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Thân th�
Karl Heinrich Marx (Các Mác) sinh ngày 5 tháng 5 n�m 1818 t�i Trier 

(��c), m�t ngày 14 tháng 3 n�m 1883 t�i London (Anh). 

N�m 1835, � tu�i 17, Mác vào ��i h�c Bonn �� h�c lu�t. N�m sau, ông 
chuy�n sang ��i h�c Friedrich Wilhelms � Berlin. Trong th�i gian � Berlin, ông 
ti�p thu tri�t h�c vô th�n c�a nhóm Hegel cánh t� hay còn g�i là nh�ng ng��i 
Hegel tr�. N�m 1841, Mác b�o v� thành công lu�n án ti�n s� tri�t h�c � tu�i 23 
v�i �� tài: “S� khác bi�t c�a tri�t h�c t� nhiên c�a Epicurus v�i tri�t h�c t� nhiên 
c�a Democritus”. 

Trong s� các tr��ng phái t� t��ng, không có nhà kinh t� ho�c tri�t gia nào 
có th� t�o ra nhi�u ni�m �am mê và c�n s�t ki�u tôn giáo nh� Mác. Trên t�t c�, 
Mác không ch� là m�t nhà kinh t� mà còn là m�t th�n t��ng có tính cách m�ng 
và t�m nhìn xa. Khi ��c Tuyên ngôn c�a ��ng C�ng s�n, ���c vi�t t� n�m 1848, 
ng��i ta không th� không c�m th�y s�c �am mê mãnh li�t, phong cách s�c s�o và 
s� ��n gi�n �áng ng�c nhiên trong các t� ng� c�a Mác và �ngghen.

Karl 
Heinrich 
Marx  
(1818-1883)
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S� nghi�p khoa h�c
Các Mác là m�t nhà khoa h�c ��ng th�i là m�t nhà ho�t ��ng chính tr�, m�t 

nhà cách m�ng ��u tranh vì l�i ích c�a giai c�p vô s�n. Ch� có m�t s� r�t ít các 
nhà kinh t� h�c có kh� n�ng thâm nh�p m�t cách d� d�i ��i v�i các ngành khoa 
h�c khác nh� Mác �ã làm. 

� �âu �ó Mác là nhà tri�t h�c, nhà s� h�c, nhà khoa h�c chính tr�, nhà 
xã h�i h�c, nhà phê bình v�n h�c. Ông r�t sung mãn và �ã vi�t không ng�ng 
ngh� v� r�t nhi�u v�n ��. Th�m chí, ��n bây gi� m�t b� s�u t�p ��y �� các công 
trình c�a Mác và �ngghen v�n ch�a ���c hoàn t�t. Các bài bình lu�n v� Mác 
và nh�ng ch� �� liên quan th�c s� kh�ng l� mà mu�n công b� ch�c ch�n ph�i 
c�n r�t nhi�u tuy�n t�p. Trên Internet, Amazon.com li�t kê h�n 4.000 m�c truy 
c�p v� Mác và ch� ngh�a c�ng s�n, ch� ��ng th� hai sau Chúa Giêsu và Thiên 
Chúa giáo.

V�i t� cách là m�t nhà khoa h�c, ông nghiên c�u nhi�u v�n �� thu�c các 
môn khoa h�c xã h�i khác nhau. Tuy nhiên, Mác �ã �� l�i d�u �n ��m nét nh�t 
trong l�nh v�c tri�t h�c và kinh t� chính tr�. 

Hai c�ng hi�n khoa h�c l�n nh�t c�a Mác, theo �ánh giá c�a �ngghen, 
là (i) Quan �i�m duy v�t v� s� phát tri�n c�a l�ch s� loài ng��i (v�i quan �i�m 
này, m�t b� môn m�i c�a tri�t h�c �ã ra ��i, �ó là “Duy v�t l�ch s�”); và (ii) 
Phát hi�n ra quy lu�t giá tr� th�ng d� là quy lu�t tuy�t ��i c�a CNTB. V�i hai 
phát hi�n khoa h�c �ó, Mác �ã ��a lý lu�n v� CNXH t� không t��ng ��n khoa 
h�c và vì v�y, n�i dung ch� y�u c�a ch� ngh�a Mác là “CNXH khoa h�c”. 
Chính Mác c�ng �ã nói r�ng ông thích dùng khái ni�m “CNXH” cho h�c thuy�t 
c�a ông h�n. 

