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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

 

Năm 1986,Việt Nam chuyển cơ chế kinh tế từ kinh tế tập trung bao cấp sang 

nền kinh tế thị trường. Cùng với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường một loại 

những phạm trù mới xuất hiện khác hẳn với nền kinh tế tập trung bao cấp trước đây 

đặc biệt là vấn đề lợi nhuận. Chúng ta đã một thời coi lợi nhuận là một cái gì đó xấu 

xa, là một phạm trù hoàn toàn xa lạ với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hiện nay nước 

ta đang vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà 

nước thì lợi nhuận là vấn đề trung tâm. Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân khi bắt tay 

vào sản xuất kinh doanh đều muốn thu lợi nhuận. Lợi nhuận là mục đích của mọi 

ngành nghề, mọi nhà kinh doanh. Lợi nhuận là phần thưởng cho sự lao động, sáng 

tạo, năng động của con người trong qúa trình sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận có vai 

trò nhất định trong nền kinh tế hiện nay. Vậy nguồn gốc, bản chất lợi nhuận là gì và 

vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường hiện nay như thế nào là vấn đề mà 

đề án này đề cập tới. 
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I. NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN 
 

1. Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận. 
 

Lợi nhuận xuất hiện từ rất lâu cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. 
 

Trước Mác có rất nhiều quan điểm của các trường phái khác nhau về vấn đề lợi 

nhuận. 
 

a. Quan điểm của nghĩa trọng thương về lợi nhuận. 
 

Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng kinh tế của giai cấp tư sản trong giai đoạn 

phương thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa tư bản ra đời. Nguyên lý cơ 

bản trong học thuyết của những người trọng thương; lợi nhuận được tạo ra trong 

lĩnh vực lưu thông, nó là kết quả của trao đổi không ngang giá, do lừa gạt mà có. 

Những người trọng thương cho rằng". Trong hoạt động thương nghiệp phải có một 

bên được một bên mất, dân tộc nàylàm giàu thì dân tộc khác phải chịu thiệt thòi. 

Trong hoạt động thương nghiệp, nội thương có tác dụng phân phối lại của cải từ túi 

người này sang túi người khác, chỉ có ngoại thương mới đem lại của cải cho quốc 

gia. Những người theo chủ nghĩa trọng thương quan niệm rằng tiền tệ là tiêu chuẩn 

căn bản của cải dân tộc; xuất khẩu tiền tệ ra nước ngoài thì làm giảm của cải , nhập 

khẩu tiền tệ thì làm tăng của cải. Xuất phát tư quan điểm ấy, chủ nghĩa trọng thương 

trong thời kỳ đầu - với thuyết bảng cân đối tiền tệ - chủ trương cấm xuất khẩu tiền 

ra nước ngoài. Họ cho rằng điều kiện cần thiết để tăng của cải trong nước là bảng 

cân đối nhập siêu (tiền nhập vượt mức xuất). Thời kỳ cuối trường phái trong thương 
 

- với thuyết bảng cân đối thương mại - không phản đối việc xuất khẩu tiền tệ và cần 

thiết để tăng thêm của cải trong nước. Để tăng thêm của cải, một nước không nên 

nhập khẩu hàng hoá nhiều hơn xuất khẩu. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ XVII trở đi, 

chủ nghĩa trọng thương dần dần tan rã, theo đà phát triển của chủ nghĩa tư bản, cách 

thức chủ yếu để tăng thêm của cải không đơn thuần là tích luỹ tiền tệ nữa mà là tái 

sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. Trung tâm, chú ý của các nhà kinh tế học ngày 

càng chuyển từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất. 
 

b. Quan điểm của trường phái cổ điển Anh về lợi nhuận. 
 

Cùng với sự vận động và phát triển của sản xuất tư bản tư bản chủ nghĩa, học 

thuyết kinh tế của những người trọng thương trở thành phiến diện lỗi thời đòi hỏi 

phải có lý luận mới và trên cơ sở đó kinh tế chính trị học cổ điển Anh ra đời. 

Trường phái cổ điển cho rằng lợi nhuận được sinh ra từ lĩnh vực sản xuất vật 

chất bằng cách bóc lột lao động sản xuất những người làm thuê. Giai cấp tư sản lúc 

này đã nhận thức được "Muốn giàu phải bóc lột lao động, lao động làm thuê của 

những người nghèo là nguồn gốc làm giàu vô tận cho những người giàu". William 

Petty, Ađam Smith David Ricardo, những tác giả tiêu biểu của trường phái cổ điển 

Anh, đều nêu lên quan điểm của mình về lợi nhuận. 
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Wiliam Petty (1623 - 1678): phái trọng thương bỏ qua vấn đề địa tô nhưng 

Petty đã tìm thấy nguồn gốc của địa tô ở trong lĩnh vực sản xuất. Ông định nghĩa 
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địa tô là số chênh lệch giữa giá trị sản phẩm và chi phí sản xuất (bao gồm chi phí 

tiền lương, chi phí giông má). Thực ra ông không rút ra được lợi nhuận kinh doanh 

ruộng đất nhưng theo logic có thể rút ra được kết luận, công nhân chỉ nhận được 

tiền lương tối thiểu số còn lại là lợi nhuận của địa chủ. Petty coi lợi tức là tô của tiền 

và cho rằng nó lệ thuộc vào mức địa tô (trên đất mà người ta có thể dùng tiền vay để 

mua). Ông coi lợi tức là số tiền thưởng, trả cho sự nhịn ăn tiêu, coi lợi tức cũng như 

tiên thuê ruộng. 

Ađam Smith (1723 - 1790): Theo Ađam Smith, lợi nhuận là" khoản khấu trừ 

thứ hai" vào sản phẩm của người lao động, là một trong những nguồn gốc đầu tiên 

của thu nhập cũng như của mọi giá trị trao đổi. Ông cho rằng giá cả lao động nông 

nghiệp và lao động công nghiệp đều tạo ra lợi nhuận. Smith coi lợi nhuận trong 

nhiều trường hợp chỉ là món tiền thưởng cho việc mạo hiểm và cho lao động khi 

đầu tư tư bản. Lợi nhuận do toàn bộ tư bản đẻ ra. Lợi nhuận tăng hay giảm tuỳ 

thuộc vào sự giàu có tăng hay giảm của xã hội. Ông thừa nhận sự đối lập giữa tiền 

công và lợi nhuận. Smith đã nhìn thấy" khuynh hướng thường xuyên đi đến chỗ 

ngang nhau" của tỷ xuất lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh giữa các ngành và khuynh 

hướng tỷ xuất lợi nhuận giảm sút. Theo Ông tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ xuất lợi 

nhuận càng thấp. 

David Ricardo (1772 - 1823): Ricardo cho rằng lợi nhuận là phần giá trị thừa 

ra ngoài tiền công. Ông coi lợi nhuận là lao động không được trả công của công 

nhân. Ricardo đã có những nhận xét tiến gần đến lợi nhuận bình quân, ông cho rằng 

những tư bản có đại lượng bằng nhau thì đem lại lợi nhuận như nhau. Giữa tiền 

lương và lợi nhuận có sự đối kháng; năng xuất lao động tăng lên thì tiền lương giảm 

và lợi nhuận tăng. Mặc dù ông chưa biết đến phạm trù giá trị thặng dư nhưng trước 

sau vẫn nhất quán quan điểm cho rằng giá trị do công nhân tạo ra lớn hơn số tiền mà 

họ nhận được. 
 

2. Lý luận về lợi nhuận của Mác. 
 

Mác đã kế thừa những hạt nhân hợp lý của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển, 

phát triển nó một cách xuất sắc và thực hiện một cuộc cách mạng trong lĩnh vực 

kinh tế chính trị học. 
 

a. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
 

Để tạo ra giá trị hàng hoá cần phải chi một số lao động nhất định là lao động 

quá khứ và lao động hiện tại. 

Lao động quá khứ (lao động vật hoá) tức là giá trị của tư liệu sản xuất (c). Giá 

trị của tư liệu sản xuất nhờ lao động cụ thể của công nhân được bảo tồn và di 

chuyển vào gía trị của sản phẩm mới. 

Lao động hiện tại (lao động sống) tức là lao động tạo ra giá trị mới (v+m). Giá 

trị mới này là do lao động trừu tượng của công nhân tạo ra trong quá trình lao động. 
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Phần giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động, nó bằng giá trị sức lao động cộng thêm 

với giá trị thặng dư. 

