng không để nó trở thành quan hệ 
thống trị. 

+ Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường hiệu lực 
quản lý vĩ mô của Nhà nước; phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế 
thị trường; khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo, tránh sự 
phân hoá xã hội thành hai cực đối lập, không để chênh lệch quá lớn về mức sống và 
trình độ phát triển giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, kết hợp tăng trưởng kinh tế với 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. 

Từ việc nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác theo cách tiếp cận trên, 
đề tài rút ra một số kết luận sau đây: 

Một là, học thuyết giá trị thặng dư - học thuyết về bản chất bóc lột và địa vị lịch 
sử của chủ nghĩa tư bản vẫn là cơ sở phương pháp luận để nhận thức đúng chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. Học thuyết đó có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong quá trình 
xây dựng nền kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. 

Hai là, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nền kinh tế nước ta trong một chừng 
mực nào đó, quan hệ bóc lột chưa thể xóa bỏ ngay. Chừng nào quan hệ bóc lột còn có 
tác dụng giải phóng sức sản xuất và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thì chừng đó 
nước ta còn phải chấp nhận sự hiện diện của nó. 

Ba là, trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải được thể chế hóa 
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thành luật. Luật pháp phải là công cụ và cơ sở để điều chỉnh các hành vi xã hội. Bảo 
đảm ai chấp hành đúng pháp luật thì được xã hội thừa nhận và tôn vinh, góp phần xây 
dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quản lý xã 
hội, Nhà nước phải xây dựng được cơ chế  và chế tài đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ thu 
nhập cá nhân, thu nhập của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế nhằm, 
một mặt, chống thất thu thuế, mặt khác, đảm bảo sự công bằng trong phân phối thông 
qua Nhà nước và bằng cả “kênh” phân phối lại và điều tiết thu nhập xã hội. Qua đó, góp 
phần vào việc giải phóng sức sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế và chủ động hội 
nhập nền kinh tế thế giới.  

Bốn là, phát triển kinh tế thị trường nhưng phải bảo vệ được quyền lợi chính 
đáng của cả người lao động lẫn giới chủ sử dụng lao động bằng luật và bằng chế tài cụ 
thể phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. 
Bảo vệ  được những quyền lợi chính đáng, những quyền lợi được pháp luật bảo vệ, của 
tất cả các bên trong quan hệ lao động là sự hiện thực hóa có hiệu quả việc vận dụng một 
cách hợp lý học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong điều kiện hiện nay, là sự đóng 
góp thiết thực cơ bản nhất cho cả quá trình hoàn thiện và xây dựng mô hình kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
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Abstract. This paper analyses the necessity of K.Marx’s theory of surplus value 
and ways to exploit this theory in the process of building a socialist-oriented 
market economy in Vietnam. From these, significant conclusions which are 
important to the development of our country’s economy today are drawn. 