Mác là nhà tri�t h�c hay nhà kinh t� chính tr� h�c?

Mác v�a là nhà tri�t h�c, v�a là nhà kinh t� chính tr� h�c. S� v� ��i c�a ông 
���c th� hi�n � c� hai l�nh v�c. N�u có m�t cu�c bình ch�n trên quy mô toàn c�u 
�� tìm ra m�t nhà kinh t� chính tr� v� ��i nh�t c�a m�i th�i ��i, thì ch�c r�ng Mác 
s� là m�t trong nh�ng ng��i ��ng ��u danh sách �ó. B�i vì, nh�ng công trình 
khoa h�c �� s� v� kinh t� chính tr� mà Mác �� l�i cho nhân lo�i không nh�ng r�ng 
l�n v� quy mô mà còn phong phú v� n�i dung. 

Nh�ng v�n �� tri�t h�c và kinh t� chính tr� quy�n vào nhau trong các nghiên 
c�u c�a Mác. Nh�ng n�m ��u, Mác ch� y�u nghiên c�u v� tri�t h�c và ph��ng 
pháp lu�n. Sau �ó, chuy�n sang nghiên c�u kinh t� chính tr�. Công trình khoa h�c 
l�n nh�t v� kinh t� chính tr� c�a Mác là b� T� b�n (Das Kapital) - tác ph�m n�i 
ti�ng lu�n v� kinh t� th� tr��ng c�a ch� ngh�a t� b�n. 

N�m 1846, �áp l�i tác ph�m H� th�ng các mâu thu�n kinh t� hay là tri�t 
h�c c�a s� kh�n cùng trình bày nh�ng v�n �� kinh t� theo quan �i�m c�a giai 
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c�p ti�u t� s�n c�a Proudhon, Mác �ã cho xu�t b�n tác ph�m S� kh�n cùng c�a 
tri�t h�c �� phê phán nh�ng quan �i�m ti�u t� s�n c�a Proudhon, ��ng th�i, qua 
�ó nêu nh�ng nguyên t�c, ph��ng pháp lu�n và các n�i dung ch� y�u c�a kinh t� 
chính tr� trên quan �i�m c�a giai c�p vô s�n. Trong tác ph�m S� kh�n cùng c�a 
tri�t h�c Mác �ã �� c�p ��n m�t s� ph�m trù c�a kinh t� chính tr� nh� giá tr�, hàng 
hóa, s�c lao ��ng, ��a tô t� b�n ch� ngh�a…

��u n�m 1849, Mác cho xu�t b�n tác ph�m Lao ��ng làm thuê và t� b�n. 
Trong tác ph�m này, Mác kh�ng ��nh: Quan h� gi�a t� b�n và lao ��ng làm thuê 
là quan h� c� b�n c�a xã h�i t� s�n. L�i ích c�a lao ��ng làm thuê và t� b�n ��i 
l�p nhau. Trong tác ph�m này, Mác còn ��a ra nh�ng t� t��ng v� quy lu�t chung 
c�a tích lu� t� b�n, quy lu�t nhân kh�u, c� c�u c�a t� b�n s�n xu�t, ti�n l��ng và 
��i s�ng c�a ng��i lao ��ng. 