Như vậy đứng trên quan điểm xã hội mà xét thì chi phí thực tế để sản xuất ra 

hàng hoá (c+v+m). 

Trên thực tế, nhà tư bản ứng tư bản để sản xuất hàng hoá tức là họ ứng ra một 

số tư bản để mua tư liệu sản xuất (c) và mua sức lao động (v). Do đó nhà tư bản chỉ 

xem hao phí hết bao nhiêu tư bản chứ không tính xem hao phí hết bao nhiêu lao 

động xã hội. Mác gọi chi phí đó là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và ký hiệu bằng 

k (k=c+v). 

Vậy chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là chi phí về tư bản mà nhà tư bản bỏ ra 

để sản xuất hàng hoá. 

Khi xuất hiện chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa thì công thức giá trị hàng hoá 

(gt=c+v+m) chuyển thành (gt=k+m). 
 

b. Quá trình tạo ra giá trị thặng dư. 
 

Giá trị thặng dư là giá trị mới đã ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo 

ra và bị nhà tư bản chiếm không. Để hiểu rõ về quá trình ra gía trị thặng dư ta xét 

bài toán sau. 

Giả định để sản xuất ra 10 kg sợi cầu 10kg bông, giá 10kg bông là 10 đôla. để 

biến số bông đó thành sợi, một công nhân phải lao động trong 6giờ và hao mòn máy 

móc là 2 đôla, giá trị sức lao động trong một ngày lao động của công nhân là 3 đôla; 

trong một giờ lao động người công nhân tạo ra một giá là 0,5 đôla; Cuối cùng ta giả 

định rằng trong quá trình sản xuất sợi đã hao phí theo thời gian lao động xã hội cần 

thiết. 
 

Với giả định như vậy, nếu quá trình lao động chỉ kéo dài đến cái điểm mà ở đó 

bù đắp được gía trị sứclao động (6giờ) thì chưa sản xuất ra giá trị thặng dư. Trên 

thực tế quá trình lao động không dừng lại ở đó. Nhà tư bản đã trả tiền mua sức lao 

động trong một ngày. Vậy việc sử dụng các sức lao động trong ngày thuộc về nhà tư 

bản. 

Chẳng hạn nhà tư bản bắt công nhân lao động trong 12 giờ trong một ngày thì 
 

Chi phí sản xuất Giá trị của sản phẩm mới 

Tiền mua bông:20 đôla Giá trị của bông được chuyển vào sợi:20đôla 

Hao mòn máy móc:4 đôla Giá trị của máy móc được chuyển vào sợi: 

 4đôla 
  

Tiền mua sức lao động trong một Giá trị do lao động của công tạo ra trong 12 

ngày :3 đôla giờ lao động alf :6 đôla 
  

Cộng :27 đôla Cộng 30 đô la 
  

Như vậy toàn bộ chi phí của nhà tư bản để mua sức lao động và tư liệu sản 

xuất là 27 đôla . Trong mười 12 giờ lao động công nhân tạo ra một sản phẩm mới 
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(20kg sợi) có giá trị bằng 30 đôla lơn hơn giá trị ứng trước là 3đôla. 27 đôla ứng 

trước chuyển thành 30 đôla mang lại giá trị thặng dư là 3 đôla. Khi bán sản phẩm thì 

nhà tư bản sẽ thu được lợi nhuận là : 30 - 27=3đôla 

Như vậy nguồn gốc của lợi nhuận là tư lao động thặng dư của công nhân và 

bản chất của lợi nhuận là giá trị thặng dư. 
 

c. Lợi nhuận: 
 

Giữa gía trị hàng hoá và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn có một khoảng 

chênh lệch, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí thực tế hay giá 

trị của hàng hoá, (c+v)<(c+V+m), cho nên sau khi bán hàng hoá nhà tư bản không 

những bù đắp đủ số tư bản đã ứng ra mà còn thu được số tiền lời ngang bằng với gía 

trị thặng dư. Số tiền này gọi là lợi nhuận. 

Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì công thức: 
 

gt = (c+v+m)=k+m) bây giờ sẽ chuyển thành gt= k+P (hay giá trị hàng hoá 

bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận) 

Giá trị thặng dư được so với toàn bộ tư bản ứng trước, được quan niệm là con 

đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước sẽ mang hình thức chuyển hoá là lợi nhuận. 
 

d. Sự che dấu quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa của phạm trù lợi 

nhuận. gt = c+v+m=k+m=k+P. 
 

Thoạt nhìn công thức, ta thấy rằng lợi nhuận và giá trị thặng dư chỉ là một : lợi 
 

nhuận chẳng qua là một hình thái thần bí hóa của giá trị thặng dư, hình thái mà 

phương thức sản xuất tư bản nghĩa tất phải đẻ ra. Mặc dù m và p đều có chung một 

nguồn gốc là kết quả lao động không công của công nhân làm thuê nhưng bản chất 

của m và p hoàn toàn khác nhau, m phản ánh nguồn gốc sinh ra từ v còn p thì được 

xem như toàn bộ tư bản ứng trước đẻ ra, do đó p đã che dấu quan hệ bóc lột tư bản 

chủ nghĩa che dấu nguồn gốc thực sự của nó. Điều đó là do những nguyên nhân sau: 
 

Một là, sự hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xoá nhoà sự khác 

nhau giữa c và v. Chúng ta biết rằng v tạo ra m nhưng khi chi phí sản xuất tư bản 

chủ nghĩa hình thành thì sự khác nhau giữa c và v biến mất nên việc p được sinh ra 

trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận v bây giờ trở thành con đẻ của toàn bộ tư bản 

ứng trước. Lao động là nguồn gốc của giá trị thì biến mất và giờ đây hình như toàn 

bộ chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa sinh ra p. 

Hai là, do chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực 

tế cho nên nhà tư bản chỉ cần bán hàng hoá với giá cao hơn chi phí sản xuất tư bản 

chủ nghĩa là đã có lợi nhuận. 

Nếu nhà tư bản bán hàng với giá cao hơn giá trị thì m<p 
 

Nếu nhà tư bản bán hàng với giá thấp hơn giá trị thì m>p 
 

Nếu nhà tư bản bán hàng với giá bằng giá trị thì m = p 
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Chính sự không nhất trí giữa m và p che dấu thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư 

bản. Đồng thời nó tạo ra ảo giác rằng lợi nhuận là do llưu thông tạo ra do tài kinh 

doanh của nhà tư bản mà có. 
 

e. Tỷ xuất lợi nhuận và vai trò của tỷ xuất lợi nhuận trong đời sống. 
 

Trên thực tế các nhà tư bản không chỉ quan tâm tới lợi nhuận và còn quan tâm 

tới tỷ xuất lợi nhuận. 

Tỷ xuất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ 

tư bản ứng trước. 

Nếu lý luận tỷ xuất lợi nhuận là p' ta có 
 

p'=Error! x 100% 
 

Giữa p' và m có sự khác nhau: 
 

Về mặt lượng p' luôn nhỏ hơn m', vì 
 

p'=Error! x 100% m'=Error! x 100% 
 

Về mặt chất: m phản ánh trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân 

làm thuê còn p' không thể phản ánh được điều đó mà nó chỉ nói lên mức lãi của việc 

đầu tư tư bản. 

Việc theo đuổi tỷ suất lợi nhuận cao là động lực thúc đẩy các nhà tư bản là 

mục tiêu cạnh tranh của các nhà tư bản. Tỷ suất lợi nhuận cao hay thấp còn phụ 

thuộc vào nhiều nhân tố khách quan: tỷ suất giá trị thặng dư; sự tiết kiệm tư bản 

biến chất; cấu tạo hữu cơ của tư bản; tốc độ chu chuyển của tư bản. 

Vai trò của tỷ suất lợi nhuận trong đời sống: 
 

Tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ nghịch với sự nâng cao cấu tạo hữu cơ của tư bản, tức 

là trong trường hợp các điều kiện khác không đổi cấu tạo hữu cơ của tư bản càng 

thấp thì tỷ suất lợi nhuận càng cao nhưng trong một xí nghiệp cá biệt cấu tạo hữu cơ 

của tư bản tăng lên sẽ dẫn tới nâng cao năng suất lao động trong xí nghiệp ấy, dẫn 

tới giá trị cá biệt của hàng hoá do xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội và 

làm cho xí nghiệp thu được lợi nhuận siêu ngạch. Do đó thúc đẩy sự tiến bộ kỹ 

thuật, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời trình độ của 

người lao động cũng được nâng cao. 