N�m 1848, Mác và �ngghen cho xu�t b�n Tuyên ngôn c�a ��ng C�ng 
s�n. Tác ph�m này có giá tr� nh� m�t b�n t�ng k�t quá trình nghiên c�u c�a Mác 
và �ngghen trong nh�ng n�m 40 c�a th� k� XIX. Trong �ó, hai ông �ã nghiên 
c�u m�t cách h� th�ng quá trình phát sinh, phát tri�n c�a CNTB, �ã ch� ra r�ng, 
s� phát tri�n c�a CNTB �ã v�p ph�i rào c�n - �ó là mâu thu�n gi�a l�c l��ng s�n 
xu�t và quan h� s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a th� hi�n � tính ch�t xã h�i hóa cao �� 
c�a n�n s�n xu�t xã h�i mâu thu�n v�i hình th�c chi�m h�u t� nhân t� b�n ch� 
ngh�a. Chính mâu thu�n này s� ��a CNTB ��n ch� di�t vong. 

T� b�n: Ti�ng sét n� gi�a b�u tr�i quang c�a ch� ngh�a t� b�n

Trong n�a ��u c�a th� k� XIX, ch� ngh�a t� b�n �ã th� hi�n rõ nh�ng m�t 
h�n ch� c�a nó. N�m 1825, cu�c kh�ng ho�ng kinh t� s�n xu�t th�a c�a ch� ngh�a 
t� b�n l�n ��u tiên trên th� gi�i �ã n� ra � n��c Anh. Ti�p theo �ó, các cu�c kh�ng 
ho�ng kinh t� liên ti�p n� ra vào các n�m 1836, 1847, 1857 �ã th� hi�n rõ r�t tính 
ch�t chu k� c�a kinh t�. Chính cu�c kh�ng ho�ng kinh t� n�m 1857 �ã thúc ��y 
công cu�c nghiên c�u khoa h�c c�a Mác. K�t qu� là ông �ã vi�t B�n th�o kinh t� 
n�m 1857 g�m ph�n m� ��u và hai ch��ng. Tuy không ���c xu�t b�n, song có 
th� coi �ó là b�n phác h�a ��u tiên c�a b� T� b�n. 

Trong ph�n m� ��u cu�n B�n th�o kinh t�, Mác �� c�p t�i ��i t��ng và 
ph��ng pháp c�a môn kinh t� chính tr�. Theo ông, kinh t� chính tr� là m�t môn 
khoa h�c nghiên c�u quan h� s�n xu�t xã h�i c�a con ng��i, t�c là, nghiên c�u 
m�i quan h� gi�a ng��i v�i ng��i trong quá trình s�n xu�t ra c�a c�i v�t ch�t. 
Mu�n hi�u ���c quan h� s�n xu�t c�a con ng��i thì ph�i nghiên c�u nh�ng khái 
ni�m và ph�m trù kinh t� t��ng �ng th� hi�n m�i quan h� �ó �� phát hi�n ra các 
quy lu�t kinh t� khách quan chi ph�i m�i hành vi và ho�t ��ng c�a con ng��i. 
C�ng trong ph�n m� ��u này, Mác �ã trình bày nh�ng ph��ng pháp ��c thù c�a 
vi�c nghiên c�u kinh t� chính tr�, �ó là ph��ng pháp tr�u t��ng hóa khoa h�c, 
phân tích và t�ng h�p, k�t h�p lôgic và l�ch s�. 
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N�m 1859, Mác cho xu�t b�n tác ph�m Góp ph�n phê phán khoa kinh t� 
chính tr�. 

Tháng 7 n�m 1863, ông �ã hoàn thành b�n th�o l�n Phê phán khoa kinh t� 
chính tr� ���c vi�t � 23 quy�n v� t�ng c�ng 1.472 trang. 

N�m 1863-1864, Mác thay ��i c� c�u các tác ph�m trên và d� ki�n vi�t b� 
T� b�n thành 4 quy�n: Quy�n I - Quá trình s�n xu�t c�a t� b�n; Quy�n II - Quá 
trình l�u thông c�a t� b�n; Quy�n III - Toàn b� quá trình s�n xu�t t� b�n ch� 
ngh�a; Quy�n IV - Các h�c thuy�t v� giá tr� th�ng d�.