Tỷ suất lợi nhuận cao hay thấp sẽ quyết định thu nhập của xí nghiệp nhiều hay 

ít. Trong trường hợp các điều khác không đổi, thời gian sản xuất và thời gian lưu 

thông càng rút ngắn thì lợi nhuận của xí nghiệp càng cao và ngược lại. Do đó trong 

khâu sản xuất các xí nghiệp tích cực tìm tòi, không ngừng sáng kiến và chủ động áp 

dụng những thành tựu khoa học mới, bồi dưỡng đào tạo nhân lực để rút ngắn thời 

gian sản xuất thực hiện hợp tác hoá sản xuất không riêng gì những người lao động 

trong xí nghiệp mà ngay cả lao động của toàn thể các thành viên trong xã hội cũng 

đều hợp tác hoá với nhau một cách có kế hoạch sử dụng hợp lý sức lao động, bố trí 

người một cách có kế hoạch và làm cho họ đều chuyên môn hoá tạo ra những hình 
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thức mới tiên tiến trong việc tổ chức sản xuất và lao động. Đồng thời nó còn phát 

huy rộng rãi tính chủ động tích cực sáng tạo của người lao động. Không chỉ rút ngắn 

thời gian sản xuất mà xí nghiệp còn rút ngắn thời gian lưu thông nhằm tăng thu 

nhập của xí nghiệp. 
 

f. Tỷ suất lợi nhuận bình quân và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 

 

quân 
 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ suất tính theo % giá tổng giá trị thặng dư 

trong xã hội tư bản và tổng tư bản xã hội đầu tư vào tất cả các lĩnh vực các ngành 

của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Nếu ký hiệu p' là tỷ suất lợi nhuận bình quân thì: 
 
 

p'=Error! x 100% 
 

Trong các ngành có cấu tạo hữu cơ tư bản cao hơn (với số tư bản bằng nhau) 

thì giá trị thặng dư được tạo ra ít hơn so với các ngành có cấu tạo hữu cơ thấp. Việc 

hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân có nghĩa là phân phối lại giá trị thặng dư 

giữa các nhà tư bản trong các ngành sản xuất khác nhau theo nguyên tắc: tư bản 

bằng nhau thì lợi nhuận bằng nhau. 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành dưới ảnh hưởng của sự cạnh tranh giữa 

các ngành thông qua việc tư bản di chuyển một cách tự phát từ ngành có tỷ suất lợi 

nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. Việc bình quân hoá tỷ suất lợi 

nhuận làm cho hàng hoá không bán theo giá trị mà bán theo giá cả sản xuất. Tỷ suất 

lợi nhuận bình quân trong quá trình cạnh tranh giữa các nhà tư bản nó thể hiện lợi 

ích chung của giai cấp nhà tư bản trong việc tăng cường bóc lột nhân dân lao động. 

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cấu tạo hữu cơ của tư bản 

tăng lên, do đó tỷ suất lợi nhuận bình quân có xu hướng giảm xuống. Bằng cách bóc 

lột công nhân nhà tư bản ra sức ngăn cản sự giảm xuống của tỷ suất lợi nhuận. 

Phạm trù tỷ suất lợi nhuận bình quân còn che dấu hơn nữa quan hệ bóc lột, che dấu 

hơn nữa nguồn gốc thực sự trong việc làm giàu của nhà tư bản. Mác là người đầu 

tiên phân tích một cách khoa học phạm trù tỷ suất lợi nhuận bình quân, ông đã vạch 

trần những luận điệu giả dối của các nhà kinh tế học tư sản cho rằng lợi nhuận 

không phải là kết quả của sự bóc lột và chỉ rõ rằng lợi nhuận là hình thức của giá trị 

thặng dư và vạch ra những mâu thuẫn giai cấp gắn liền với tham vọng theo đuổi lợi 

nhuận lớn nhất của nhà tư bản. 
 

Sự hoạt động của qui luật tỷ suất lợi nhuận bình quân là biểu hiện cụ thể của 

sự hoạt động của quy luật giá trị thặng dư trong thời kỳ tự do cạnh tranh của chủ 

nghĩa tư bản. Mác viết "... Những tỷ xuất lợi nhuận hình thành trong những ngành 

sản xuất khác nhau, lúc đầu rất khác nhau. Do ảnh hưởng của cạnh tranh những tỷ 

xuất lợi nhuận khác nhau đó san bằng thành tỷ xuất lợi nhuận chung, đó là con số 
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trung bình của tất cả các tỷ xuất lợi nhuận khác nhau. Lợi nhuận của một tư bản có 

một lượng nhất định thu được căn cứ theo tỷ xuất lợi nhuận chung đó, không kể cấu 

tạo hữu cơ của nó như thế nào gọi là lợi nhuận bình quân". 

Giả sử có ba nhà tư bản ở ba ngành sản xuất khác nhau tư bản mỗi ngành đều 

bằng nhau và bằng 100, tỷ xuất giá trị thặng dư đều bằng100%. Tốc độ chu chuyển 

củ tư bản ở các ngành đều như nhau. Tư bản ứng trước đều chuyển hết giá trị vào 

sản phẩm. Nhưng do cấu tạo hữu cơ của tư bản ở từng ngành khác nhau nên tỷ xuất 

lợi nhuận khác nhau. 

 

Ngành sản xuất Chi phí sản xuất 
Giá trị thặng dư 

p'(%) 
với m' = 100%    

    

Cơ khí 80c+20v 20 20 

Dệt 70c + 30v 30 30 

Da 60c + 40v 40 40 

Như vậy cùng một lượng tư bản đầu tư nhưng do cấu tạo hữu cơ khác nhau 

nên tỉ suất lợi nhuận khác nhau. Nhà tư bản không thể đứng yên ở những ngành có 

tỷ suất lợi nhuận thấp. Trong ví dụ trên các nhà tư bản ở ngành cơ khí sẽ di chuyển 

tư bản của mình sang ngành da làm cho sản phẩm của ngành da nhiều lên (cung lớn 

hơn cầu) do đó giá cả hàng hoá ở ngành da sẽ hạ xuống thấp hơn giá trị của nó, và tỉ 

suất lợi nhuận ở ngành này sẽ giảm xuống. Ngược lại sản phẩm ở ngành cơ khí sẽ 

giảm đi (cung thấp hơn cầu) nên giá cả sẽ cao hơn giá trị và do đó tỉ suất lợi nhuận 
 

ở ngành cơ khí sẽ tăng lên. Như vậy hiện tượng di chuyển tư bản từ ngành này sang 

ngành khác làm cho ngành có cung (hàng hoá) lớn hơn cầu (hàng hoá) thì giá cả 

giảm xuống còn ngành có cầu (hàng hoá) lớn hơn cung (hàng hoá) thì giá cả tăng 

lên. Sự di chuyển tự do tư bản từ ngành này sang ngành khác làm thay đổi tỷ suất 

lợi nhuận cá biệt của các ngành. Kết quả hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. 
 

g. Sự chuyển hoá giá trị thành giá cả sản xuất 
 

Giá cả sản xuất của hàng hoá bằng chi phí sản xuất của hàng hoá cộng với lợi 

nhuận bình quân (giá cả sản xuất = k + p) 
 

Giá cả thị trường lên xuống xung quanh giá cả sản xuất 
 

Việc biến giá trị thành giá cả sản xuất là kết quả sự phát triển lịch sử của nền 

sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản đầu tư vào các ngành 

kinh tế khác nhau có cấu tạo hữu cơ của tư bản không giống nhau việc chuyển tư 

bản từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác làm cho số tư bản bỏ ra bằng 

nhau thu được lợi nhuận ngang nhau tức là lợi nhuận bình quân. Ngoài ra trong một 

thời gian nhất định tổng giá cả sản xuất bằng tổng số giá trị của tất cả các hàng hoá. 

Giá cả sản xuất là hình thức biểu hiện cụ thể của quy luật giá trị và quy luật giá trị 

thặng dư. 
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Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất có thể tóm 

tắt như sau. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ngành sản 
Tư bản 

Tư bản khả m với Giá trị 
 

Giá cả 
chênh lệch giữa 

bất biến P (%) giá cả sản xuất và 
xuất biến (V) m' =100% hàng hoá hàng hoá 

(c) 
 

giá trị       
        

Cơ khí 80 20 20 120 30 130 +10 

Dệt 70 30 30 130 30 130 0 

Da 60 40 40 140 30 130 -10 

        

Tổng số 210 90 90 390   0 
 

h. Ý nghĩa cách mạng của lý luận lợi nhuận bình quân. 
 