N�m 1865, quy�n I b� T� b�n ���c xu�t b�n b�ng ti�ng ��c v�i s� l��ng 
ban ��u ch� có 1000 b�n, nh�ng do n�i dung h�p d�n và có s�c thuy�t ph�c cao 
nên �ã nhanh chóng ���c tái b�n v�i s� l��ng r�t l�n. Trong th�i gian Mác còn 
s�ng, tác ph�m này �ã ���c tái b�n t�i 137 l�n, b�ng 14 th� ti�ng v�i kho�ng 5 - 6 
tri�u cu�n. 

Quy�n I b� T� b�n ���c �ánh giá là “Ti�ng sét n� gi�a b�u tr�i quang c�a 
ch� ngh�a t� b�n”. �úng là m�t “ti�ng sét”, b�i vì Mác là ng��i ��u tiên nhân 
danh khoa h�c và công lý tuyên b� b�n án t� hình c�a ch� ngh�a t� b�n v�i t� 
cách là m�t ph��ng th�c s�n xu�t xã h�i. Sau khi v�ch rõ mâu thu�n c� b�n c�a 
CNTB là mâu thu�n gi�a tính ch�t xã h�i hóa cao �� c�a n�n s�n xu�t xã h�i v�i 
hình th�c chi�m h�u t� nhân t� b�n ch� ngh�a, Mác tuyên b�“gi� ch�t c�a CNTB 
�ã �i�m, ��n lúc nh�ng k� �i t��c �o�t s� b� t��c �o�t”. 

Mác b�t ��u nghiên c�u t� �i�m xu�t phát c�a CNTB là s�n xu�t hàng hóa 
gi�n ��n và ph�m trù hàng hóa ���c coi là t� bào kinh t� c�a xã h�i t� s�n. Trong 
quy�n I b� T� b�n, Mác �ã trình bày ba h�c thuy�t kinh t� quan tr�ng nh�t là: h�c 
thuy�t giá tr� lao ��ng, h�c thuy�t giá tr� th�ng d�, và h�c thuy�t tích l�y t� b�n. 

V. I. Lênin �ã �ánh giá r�ng h�c thuy�t giá tr� th�ng d� là“viên �á t�ng” c�a 
toàn b� h�c thuy�t kinh t� c�a Mác. H�c thuy�t giá tr� th�ng d� �ã v�ch tr�n toàn 
b� bí m�t c�a n�n kinh t� t� b�n ch� ngh�a là bóc l�t nh�ng ng��i lao ��ng làm 
thuê và chính h�c thuy�t này �ã tr� thành m�t trong hai c�n c� �� bi�n CNXH 
không t��ng thành CNXH khoa h�c. �ó c�ng chính là công lao to l�n nh�t c�a 
Mác trong l�nh v�c kinh t� chính tr�. 

Xác ��nh ��i t��ng và ph��ng pháp nghiên c�u c�a kinh t� 
chính tr�: M�t trong nh�ng �óng góp l�n c�a Mác

Các nhà kinh t� h�c tr��c Mác cho r�ng kinh t� chính tr� nghiên c�u các 
ph��ng th�c làm t�ng c�a c�i, làm t�ng l�i nhu�n ho�c là các ph��ng th�c phân 
ph�i h�p lý c�a c�i �ã ���c t�o ra. Tuy nhiên, Mác l�i có quan �i�m khác h�n. 
Ông cho r�ng ��i t��ng c�a kinh t� chính tr� là nghiên c�u quan h� s�n xu�t, t�c 
là nh�ng m�i quan h� kinh t� gi�a ng��i v�i ng��i trong quá trình s�n xu�t, phân 
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ph�i, trao ��i và tiêu dùng. T� �ó tìm ra nh�ng quy lu�t v�n ��ng, phát tri�n c�a 
quan h� s�n xu�t, t�c là tìm ra nh�ng quy lu�t kinh t� chi ph�i m�i quan h� kinh 
t� gi�a con ng��i v�i con ng��i. Mác là ng��i ��u tiên phân tích toàn b� h� th�ng 
các quy lu�t kinh t� c�a CNTB, t� �ó phân lo�i các quy lu�t kinh t�, v�ch ra các 
quy lu�t chung, quy lu�t ��c thù và ��c bi�t ch� ra quy lu�t tuy�t ��i c�a CNTB 
là quy lu�t giá tr� th�ng d�. 

�� ��t ���c k�t qu� �ó, Mác �ã áp d�ng ph��ng pháp nghiên c�u m�i 
cho môn kinh t� chính tr�, �ó là m�t h� th�ng các ph��ng pháp d�a trên c� s� 
duy v�t bi�n ch�ng và duy v�t l�ch s�. Nh�ng ph��ng pháp mà Mác �ã v�n d�ng 
m�t cách t�ng h�p trong b� T� b�n là ph��ng pháp �i t� tr�u t��ng ��n c� th�, 
ph��ng pháp tr�u t��ng hóa khoa h�c, ph��ng pháp k�t h�p lôgic v�i l�ch s�, 
ph��ng pháp phân tích và t�ng h�p…

Mác �ã v�n d�ng quan �i�m l�ch s� (t�c là duy v�t l�ch s�) vào vi�c phân 
tích các ph�m trù, các quy lu�t kinh t� c�a ch� ngh�a t� b�n, theo dõi s� phát tri�n 
c�a chúng trong t�ng giai �o�n, th�y rõ s� chuy�n hóa c�a chúng và do �ó, �ã tìm 
ra b�n ch�t c�a chúng. 

Tr��c kia, các nhà kinh t� h�c coi các ph�m trù kinh t� t�n t�i song song 
bên nhau, không có s� phát tri�n và chuy�n hóa t� ph�m trù kinh t� này sang 
ph�m trù kinh t� khác, h� coi các quy lu�t kinh t� c�a ch� ngh�a t� b�n c�ng gi�ng 
nh� các quy lu�t t� nhiên. Vì v�y, h� coi ch� ngh�a t� b�n là m�t ch� �� xã h�i t�n 
t�i v�nh vi�n. Ng��c l�i, d�a trên c� s� ph��ng pháp lu�n m�i, khoa h�c, Mác �ã 
ch� ra các ph�m trù kinh t� không ph�i lúc nào c�ng t�n t�i song song v�i nhau mà 
chúng phát tri�n và chuy�n hóa t� hình thái này sang hình thái khác. T� �ó, ông 
�ã ch�ng minh r�ng ch� ngh�a t� b�n không ph�i t�n t�i v�nh vi�n, không ph�i là 
ph��ng th�c s�n xu�t cu�i cùng c�a xã h�i loài ng��i. 

H�c thuy�t giá tr� lao ��ng

Các nhà kinh t� h�c tr��c Mác, nh�t là các nhà kinh t� thu�c tr��ng phái 
c� �i�n Anh, tiêu bi�u là William Petty, Adam Smith, David Ricardo �ã có nh�ng 
�óng góp to l�n trong vi�c xây d�ng h�c thuy�t giá tr� lao ��ng, song h� ch� m�i 
d�ng l�i � k�t lu�n quan tr�ng là lao ��ng t�o ra giá tr� c�a hàng hóa. Theo h�, 
lao ��ng là ph�m trù v�nh vi�n và các ph�m trù có liên quan nh� hàng hóa, ti�n 
t�, t� b�n, l�i nhu�n… c�ng ���c h� coi là các ph�m trù v�nh vi�n. H� �ã không 
phát hi�n ra tính ch�t hai m�t c�a lao ��ng s�n xu�t ra hàng hóa. 