Với một lượng tư bản nhất định bỏ vào đầu tư ở các ngành sản xuất khác nhau 

thu được lợi nhuận như căn cứ theo tỷ suất lợi nhuận bình quân không kể cấu tạo 

hữu cơ của nó như thế nào. Tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành trong quá trình 

cạnh tranh giữa các nhà tư bản nó thể hiện lợi ích chung của giai cấp nhà tư bản 

trong việc bóc lột nhân dân lao động. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân làm 

giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất. 
 

3. Các hình thức của lợi 

nhuận  

a. Lợi nhuận công nghiệp 

Lợi nhuận công nghiệp là phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong lĩnh 
 

vực công nghiệp và bị nhà tư bản chiếm không. Thời gian lao động trong ngày của 

công nhân chia làm hai phần: một phần thời gian lao động trong ngày công nhân tạo 

ra một lượng giá trị ngang bằng với giá trị sức lao động. Phần còn lại của ngày là 

phần lao động thặng dư, lao động trong khoảng thời gian này là lao động thặng dư. 

Phần lao động thặng dư của công nhân thuộc về nhà tư bản. Khi hàng hoá được bán 

trên thị trường thì phần giá trị thặng dư này mang hình thức là lợi nhuận. Lợi nhuận 

cao luôn là mục đích của nhà tư bản cho nên nhà tư bản tìm ra hai phương pháp để 

làm tăng lợi nhuận đó là sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và sản xuất giá trị thặng 

dư tương đối. 
 

b. Lợi nhuận thương nghiệp. 
 

Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong lĩnh 

vực sản xuất mà nhà tư bản công nghiệp nhường cho nhà tư bản thương nghiệp. Lợi 
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nhuận thương nghiệp có nguồn gốc từ trong lĩnh vực sản xuất, nó là số chênh lệch 

giữa giá bán và giá mua hàng hoá. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà tư bản 
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thương nghiệp bán hàng hoá cao hơn giá trị của nó, mà là nhà tư bản thương nghiệp 

mua hàng hoá thấp hơn giá trị và khi bán thì anh ta bán đúng giá trị của nó. 

Nhà tư bản công nghiệp luôn tìm ra các phương pháp sản xuất để làm tăng lợi 

nhuận. Vậy tại sao nhà tư bản công nghiệp lại chịu nhường một phần lợi nhuận cho 

nhà tư bản thương nghiệp. Sở dĩ nhà tư bản công nghiệp bằng lòng nhường một 

phần lợi nhuận cho nhà tư bản thương nghiệp là do nhà tư bản thương nghiệp có vai 

trò đặc biệt quan trọng đối với nhà tư bản công nghiệp. 

Tư bản thương nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực lưu thông, đó là một khâu, 

một giai đoạn của quá trình sản xuất, không có giai đoạn này thì quá trình sản xuất 

không thể tiếp diễn được. Tư bản thương nghiệp chuyên trách nhiệm vụ lưu thông 

hàng hoá phục vụ cho nhiều nhà tư bản cùng một lúc do vậy lương tư bản và các chi 

phí bỏ vào lưu thông sẽ giảm đi rất nhiều do đó tư bản của từng nhà tư bản công 

nghiệp cũng như của toàn xã hội bỏ vào sản xuất sẽ tăng lên, qui mô sản xuất mở 

rộng và lợi nhuận cũng tăng lên. Mặt khác chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì mâu 

thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng càng gay gắt do đó cần phải có các nhà tư bản biết 

tính toán, am hiểu được nhu cầu thị trường, biết kỹ thuật thương mại... chỉ có tư bản 

thương nghiệp đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Đối với nhà tư bản công nghiệp, khi lĩnh vực lưu thông đã có tư bản thương 

nghiệp đảm nhiệm nên rảnh tay trong lưu thông chỉ tập trung vào đẩy mạnh sản 

xuất, do đó lợi nhuận cũng tăng lên. 
 

c. Lợi nhuận ngân hàng 
 

Ngân hàng tư bản chủ nghĩa là tổ chức kinh doanh tư bản tiền tệ làm môi giới 

giữa người đi vay và người cho vay. Trong nghiệp vụ nhận gửi ngân hàng trả lợi tức 

cho người gửi tiền vào, còn trong nghiệp vụ cho vay ngân hàng thu lợi tức cho 

người đi vay. Lợi tức nhận gửi bao giờ cũng nhỏ hơn lợi tức cho vay. 

Lợi nhuận ngân hàng là chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi trừ 

đi các khoản chi phí cần thiết về nghiệp vụ ngân hàng cộng với các khoản thu nhập 

khác về kinh doanh tiền tệ. 

Lợi nhuận ngân hàng ngang bằng với lợi nhuận bình quân 
 

Tư bản ngân hàng là tư bản hoạt động cho nên lợi nhuận ngân hàng hoạt động 

theo qui luật tỷ suất lợi nhuận bình quân. 
 

d. Lợi tức cho vay. 
 

Có nhà tư bản cần tư bản để hoạt động bởi vì họ chưa có đủ vốn. Một số nhà 

tư bản có tiền nhưng chưa cần sử dụng vốn. Vì vậy nhà tư bản cần vốn để hoạt động 

sẽ đi vay còn nhà tư bản chưa sử dụng đến sẽ cho vay. Nhà tư bản đi vay (nhà tư 

bản hoạt động) vay tiền để sản xuất kinh doanh nên thu được lợi nhuận. Nhà tư bản 

cho vay đã nhượng quyền sử dụng tư bản của mình cho người khác trong một thời 

gian nhất định cho nên họ nhận được một số tiền lời do người đi vay trả cho họ. Số 

tiền lời gọi là lợi tức. 
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Lợi tức là một phần lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà 

tư bản cho vay căn cứ vào món tiền nhà tư bản cho vay đã đưa cho nhà tư bản đi 

vay sử dụng. 

Nguồn gốc của lợi tức là một phần giá trị thặng dư do công nhân sáng tạo ra 

trong lĩnh vực sản xuất. 
 

e. Địa tô 
 

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không chỉ hình thành và thống trị trong lĩnh 

vực công nghiệp mà còn phát triển trong lĩnh vực nhà tư bản kinh doanh trong nông 

nghiệp muốn kinh doanh thì phải thuê ruộng đất của địa chủ. Cũng như nhà tư bản 

kinh doanh trong công nghiệp nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp phải thuê 

đất cho nên ngoài lợi nhuận bình quân ra họ phải thu thêm được một phần giá trị 

thặng dư dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân gọi là lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận 

siêu ngạch này tương đối ổn định và lâu dài, họ phải trả nó cho chủ đất dưới hình 

thái địa tô. 

Địa tô tư bản chủ nghĩa là một phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ 

đi phần lợi nhuận bình quân của nhà tư bản kinh doanh ruộng đất. 

Nguồn gốc của địa tô tư bản chủ nghĩa là kết quả của việc bóc lột công nhân 

làm thuê cho nông nghiệp. 
 

II. VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG. 

 

1. Tiến hành phát triển của các hình thức tổ chức sản xuất  

a. Quá trình chuyển từ kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hoá. 
 

Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế - xã hội 

đã tồn tại trong lịch sử. Hai hình thức này được hình thành trên cơ sở trình độ phát 

triển của lực lượng sản xuất xã hội trình độ phân công lao động xã hội trình độ phát 

triển và phạm vi của quan hệ trao đổi. 

Trong nền kinh tế tự nhiên người sản xuất đồng thời là người tiêu dùng. Tự 

sản xuất tự tiêu dùng là đặc điểm nổi bật của kinh tế tự nhiên. Mục đích của sản 

xuất là tạo ra những giá trị sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của chính bản 

thân người sản xuất vì thế có thể nói quá trình sản xuất tự nhiên chỉ gồm có hai 

khâu: sản xuất - tiêu dùng. Các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế tự nhiên mang 

hình thái hiện vật. 

Trong nền kinh tế hàng hoá mục đích của sản xuất là trao đổi hay là để bán. 

Mục đích đó được xác định trước quá trình sản xuất và có tính khách quan. Sản xuất 

và toàn bộ quá trình tái sản xuất đều gắn liền với thị trường. 

So với kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá có ưu điểm sau:  
Một là: Trong kinh tế hàng hoá do có sự phát triển của phân công lao động xã 

hội cho nên sản xuất được chuyên môn hoá ngày càng cao, thị trường ngày càng mở 

rộng. Điều đó tạo điều kiện phát huy lợi thế so sánh của mỗi vùng, mỗi đơn vị sản 
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xuất, thúc đẩy việc cải tiến công cụ lao động nâng cao trình độ kỹ thuật mở rộng 

phạm vi sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển. 
 

Hai là: Trong nền kinh tế hàng hoá mục đích của sản xuất không phải là để 

tiêu dùng cho chính bản thân người sản xuất mà là để thoả mãn nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường. Chính nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đã làm hình thành 

động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Nhu cầu tiêu dùng càng 

cao thì sản xuất phải mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. 

Ba là: Trong kinh tế hàng hoá, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Yêu cầu của 

cạnh tranh đòi hỏi những đơn vị sản xuất hàng hoá phải thường xuyên quan tâm tới 

năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm... để thu lợi nhuận ngày càng cao 

hơn. Cạnh tranh chạy theo lợi nhuận siêu ngạch đã làm lực lượng sản xuất có những 

bước tiến bộ dài. 

Bốn là: Trong kinh tế hàng hoá, do sản xuất xã hội ngày càng phát triển, quan 

hệ hàng hoá tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm hàng hoá ngày càng 

phong phú và đa dạng, giao lưu kinh tế và văn hoá giữa các vùng, các địa phương, 

các quốc gia ngày càng phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần văn hoá của dân cư 

ngày càng được nâng cao. 
 

Những tiền đề của quá trình chuyển từ kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hoá 

sự ra đời và phát triển cuả kinh tế hàng hoá là quá trình kinh tế khách quan. Nó bắt 

đầu khi kinh tế tự nhiên phát triển đến trình độ làm xuất hiện những tiền đề của kinh 

tế hàng hoá. Sự xuất hiện của kinh tế hàng hoá cũng chính là sự xuất hiện những 

tiền đề phủ định kinh tế tự nhiên và khẳng định kinh tế hàng hoá. Mỗi bước phát 

triển của kinh tế hàng hoá là một bước đẩy lùi kinh tế tự nhiên. Quá trình xuất hiện, 

vận động và phát triển của kinh tế hàng hóa diễn ra với sự tác động mạnh mẽ của 

những tiền đề sau: 
 

Phân công lao động xã hội: Phân công lao động xã hội tạo ra những ngành 

nghề sản xuất khác nhau. Do phân công lao động xã hội cho nên mỗi người chuyên 

làm một việc trong một ngành với một nghề nhất định và chuyển sản xuất ra một số 

sản phẩm nhất định. Nhưng nhu cầu tiêu dùng của họ lại cần nhiều loại sản phẩm 

khác nhau. Để thoả mãn nhu cầu của mình những người sản xuất phải trao đổi sản 

phẩm cho nhau. Phân công lao động xã hội làm nảy sinh những quan hệ kinh tế giữa 

những người sản xuất với nhau. 

Sự độc lập tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất: do phân công lao 

động xã hội và sự độc lập giữa những người sản xuất về kinh tế, cho nên quan hệ 

của những người sản xuất là quan hệ mâu thuẫn: họ vừa liên hệ, và phụ thuộc vào 

nhau vừa độc lập với nhau. Giải quyết mối quan hệ mâu thuẫn này tất yếu đòi hỏi 

phải có quan hệ trao đổi dựa trên cơ sở giá trị nghĩa là dựa trên cơ sở trao đổi ngang 

giá. 
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Phân công lao động xã hội phát triển thì quan hệ trao đổi cũng được mở rộng 

và ngày càng phức tạp. 

Phân công lao động xã hội phát triển dẫn tới sự ra đời của ngành thương 

nghiệp. Thương nghiệp phát triển làm cho sản xuất và lưu thông hàng hoá cùng với 

lưu thông tiền tệ phát triển. 

Quan hệ trao đổi được mở rộng và phát triển đòi hỏi hệ thống giao thông vận 

tải cũng phải mở rộng và phát triển. 
 

b. Quá trình chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang kinh tế thị trường. 
 

Kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường chỉ khác nhau về trình độ phát triển. 
 

Kinh tế thị trường là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Kinh tế hàng hoá 

phát triển, điều đó có nghĩa là phạm trù hàng hoá tiền tệ và thị trường được phát 

triển và được mở rộng. Hàng hoá không chỉ bao gồm những sản phẩm đầu ra của 

sản xuất mà còn bao gồm cả các yếu tố đầu vào của sản xuất. Dung lượng thị trường 

và cơ cấu thị trường được mở rộng hoàn thiện. Mọi quan hệ kinh tế đều được tiền tệ 

hoá. Khi đó người ta gọi kinh tế hàng hoá là kinh tế thị trường. 

Những điều kiện hình thành kinh tế thị trường. 
 

Kinh tế thị trường được hình thành với những điều kiện sau: 
 

Một là, sự xuất hiện hàng hóa sức lao động và thị trường sức lao động. Trước 

hết cần khẳng định sự xuất hiện của hàng hoá sức lao động là một tiến bộ lịch sử. 

Người lao động được tự do, anh ta có quyền làm chủ khả năng lao động của mình 

và là chủ thể bình đẳng trong việc thương lượng với người khác. Sự xuất hiện hàng 

hoá sức lao động dẫn tới sự hình thành kinh tế thị trường là vì: 
 

Kinh tế thị trường là nền kinh tế phát triển. Nó có năng suất lao động cao, 

ngoài những sản phẩm cần thiết còn có những sản phẩm thặng dư. Chính sự xuất 

hiện hàng hóa sức lao động đã phản ánh điều đó, sự xuất hiện hàng hoá sức lao 

động phản ánh giai đoạn sản xuất đã phát triển trong đó năng suất lao động đã cao. 

Nhờ có sự xuất hiện của hàng hoá sức lao động và thị trường mà tiền tệ không chỉ 

đơn thuần là phương tiện lưu thông mà còn trở thành phương tiện làm tăng giá trị, 

nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng truởng và phát triển kinh tế. 

Với sự suất hiện của hàng hoá sức lao động dẫn tới sự hình thành các yếu tố 

sản xuất một cách hoàn chỉnh,kinh tế thị trường ra đời. 

Hai là, phải tích luỹ được một số tiền nhất định và số tiền đó phải trở thành 

vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích có lợi nhuận. 
 

Ba là, kinh tế thị trường là kinh tế tiền tệ cho nên vai trò của tiền tệ vô cùng 

quan trọng. Để hình thành được nền kinh tế thị trường cần phải có hệ thống tài 

chính tín dụng ngân hàng tương đối phát triển. 

Bốn là, sự hình thành phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi phải có hệ thống kết 

cấu hạ tầng tương đối phát triển, trên cơ sở đó mới đảm bảo lưu thông hàng hoá và 

lưu thông tiền tệ được thuận lợi dễ dàng. 
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Năm là, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước. Nhà nước tạo ra môi trường 

và hành lang cho thị trường phát triển lành mạnh. 
 

Với tất cả các tiền đề trên nền kinh tế thị trường được xã hội hoá cao, các quan 

hệ kinh tế mang hình thái phổ biến là quan hệ hàng hoá - tiền tệ và nó được tiền tệ 

hoá. 

Những đặc trưng của kinh tế thị trường: 
 

Một là: tính tự chủ của các chủ thể kinh tế rất cao. Các chủ thể kinh tế tự bù 

đắp những chi phí và tự chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh của 

mình. Các chủ thể kinh tế được tự do liên doanh liên kết tự do tổ chức quá trình sản 

xuất theo luật định. 

Hai là: Trên thị trường hàng hoá rất phong phú. Người ta tự do mua bán hàng 

hoá. Sự đa dạng và phong phú về số lượng hàng hoá và chủng loại hàng hoá trên thị 

trường một mặt phản ánh trình độ cao của năng suất lao động xã hội mặt khác mức 

độ phát triển của quan hệ trao đổi, trình độ phân công lao động xã hội và sự phát 

triển của thị trường. 

Ba là: Giá cả được hình thành ngay trên thị trường. Giá cả thị trường vừa là sự 

biểu hiện bằng tiền của giá trị thị trường vừa chịu tác động của quan hệ cạnh tranh 

và quan hệ cung cầu hàng hoá dịch vụ. Trên cơ sở giá trị thị trường, giá cả là kết 

quả của sự thương lượng và thoả thuận giữa người mua và người bán. Trong quá 

trình trao đổi mua bán hàng hoá người bán luôn muốn bán với giá cao. Người mua 

buôn muốn mua với giá thấp. Đối với người bán giá cả phải đáp ứng nhu cầu bù đắp 

được chi phí và có doanh lợi. Chi phí sản xuất là giới hạn, là phần cứng của giá cả, 

doanh lợi càng nhiều càng tốt. Đối với người mua giá cả phải phù hợp với lợi ích 

giới hạn của họ giá cả thị trường chung hoà được cả lợi ích cả người bán và người 

mua. 
 