Mác là ng��i ��u tiên ��a ra lý lu�n v� tính ch�t hai m�t c�a lao ��ng 
s�n xu�t ra hàng hóa. Theo Mác, lao ��ng, m�t m�t là lao ��ng tr�u t��ng, m�t 
khác, lao ��ng l�i là lao ��ng c� th�. Lao ��ng tr�u t��ng là s� hao phí s�c lao 
��ng nói chung c�a con ng��i b�t k� d��i hình th�c c� th� nào. Lao ��ng c� 
th� là lao ��ng ���c th� hi�n d��i m�t hình th�c c� th� nh� lao ��ng c�a ng��i 
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th� rèn, lao ��ng c�a ng��i th� d�t. �ây chính là chìa khóa �� gi�i quy�t m�t 
lo�t v�n �� quan tr�ng ti�p theo trong kinh t� chính tr� nh� ch�t và l��ng c�a 
giá tr� c�a hàng hóa, ngu�n g�c c�a giá tr� và giá tr� s� d�ng, t� b�n b�t bi�n và 
t� b�n kh� bi�n…

H�c thuy�t giá tr� th�ng d�

H�c thuy�t giá tr� th�ng d� là �óng góp to l�n nh�t c�a Mác trong kinh t� 
chính tr�. 

Tr��c Mác, nhà kinh t� h�c Thomson �ã �� c�p ��n giá tr� th�ng d�, song 
ông l�i cho r�ng ph�m trù giá tr� th�ng d� t�n t�i thì s� vi ph�m quy lu�t giá tr�. 
Vì v�y, cu�i cùng ông ch� th�a nh�n quy lu�t giá tr� và ph� ��nh ph�m trù giá tr� 
th�ng d�. 

Mác �ã hoàn ch�nh h�c thuy�t v� giá tr� th�ng d� và kh�ng ��nh r�ng ph�m 
trù giá tr� th�ng d� t�n t�i phát tri�n hoàn toàn tuân theo quy lu�t giá tr�. Giá tr� 
th�ng d� là m�t b� ph�n c�a giá tr� hàng hóa, vì v�y ch� có th� phát hi�n và phân 
tích ph�m trù giá tr� th�ng d� trên c� s� hoàn thi�n h�c thuy�t v� giá tr� hàng hóa. 
Mác �ã thành công vì làm theo trình t� �ó. 

�� xây d�ng h�c thuy�t giá tr� th�ng d�, Mác �ã phân tích ph�m trù hàng 
hóa - s�c lao ��ng. Nh� có s� phân bi�t rõ ràng hai ph�m trù s�c lao ��ng và lao 
��ng, phát hi�n ra tính ch�t hai m�t c�a lao ��ng s�n xu�t ra hàng hóa, phân chia 
t� b�n thành t� b�n b�t bi�n và t� b�n kh� bi�n, Mác �ã xây d�ng nên h�c thuy�t 
giá tr� th�ng d�. 

Mác �ã ch� rõ giá tr� c�a hàng hóa g�m ba b� ph�n (C+V+M). C là t� b�n 
b�t bi�n, nó th� hi�n giá tr� c�a t� li�u s�n xu�t và ch� chuy�n giá tr� c�a nó vào 
s�n ph�m ch� không h� t�ng lên sau m�i quá trình s�n xu�t. V là t� b�n kh� bi�n 
dùng �� mua hàng hóa - s�c lao ��ng c�a công nhân. ��c �i�m c�a hàng hóa - 
s�c lao ��ng là khi nhà t� b�n s� d�ng nó thì nó không b� m�t �i, mà l�i t�o ra 
m�t giá tr� m�i l�n h�n giá tr� c�a b�n thân nó. Giá tr� m�i bao g�m giá tr� c�a 
s�c lao ��ng c�ng v�i giá tr� th�ng d�. Giá tr� th�ng d� ���c ký hi�u là M. V�y 
giá tr� m�i b�ng (V+M). 