Bốn là: Kinh tế thị trường là hệ thống kinh tế mở. Nó rất phong phú đa dạng, 

phức tạp và được điều hành bởi hệ thống luật pháp của Nhà nước. 

Năm là: Cạnh tranh là một tất yếu của kinh tế thị trường. Nó tồn tại trên cơ sở 

những đơn vị sản xuất hàng hoá độc lập và khác nhau về lợi ích kinh tế. Theo yêu 

cầu của qui luật giá trị, tất cả các đơn vị sản xuất hàng hoá đều phải sản xuất và kinh 

doanh trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong điều kiện đó, muốn có 

nhiều lợi nhuận các đơn vị sản xuất và kinh doanh phải đua nhau cải tiến kỹ thuật, 

áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động cá biệt, giảm hao 

phí lao động cá biệt nhằm thu lợi siêu ngạch. 
 

Theo đuổi mức lợi nhuận cao là mục đích của mọi nền kinh tế thị trường. 
 

Các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận 

cao. Để thu lợi nhuận cao các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. Trong nền kinh tế 

thị trường cạnh tranh diễn ra một cách phổ biến trong cả lĩnh vực sản xuất và trong 
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cả lĩnh vực lưu thông. Cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bao gồm cạnh tranh trong 

nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. 

Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng 

một ngành sản xuất cùng một loại sản phẩm, sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong 

cùng một ngành sản xuất làm cho giá cả của hàng hoá hình thành phù hợp với giá trị 

xã hội hoặc giá trị thị trường của hàng hoá. Giá trị xã hội (giá trị thị trường) của 

hàng hoá là do điều kiện sản xuất trung bình chiếm địa vị thống trị, quyết định. 

Trong các xí nghiệp có kỹ thuật và tổ chức hoàn thiện hơn thì giá trị cá biệt của 

hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường. Nhờ kết quả của cạnh tranh trong nội bộ ngành, 

các xí nghiệp đó thu được lợi nhuận siêu ngạch. Các xí nghiệp sản xuất ra hàng hoá 

có giá trị cá biệt cao hơn giá trị thị trường sẽ không thể thực hiện được đầy đủ bộ 

phận giá trị thặng dư chứa đựng trong hàng hoá, thậm chí không bù lại được chi phí 

sản xuất. Lợi nhuận siêu ngạch mà các xí nghiệp có kỹ thuật hoàn thiện hơn thu 

được chỉ có tính chất tạm thời vì các xí nghiệp khác cũng ra sức áp dụng vào sản 

xuất những thiết bị kỹ thuật hoàn thiện hơn. Cạnh tranh trong nội bộ ngành là nhân 

tố tự phát thúc đẩy kỹ thuật phát triển và nâng cao năng suất lao động trong các xí 

nghiệp. Cạnh tranh trong nội bộ ngành là do việc theo đuổi mục đích làm giàu và tỷ 

suất lợi nhuận cao hơn quyết định. Bản thân sự cạnh tranh trong nội bộ ngành không 

tránh khỏi sự lãng phí rất lớn về sức người sức của. Cạnh tranh trong nội bộ ngành 

làm cho các xí nghiệp lớn loại trừ các xí nghiệp vừa và nhỏ. Sự cạnh tranh ấy dẫn 

tới sự tập trung sản xuất. 
 

Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong các ngành 

kinh tế khác nhau nhằm giành lấy lợi nhuận lớn nhất. Trong quá trình cạnh tranh 

giữa các ngành, tư bản tự phát di chuyển từ ngành này sang ngành khác do đó thực 

hiện sự phân phối tư bản giữa các ngành sản xuất khác nhau. Cuộc đấu tranh giữa 

các xí nghiệp là để sử dụng tư bản một cách có lợi nhất. Nếu như hậu quả trực tiếp 

của cạnh tranh trong nội bộ ngành là giá trị thị trường của một loại hàng hóa nào đó 

thì kết quả của sự cạnh tranh khác ngành là tư bản tự phát di chuyển từ ngày này 

sang ngành khác bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận, hình thành tỷ suất lợi nhuận 

chung, thống nhất (hay bình quân) và giá cả sản xuất. Kết quả là trong các ngành 

sản xuất tư bản chủ nghĩa khác nhau, sự cạnh tranh giữa các ngành phản ánh mâu 

thuẫn giữa các nhà tư bản công nghiệp thuộc các ngành khác nhau trong việc phân 

chia giá trị thặng dư. 

Ngoài cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất các xí nghiệp còn cạnh tranh với 

nhaua trong cả lĩnh vực lưu thông. Cạnh tranh trong lĩnh vực lưu thông bao gồm: 

Cạnh tranh giữa những người tham gia trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên thị trường 

(người bán với người bán, người mua với người mua). Hình thức cạnh tranh và các 

biện pháp cạnh tranh có thể rất đa dạng phong phú nhưng mục đích cuối cùng của 

cạnh tranh là lợi nhuận. 
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2. Nền kinh tế thị trường Việt Nam. 
 

a. Sự cần thiết khách quan chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước. 

 
Từ văn kiện đại hội VI Đảng và Nhà nước chủ trương xoá bỏ chế độ kế hoạch 

hoá tập trung - cơ chế quản lý kinh tế đã tồn tại ở nước ta trước đổi mới - để chuyển 

sáng cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 

Trong mấy thập niên trước đây nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế 

tập trung quan liêu bao cấp và đặc trưng của cơ chế này là: 

Nhà nước giao cho các điều kiện của sản xuất như vật tư, tiền vốn, sức lao 

động cho các xí nghiệp để sản xuất kinh doanh. Nhà nước chỉ đạo việc sản xuất kinh 

doanh của các xí nghiệp theo hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh. Các xí nghiệp tiến hành 

sản xuất và cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước bù vì vậy nền 

kinh tế không có tính hiệu quả. 

Các cơ quan quản lý cấp trên can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở nhưng không chịu trách nhiệm gì về mặt vật chất 

đối với các quyết định của mình. 

Bỏ qua quan hệ hàng hoá - tiền tệ và hiệu quả kinh tế, quản lý nền kinh tế và 

kế hoạch hoá bằng chế độ cấp phát và giao nộp sản phẩm, quan hệ hiện vật là chủ 

yếu, do đó hạch toán kinh tế chỉ là hình thức. Chế độ bao cấp thực hiện dưới các 

hình thức: bao cấp qua giá, bao cấp qua tiền lương hiện vật (chế độ tem phiếu) và 

bao cấp qua cấp phát vốn của ngân sách mà không ràng buộc vật chất đối với người 

được cấp vốn. 
 

Bộ máy quản lý rất cồng kềnh, có nhiều cấp trung gian và kém năng động từ 

đó sinh ra một đội ngũ cán bộ kém năng lực quản lý, không thạo nghiệp vụ kinh 

doanh, nhưng phong cách thì quan liêu cửa quyền. 

Cơ chế kế hoạch hoá tập trung đã tích góp những xu hướng tiêu cực, làm nảy 

sinh sự trì trệ, hình thành cơ chế kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đặt 

ra là phải đổi mới sâu sắc cơ chế đó. Đại hội lần VI của Đảng đưa ra phương hướng 

cơ bản của sự đổi mới và nó tiếp tục được đại hội VII của Đảng khẳng định "xoá bỏ 

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành đồng bộ và vận hành có hiệu quả cơ 

chế thị trường có sự quản lý của nhà nước". 
 

b. Cơ chế thị trường Việt Nam. 
 

Cơ chế kinh tế ở nước ta là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 

định hướng XHCN. Trong cơ chế thị trường có các nhân tố: Hàng hoá, dịch vụ, 

người mua bán từ đó mà hình thành nên các quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Quan hệ 

mua bán biểu hiện trên thị trường là quan hệ cung cầu. Trong cơ chế thị trường hàng 

hoá dịch vụ đều có giá cả của nó. Cung cầu giá cả là phạm trù trung tâm trong cơ 

chế thị trường. Cạnh tranh là môi trường,lợi nhuận là động lực. Đảng ta chủ 
 
 

 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

16 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

trương cạnh tranh lành mạnh. cạnh tranh nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển không 

sử dụng những thủ đoạn phi pháp để dẫn tới sự phá sản hàng loạt. 