H�c thuy�t v� giá tr� th�ng d� c�a Mác còn bao g�m c� quá trình phân 
tích s� phân ph�i giá tr� th�ng d� trong CNTB. Mác �ã phân tích và ch� rõ 
l�i nhu�n là hình th�c bi�n t��ng c�a giá tr� th�ng d�. Giá tr� th�ng d� ���c 
chuy�n hóa thành l�i nhu�n công nghi�p, th��ng nghi�p, l�i nhu�n nhà t� b�n 
kinh doanh trong nông nghi�p, l�i t�c và ��a tô. Hay nói cách khác, giá tr� th�ng 
d� là ngu�n g�c l�i nhu�n c�a t�t c� các nhà t� b�n kinh doanh. T� s� phân tích 
khoa h�c và ��y thuy�t ph�c �ó, Mác �ã ��i ��u v�i các khái ni�m ti�n l��ng 
là giá c� c�a lao ��ng, t� b�n sinh ra l�i nhu�n, ti�n t� sinh ra l�i t�c, ru�ng ��t 
sinh ra ��a tô.
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H�c thuy�t v� ti�n t�

Mác là ng��i ��u tiên v�ch rõ ngu�n g�c và b�n ch�t c�a ti�n t�. Trên c� 
s� hoàn thi�n h�c thuy�t v� hàng hóa, Mác kh�ng ��nh “ti�n t� ch� là m�t hàng 
hóa ��c bi�t ��ng ra làm v�t ngang giá chung �� �o giá tr� c�a t�t c� các hàng 
hóa khác”. 

Trong ch��ng III c�a b� T� b�n, ông b�t ��u v�i m�t cu�c tranh lu�n v� 
trao ��i hàng hóa và khái quát công th�c trao ��i hàng hóa: H – H’. Khi ti�n xu�t 
hi�n, m�i quan h� này thay ��i và tr� thành: H – T – H’.

� �ây, ti�n b�c ��i di�n là trung gian trao ��i c�a hai hàng hóa, ���c trao 
��i nhi�u l�n trong quá trình s�n xu�t kinh doanh. ��n lúc này, Mác �ã phát 
hi�n và �i sâu h�n vào m�c �ích ki�m l�i nhu�n c�a các nhà t� b�n khi ông bi�u 
��t m�t cách th�c kinh doanh m�i nh� sau: T – H – T’. Doanh nhân s� d�ng 
ti�n c�a mình (T) �� s�n xu�t m�t m�t hàng (H) và bán m�t hàng �ó �� thu l�i 
nhi�u ti�n h�n (T’). 

Các doanh nhân/nhà t� b�n ch� t�p trung vào m�c �ích “ki�m ti�n” và h� 
tr� thành t� b�n tài chính v�i quan h� trao ��i T - T’. Mác c�nh báo r�ng khi t� 
b�n tài chính phát tri�n m�nh và n�m quy�n, xã h�i và c� ch� ngh�a t� b�n s� lâm 
nguy, r�i vào kh�ng ho�ng. Nh�ng nhà t� b�n tài chính ch� t�p trung “làm ti�n” 
mà quên �i b�n ch�t sâu xa c�a s� phát tri�n xã h�i là d�a trên g�c r� s�n xu�t 
hàng hóa. 

Th�t ng�c nhiên, hàng lo�t các cu�c kh�ng ho�ng kinh t� trên th� gi�i �ã 
x�y ra ��u xu�t phát t� s� �� v� c�a các th� tr��ng tài chính, th� tr��ng ch�ng 
khoán hay các bong bóng b�t ��ng s�n nh�ng c�nh báo c�a Mác d��ng nh� ch�a 
�� m�nh b�i nó ch� y�u ch� �nh h��ng ��i v�i các n��c �ang phát tri�n. Ch� 
��n khi cu�c kh�ng ho�ng tài chính toàn c�u n�m 2008 bùng phát, nhi�u ng��i 
�ã nh�n ra r�ng h� �ã quá xem th��ng nh�ng nh�n ��nh c�a Mác và l�i �� xô �i 
mua cu�n T� b�n c�a ông mà t��ng ch�ng không bao gi� ngó t�i n�a k� t� khi 
h� th�ng xã h�i ch� ngh�a �ông Âu s�p ��. 