Cơ chế kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 
 

Cơ chế thị trường có nhiều điểm rất tích cực: 
 

Kích thích tính năng động sáng tạo của các chủ thể kinh tế và tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự hoạt động tự do của họ. Huy động các nguồn lực xã hội vào phát 

triển kinh tế. 

Cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng công nghệ mới vào sản 

xuất nhờ đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động. 

Cơ chế thị trường tạo ra sự đa dạng phong phú về hàng hoá đáp ứng nhanh 

nhạy nhu cầu người tiêu dùng. Khai thông sự bình đẳng giữa người mua và người 

bán. 

Cơ chế thị trường chấp nhận những chi phí sản xuất hợp lý chấp nhận hàng 

hoá có chất lượng cao. Cơ chế thị trường mềm dẻo hơn nhà nước và có khả năng 

thích nghi cao hơn khi những điều kiện kinh tế thay đổi làm thích ứng kịp thời sản 

xuất với nhu cầu xã hội. 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực cơ chế thị trường ở Việt Nam vẫn có 

những hạn chế: 

Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận 

tối đa vì vậy họ có thể lạm dụng tài nguyên của xã hội gây ô nhiễm môi trường sống 

mà xã hội phải gánh chịu. 
 

Cơ chế thị trường phân hoá xã hội thành hai cực đối lập nhau một số ít người 

giàu và đa số người nghèo. 

Cơ chế thị trường vẫn có những căn bệnh nan giải khủng hoảng, thất nghiệp, 

lạm phát. 

Vì vậy mà cần phải có sự điều tiết quản lý của nhà nước để phát huy những 

mặt tích cực và hạn chế những khuyết tật của kinh tế thị trường. 
 

3. Lợi nhuận trong cơ chế thị trường Việt Nam. 
 

Kinh tế thị trường Việt Nam cũng nhằm mục đích thu lợi nhuận. Lợi nhuận là 

mục tiêu là động lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên cơ chế thị 

trường Việt Nam không theo đuổi lợi nhuận một cách đơn thuần mà nó còn nhằm 

hai mục đích: đảm bảo hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh và kết hợp giải 

quyết các vấn đề xã hội. 
 

a. Lợi nhuận là động lực chi phối hoạt động của doanh nghiệp. 
 

Doanh nghiệp là một đơn vị kinh doanh hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu của thị 

trường và xã hội để đạt lợi nhuận tối đa và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Một 

doanh nghiệp tiến hành kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thoả mãn được tối 

đa nhu cầu của thị trường và xã hội về hàng hoá dịch vụ trong giới hạn cho phép 
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của nguồn lực hiện có và thu được lợi nhuận nhiều nhất, đem lại hiệu quả kinh tế - 

xã hội. 

Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cao nhất là điều kiện tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp. Để cung cấp hàng hoá dịch vụ cho thị trường các nhà sản xuất phải 

bỏ tiền vốn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Họ mong muốn chi phí cho các 

đầu vào ít nhất là bán hàng hoá với giá cao nhất để sau khi trừ đi các khoản chi phí 

còn số dư dôi để không chỉ sản xuất giản đơn mà còn tái sản xuất mở rộng không 

ngừng tích luỹ phát triển sản xuất, cũng có tăng cường vị trí của mình trên thị 

trường. 

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong cạnh tranh cần phải giải 

quyết tốt ba vấn đề kinh tế căn bản: quyết định sản xuất cái gì, quyết định sản xuất 

như thế nào và quyết định sản xuất cho ai. 

Quyết định cái gì đòi hỏi doanh nghiệp phải trả lời được câu hỏi sản xuất, loại 

hàng hoá gì với số lượng được bao nhiêu, bao giờ được sản xuất. Trên cơ sở nhu 

cầu của thị trường doanh nghiệp tính toán khả năng sản xuất và chi phí sản xuất 

tương ứng để lựa chọn và quyết định sản xuất và cung ứng cái mà thị trường cần có 

thể đạt được lợi nhuận cao. Giá cả thị trường là không tin có ý nghĩa đối với việc 

cung ứng những hàng hoá nào có lợi nhất cho cung cầu trên thị trường. 

Quyết định sản xuất như thế nào nghĩa là do ai và những tài nguyên nào với 

hình thức công nghệ naò phương pháp sản xuất nào. Động cơ lợi nhuận đã khuyến 

khích các doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn các đầu vào tốt nhất với chi phí thấp nhất 

lựa chọn các phương pháp sản xuất có hiệu quả nhất. Phương pháp kết hợp tất cả 

các đầu vào để sản xuất đầu ra nhanh nhất chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất. Để 

đứng vững và cạnh tranh thắng lợi trên thị trường các doanh nghiệp phải luôn đổi 

mới kỹ thuật công nghệ, nâng cao trình độ của công nhân và lao động quản lý nhằm 

tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa dịch vụ. 
 

Quyết định sản xuất cho ai đòi hỏi phải xác định rõ, ai sẽ được hưởng và được 

lợi từ hàng hoá. 

Khi theo đuổi mục tiêu lợi nhuận của mình doanh nghiệp thường xuyên chạy 

theo những cơ hội khác nhau mà nó có được chi phí cơ hội của việc theo đuổi, một 

cơ hội sẽ là sự bỏ qua cơ hội có lợi nhất sau cơ hội đã chọn. Khi một quyết định 

được thực hiện những cơ hội trong tương lai cũng thay đổi. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ 

cho phép doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao. 

Lợi nhuận được xác định bằng tổng doanh thu từ tổng chi phí cho nên các nhà 

sản xuất giảm chi phí tăng tổng doanh thu để thu lợi nhuận nhiều nhất. 

Lợi nhuận là thu nhập mặc nhiên, là một phần thu nhập của doanh nghiệp về 

lao động của chính họ hoặc vốn đầu tư của chính họ nghĩa là các nhân tố sản xuất 

mà họ cung cấp. 
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Lợi nhuận là tiền thưởng cho việc chịu mạo hiểm là phần thu nhập về bảo 

hiểm khi vỡ nợ, sản xuất không ổn định. 

Lợi nhuận bình thường là mức lợi nhuận chỉ vừa đủ để giữ cho nhà kinh doanh 

tiếp tục công việc cuả mình và tồn tại với tư cách là một bộ phận của tổng chi phí. 

Tất cả các khoản tiền mà nhà kinh doanh nhận được ngoài tổng chi phí (bao gồm cả 

lợi nhuận bình thường) là lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch, lợi nhuận độc 

quyền đó là khoản thu nhập của sức mạnh thị trường hoặc sức mạnh độc quyền. 

Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả và hiệu quả 

của quá trình kinh doanh kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm nhu cầu thị trường chuẩn bị và 

tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh đến khâu tổ chức bán hàng và dịch vụ cho thị 

trường. Nó phản ánh cả về mặt lượng và mặt chất của quá trình kinh doanh. 
 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
 

Lợi nhuận của doanh nghiệp chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố. 
 

Trước hết là qui mô sản xuất hàng hoá dịch vụ. Quan hệ cung cầu về hàng hoá 

thay đổi sẽ làm cho giá cả thay đổi. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới việc quyết định 

qui mô sản xuất và tác động trực tiếp tới lợi nhuận doanh nghiệp. 

Hai là giá cả và chất lượng các đầu vào(lao động, nguyên vật liệu, thiết bị 

công nghệ) và phương pháp kết hợp các đầu vào trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. Những vấn đề này tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và đương nhiên tác 

động đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 
 

Ba là giá bán hàng hoá, dịch vụ cùng toàn bộ hoạt động nhằm đẩy nhanh quá 

trình tiêu thụ và thu hồi vốn đặc biệt là hoạt động Marketing và công tác tài chính 

của doanh nghiệp. 
 

c. ảnh hưởng của cơ chế thị trường  đến việc thu lợi nhuận của doanh  
nghiệp.  

Cơ chế thị trường tạo ra sự cân bằng giữa giá cả của người sản xuất và giá cả 

mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Nếu doanh nghiệp nắm bắt đúng thị 

trường thì lợi nhuận được đảm bảo. Giá cả luôn biến động nên cần phải nắm bắt nó 

một cách chính xác và có những phản ứng kịp thời. 