H�c thuy�t v� l�i nhu�n bình quân

Mác c�ng là ng��i ��u tiên ��a ra lý lu�n v� l�i nhu�n bình quân và giá c� 
s�n xu�t nh�m gi�i thích mâu thu�n c�a s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a. T� b�n b�ng 
nhau, c�u t�o h�u c� c�a t� b�n, t�c C/V khác nhau, t�c �� chu chuy�n khác nhau 
nh�ng l�i nhu�n thu ���c l�i b�ng nhau. 

V�i lý lu�n này Mác �ã ch� rõ giai c�p t� s�n bóc l�t giai c�p công nhân 
và t� lý lu�n kinh t� �ó, Mác rút ra k�t lu�n chính tr� là giai c�p công nhân ph�i 
�oàn k�t ��u tranh ch�ng l�i giai c�p t� b�n. Kh�u hi�u chính tr� b�t h� c�a Mác 
“Vô s�n t�t c� các n��c, �oàn k�t l�i” xu�t phát t� nh�ng k�t qu� nghiên c�u lý 
lu�n kinh t�. 
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Xây d�ng h�c thuy�t giá tr� và giá tr� th�ng d�, Mác �ã v� trang cho giai 
c�p vô s�n toàn th� gi�i m�t th� v� khí lý lu�n vô cùng s�c bén trong cu�c ��u 
tranh giai c�p nh�m l�t �� ch� �� t� b�n ch� ngh�a, xây d�ng m�t ch� �� xã h�i t� 
do và công b�ng h�n - �ó là CNCS mà giai �o�n ��u c�a nó là ch� ngh�a xã h�i. 

K�t lu�n
Nh� Skousen (2007) nh�n xét r�ng, có l� trong s� các tr��ng phái t� t��ng, 

không có m�t nhà kinh t� ho�c tri�t gia nào có th� t�o ra nhi�u ni�m �am mê và s� 
h�ng ph�n c�c �� nh� Các Mác. Ông không ch� là m�t nhà kinh t� mà còn là m�t 
th�n t��ng có tính cách m�ng và t�m nhìn xa. Nh� bi�t ti�p thu nh�ng ch� trích 
c�a Mác cùng v�i tác ��ng c�a nh�ng cu�c cách m�ng và �ình công c�a giai c�p 
công nhân, nông dân th� k� XIX và ��u th� k� XX, ch� ngh�a t� b�n �ã có nh�ng 
b��c �i, b��c chuy�n mình r�t xa so v�i hình thái ban ��u c�a nó. 

M�c dù mô hình th�c hi�n ý t��ng c�a Mác v� m�t xã h�i c�ng s�n �ã b� 
th�t b�i � �ông Âu và m�t s� qu�c gia, nh�ng nó ti�p t�c ���c th� nghi�m không 
ch� � nh�ng qu�c gia có ��ng C�ng s�n c�m quy�n. Nh�ng c�nh báo c�a Mác v� 
các khuy�t t�t mang tính c� h�u hay s� t�t y�u s�p �� c�a ch� ngh�a t� b�n v�n 
ti�p t�c vang lên và ���c minh ch�ng b�i nh�ng ví d� rõ ràng, và ít nh�t �i�u �ó 
càng thúc ��y xu th� v�n ��ng c�a mô hình phát tri�n �a d�ng, nhi�u màu s�c h�n 
trong m�t th� gi�i toàn c�u hóa.
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Ch� d�n khoa h�c

Giá tr� lao ��ng. Giá tr� th�ng d�. Lao ��ng c� th�. Lao ��ng tr�u t��ng. L�i nhu�n 
bình quân. Quy lu�t giá tr� th�ng d�. S�n xu�t hàng hóa gi�n ��n. S�c lao ��ng. Tích lu� 
t� b�n. Tính ch�t hai m�t c�a lao ��ng. T� b�n b�t bi�n. T� b�n kh� bi�n.
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Capital (Das Kapital), 1867, Volume I. 
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