Cơ chế thị trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tự do di chuyển sang các 

ngành có lợi nhuân cao. Cơ chế thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự do di 

chuyển tư bản của mình sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. Cơ chế thị trường đòi 

hỏi các doanh nghiệp năng động , cạnh tranh, vươn lên không ngừng cả về lượng và 

chất nghĩa là họ phải tìm tòi trong thị trường ngành nào có lợi nhuận cao và từ đó 

quyết định chuyển đổi sản xuất. 

Cơ chế thị trường làm cho doanh nghiệp canh tranh với nhau. Cạnh tranh là 

cuộc đấu tranh giữa những người sản xuất hàng hoá để giành điều kiện sản xuất và 

tiêu thụ có lợi hơn, cuộc đấu tranh giữa các xí nghiệp nhằm thu được lợi nhuận lớn 

nhất, phản ánh tính chất tự phát của sản xuất và trao đổi. Người sản xuất đưa ra thị 
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trường hàng hoá của mình và khách hàng sẽ bỏ phiếu cho sản phẩm của họ bằng 

tiền. Cạnh tranh làm cho doanh nghiệp phải đổi mới về kỹ thuật, công nghệ để tạo 

ra những sản phẩm mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, chất lượng tốt 

và một mức giá hợp lý để giành được phần thắng trên thị trường. 

Cơ chế thị trường thực hiện bình tuyển tự nhiên và rất công bằng tức là doanh 

nghiệp nào sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao sẽ tiếp tục sản xuất và mở rộng 

doanh nghiệp còn những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tự giác sẽ rời khỏi thương 

trường. 

Tuy nhiên không một tấm huân chương nào lại không có mặt trái của nó và lợi 

nhuận cũng vậy. Mục đích của doanh nghiệp là thu lợi nhuận tối đa vì vậy mà họ có 

thể lạm dụng tài nguyên xã hội gây ô nhiễm môi trường sống của con người mà xã 

hội phải gánh chịu. 

Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp chỉ quan tâm những mặt hàng có 

nhiều lợi nhuận do đó dẫn đến tình trạng mất cân đối trong nền kinh tế, thất nghiệp, 

tệ nạn xã hội... 

Cũng vì mục tiêu lợi nhuận tối đa một số doanh nghiệp trốn thuế, sản xuất 

hàng giả, hàng kém chất lượng; dùng các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, vi 

phạm pháp luật... 

Mặt trái của lợi nhuận muốn được giải quyết cần phải có sự can thiệp của nhà 

nước. 
 

d.Các biện pháp để tăng lợi nhuận 
 

Có rất nhiều phương pháp khác nhau để thu lợi nhuận cao, mỗi doanh nghiệp 

có các biện pháp không giống nhau. Tuy nhiên có một số phương pháp cơ bản sau: 

Doanh nghiệp phải nắm vững tâm lý thị hiếu khách hàng. Những sản phẩm 

mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá rẻ luôn được tiêu thụ rất nhanh. Muốn giành được 

phần thắng trên thị trường phải quan tâm tới chất lượng, mẫu mã, giá cả sản phẩm. 
 

Đẩy nhanh thời gian sản xuất và thời gian lưu thông là một biện pháp hữu hiệu 

để thu lợi nhuận. Đẩy nhanh thời gian sản xuất bằng cách cải tiến kỹ thuật tăng 

cường áp dụng những kỹ thuật mới vào sản xuất không ngừng sáng kiến và nâng 

cao trình độ công nhân. Đẩy nhanh thời gian lưu thông bằng cách quảng cáo khuyến 

mại. Doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm tốt để tạo uy tín của doanh nghiệp trên 

thị trường và tạo ra những khách hàng thuỷ chung với sản phẩm của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có nhân viên có lành nghề hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và 

lắp đặt đối với những sản phẩm hiện đại. 
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Một yếu tố có tính chất quyết định đối với sự tồn tại phát triển của doanh 

nghiệp đó là thái độ của chủ doanh nghiệp trước các nhu cầu của thị trường, chủ 

doanh nghiệp, năng động sáng tạo và có khả năng ngoại giao tốt. 
 

Sẽ rất thiếu sót nếu như không đề cập đến các chính sách, những công cụ mà 

nhà nước sử dụng để đảm bảo cho các doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao: 

Nhà nước thiết lập các khuôn khổ luật pháp để tạo ra những điều kiện cần thiết 

cho hoạt động kinh tế. Nhà nước tạo ra hành lang pháp luật cho các hoạt động kinh 

tế bằng cách đặt ra các điều luận cơ bản về quyền sở hữu tài sản và sự hoạt động 

của thị trường, đặt ra những quy định chi tiết cho hoạt động của các doanh nghiệp. 

Đảm bảo ổn định, về chính trị xã hội, cũng là biện pháp để Nhà nước tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp thu lợi nhuận. 

Nhà nước thông qua các chính sách tài chính tiền tệ và tín dụng để tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thu lợi nhuận cao. 
 

Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế, sản xuất ra các hàng hoá 

công cộng, thực hiện công bằng xã hội tạo điều kiện cho giới kinh doanh làm ăn có 

hiệu quả. 
 

c. Sự khác nhau giữa lợi nhuận của các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa và lợi 

nhuận trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. 

Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, để theo đuổi mục đích thu lợi nhuận cao 

các nhà tư bản sẵn sàng dùng các biện pháp cưỡng bức kinh tế và cưỡng bức siêu 

kinh tế đối với công nhân. Nhà tư bản thu được lợi nhuận càng nhiều tư bản của họ 

càng lớn lên càng nhanh năng lực chèn ép đối thủ cạnh tranh càng mạnh. Trong điều 

kiện chủ nghĩa đế quốc các tổ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa dựa vào việc tăng 

cường bóc lột nhân dân lao động chiếm được một phần lợi nhuận trong tay giai cấp 

tư sản hạng trung cướp bóc các nước kém phát triển và các nước thuộc địa và dựa 

vào quân sự để đảm bảo lợi nhuận độc quyền cao. 

Kinh tế thị trường Việt Nam cũng nhằm mục đích thu lợi nhuận. Lợi nhuận 

trong nền kinh tế thị trường Việt Nam không phải là kết quả của việc bóc lột sức lao 

động không phải là quan hệ người bóc lột người như trong chủ nghĩa tư bản, vì tư 

liệu sản xuất thuộc sở hữu xã hội. Lợi nhuận là số chênh lệch giữa giá cả sản phẩm 

và giá thành sản phẩm của xí nghiệp. Nếu trong giá cả sản phẩm bao gồm cả thu 

nhập thuần tuý tâp trung của Nhà nước (dưới hình thức thuế chu chuyển) thì số 

chênh lệch giữa giá cả hàng hoá và giá thành của nó phải trừ đi thuế chu chuyển. Số 
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còn lại là lợi nhuận. Do đó trong điều kiện giá cả nhất định, lợi nhuận trực tiếp phản 

ánh sự biến động của giá thành sản phẩm. Một phần lợi nhuận được giữ lại ở xí 

nghiệp để mở rộng sản xuất cải thiện điều kiện sinh hoạt và xã hội của công nhân 

viên chức cũng như để làm tiền thưởng, phần lợi nhuận còn lại thì nộp vào ngân 

sách Nhà nước dùng cho nhu cầu toàn quốc. 
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KẾT LUẬN 
 

 

Nghiên cứu vấn đề phạm trù lợi nhuận giúp cho tôi có một cách nhìn sâu sắc 

hơn về nguồn gốc bản chất của lợi nhuận và hệ thống được các quan điểm về lợi 

nhuận của các trường phái kinh tế từ trước chủ nghĩa Mác đến thời kỳ chủ nghĩa 

Mác. Lợi nhuận không phải là vấn đề cổ xưa mà nó là vấn đề kinh tế tồn tại mà 

chừng nào sản xuất còn mang hình thái hàng hoá. Đặc biệt đối với nước ta hiện nay 

vấn đề lợi nhuận cần được quan tâm. Nghiên cứu vấn đề lợi nhuận giúp tôi phân 

biệt lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường Việt Nam và lợi nhuận trong nền kinh tế 

tư bản chủ nghĩa. 

Lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường là một thứ dầu nhớt là động lực chi 

phối hoạt động. Lợi nhuận là chỉ tiêu rất quan trọng nó phản ánh toàn bộ hoạt động 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ lúc bắt đầu tìm kiếm thị trường 

cho tới khâu bán sản phẩm hàng hoá. Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh cả về 

mặt lượng và mặt chất của quá trình sản xuất kinh doanh. 
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