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TÓM TẮT
Học thuyết giá trị thặng dư nghiên cứu quá trình sản xuất và phân phối giá
trị thặng dư trong điều kiện nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ
nghĩa, hình thái đầu tiên của nền kinh tế thị trường trong lịch sử phát triển của
nhân loại. Học thuyết giá trị thặng dư được coi là “viên đá tảng” của kinh tế chính
trị Mác-Lênin. Việt Nam đang thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 30 năm đổi mới, phát triển bên
cạnh những thành công vẫn còn một số hạn chế. Bài báo này, trên cơ sở phân
tích một số nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư và quan điểm của
Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường từ đó đề xuất một số
kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam.
Từ khóa: Giá trị thặng dư, kinh tế thị trường ở Việt Nam
ABSTRACT
Marxist theory of surplus value comes from the study of surplus production
and distribution in free market competitive capitalist economy, the first instance
of a free market in human history. Vietnam has been implementing policies to
foster a socialist oriented market economy. After 30 years of reform and
development, there have been notable achievments and limitations. This article
analyzes the fundamentals of Marxist theory of surplus value and the directives
from the Communist Party of Vietnam with regards to fostering a market
economy, thus offers recommendations to accelerate the growth of Vietnam’s
market economy.
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Theo yêu cầu của qui luật giá trị trao đổi hàng hóa phải
được tiến hành theo nguyên tắc ngang giá, lưu thông sẽ chỉ
dẫn đến sự thay đổi về hình thái giá trị của hàng hóa chứ
không làm thay đổi lượng giá trị của hàng hóa. Trong
trường hợp trao đổi không ngang giá như chuyên mua rẻ,
chuyên bán đắt, thậm chí lừa đảo nhau thì tổng lượng giá
trị xã hội của hàng hóa vẫn không hề thay đổi, nó chỉ là sự
phân phối của cải giữa những người sản xuất kinh doanh
các loại hàng hóa khác nhau trong xã hội. Như vậy, lưu
thông đã không tạo ra giá trị thặng dư. Nhưng nếu tiền
không được đưa vào lưu thông tức là tiền để nằm im trong
két hoặc hàng hóa cất trữ trong kho nó cũng không thể
làm tăng thêm giá trị. Vậy mà công thức chung của tư bản
T - H - T’ giá trị không chỉ bảo tồn mà còn tăng thêm. Điều
này đi ngược lại với qui luật giá trị. “Tư bản không thể xuất
hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài
lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời
không phải trong lưu thông” [2]. Đây chính là mâu thuẫn
của công thức chung của tư bản.
1.2. Hàng hóa sức lao động - tiền công dưới chủ nghĩa tư
bản

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ
THẶNG DƯ
1.1. Công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó
Tiền là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản, nhưng
bản thân tiền không phải là tư bản. Tiền chi trở thành tư bản
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khi nó được sử dụng với mục đích đem lại giá trị thặng dư
cho người sở hữu nó. Khi tiền với tư cách là tư bản công thức
vận động của nó là T - H – T’ trong đó T’ = T + ∆T (∆T là số
tiền trội hơn so với số tiền ứng ra ban đầu và được C.Mác gọi
là giá trị thặng dư ký hiệu là m). Mọi tư bản đều vận động
theo công thức này, và được C.Mác chỉ rõ “Vậy T - H - T’ thực
sự là công thức chung của tư bản, dường như nó thể hiện ra
trong mọi lĩnh vực lưu thông” [1].

Sức lao động là toàn bộ thể lực, trí lực của người lao
động. Sức lao động là điều kiện cơ bản của mọi quá trình
sản xuất nhưng chỉ trong những điều kiện nhất định sức lao
động mới trở thành hàng hóa. Thứ nhất, người lao động
hoàn toàn tự do về mặt thân thể, tự do đem bán sức lao
động của mình trong một thời gian nhất định. Thứ hai,
người lao động không có tư liệu sản xuất hoặc tài sản nào
khác để sống được họ phải đem bán sức lao động. Khi đã
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trở thành hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính
giống như mọi hàng hóa khác đó là giá trị và giá trị sử
dụng, tuy nhiên giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động
khác hàng hóa thông thường ở chỗ khi được sử dụng (tức
là đem vào quá trình lao động) nó có khả năng tạo ra một
lượng giá trị mới lớn hơn giá trị ban đầu của bản thân nó,
phần vượt quá đó chính là giá trị thặng dư. Chính đặc điểm
này thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm loại hàng hóa này
trên thị trường.
Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
sức lao động hay nói cách khác tiền công chính là giá cả
của hàng hóa sức lao động. Trong chủ nghĩa tư bản có hai
hình tiền công cơ bản đó là: tiền công theo thời gian và tiền
công theo sản phẩm.
1.3. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất
giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản
xuất ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. C.Mác viết: “Với tư
cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình
tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản xuất
hàng hoá; với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao
động với quá trình làm tăng giá trị thì quá trình sản xuất là
một quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hình thái tư
bản chủ nghĩa của nền sản xuất hàng hoá” [3].
Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp tư bản đồng
thời là quá trình nhà tư bản tiêu dùng sức lao động và tư
liệu sản xuất mà nhà tư bản đã mua, nên nó có các đặc
điểm: một là, công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà
tư bản, giống như những yếu tố khác của sản xuất được
nhà tư bản sử dụng cho có hiệu quả nhất; hai là, sản phẩm
được làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản, chứ không thuộc
về công nhân.
Khi phân tích quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa C.Mác
đã lấy ví dụ quá trình sản xuất sợi; sử dụng phương pháp
trừu tượng hóa khoa học đưa ra các giả định: mua và bán
đúng giá trị, tư bản cố định hao mòn hết trong một chu kỳ
sản xuất, trong một giờ lao động người lao động tạo ra một
lượng giá trị mới cố định. Từ sự phân tích quá trình sản xuất
sợi C.Mác đã rút ra một số kết luận cơ bản: Một là, bản chất
của giá trị thặng dư là một phần của giá trị mới do người
công nhân làm ra và thuộc về nhà tư bản; Hai là, ngày lao
động được chia thành hai phần thời gian lao động cần thiết
và thời gian lao động thặng dư. Trong đó, thời gian lao
động cần thiết tạo ra tiền công trả cho người công nhân và
thời gian lao động thặng dư tạo ra giá trị thặng dư cho nhà
tư bản; Ba là, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
đã được giải quyết việc chuyển hoá của tiền thành tư bản
diễn ra trong lưu thông, mà đồng thời không diễn ra trong
lĩnh vực đó, chỉ có trong lưu thông nhà tư bản mới mua
được một thứ hàng hoá đặc biệt, đó là hàng hoá sức lao
động. Sau đó nhà tư bản sử dụng hàng hoá sức lao động
đó trong sản xuất, tức là ngoài lĩnh vực lưu thông để sản
xuất ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Do đó tiền của nhà
tư bản mới chuyển thành tư bản. Bản chất của tư bản là giá
trị mang lại giá trị thặng dư.
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1.4. Tư bản bất biến, tư bản khả biến
Xuất phát từ tính chất hai mặt của lao động sản xuất
hàng hóa C.Mác đã chỉ rõ trong quá trình lao động sản xuất
hàng hoá nhân tố con người và nhân tố vật có vai trò khác
nhau trong việc tạo ra giá trị của hàng hóa trong đó có giá
trị thặng dư. Căn cứ vào tác dụng khác nhau của các bộ
phận tư bản C.Mác chia thành tư bản bất biến và tư bản
khả biến.
Trong quá trình sản xuất, bộ phận tư bản dùng để mua
tư liệu sản xuất mà giá trị chỉ biến đổi về hình thức biểu
hiện vật chất được bảo toàn và chuyển nguyên vẹn vào sản
phẩm, tức là không thay đổi đại lượng giá trị của nó, được
C.Mác gọi là tư bản bất biến, và ký hiệu là (c). Bộ phận tư
bản dùng để mua sức lao động thì lại khác. Một mặt, giá trị
của nó biết thành các tư liệu sinh hoạt của người công
nhân và biến đi trong tiêu dùng của công nhân. Mặt khác,
trong quá trình lao động, bằng lao động trừu tượng, công
nhân tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân sức lao
động, nó bằng giá trị sức lao động cộng với giá trị thặng
dư. Như vậy, bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động đó
không ngừng chuyển hoá từ đại lượng bất biến thành một
đại lượng khả biến, tức là đã tăng lên về lượng trong quá
trình sản xuất gọi là tư bản khả biến ký hiệu (v).
Lý luận này có ý nghĩa quan trọng đối với việc vạch rõ
nguồn gốc của giá trị thặng dư là do tư bản khả biến mang
lại, nguồn gốc đích thực của giá trị thặng dư là có từ lao
động thặng dư của người công nhân. Tư bản bất biến chỉ là
điều kiện cần thiết không thể thiếu được để làm tăng giá
trị, bản thân nó không thể tạo ra giá trị thặng dư.
1.5. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư
Giá trị thặng dư do tư bản khả biến tạo ra do đó C.Mác
sử dụng khái niệm tỷ suất giá trị thặng dư để phản ánh mức
độ tăng lên của tư bản khả biến, năng lực tạo giá trị của
công nhân. Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ phần trăm giữa
giá trị thặng dư và tư bản khả biến để tạo ra nó, thường
dùng m’ để biểu thị cho tỷ suất giá trị thặng dư thì m’ = m/v
hay được tính bằng thời gian lao động thặng dư/thời gian
lao động cần thiết.
Giữa tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng
dư có mối liên hệ mật thiết. Khối lượng giá trị thặng dư
được qui định bởi hai nhân tố đó là tỷ suất giá trị thặng dư
và tổng lượng tư bản khả biến. Nếu lấy M để biểu thị cho
khối lượng giá trị thặng dư, V đại diện cho tổng tư bản
khả biến thì M = m’.V. Như vậy nhà đầu tư có thể tăng M
bằng hai cách: Một là, tăng khối lượng tư bản khả biến, sử
dụng nhiều lao động hơn; Hai là, nâng cao tỷ suất giá trị
thặng dư.
1.6. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
Mục đích của các nhà tư bản là sản xuất ra giá trị thặng
dư tối đa, vì vậy, các nhà tư bản dùng nhiều phương pháp
để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư . Khái quát có
hai phương pháp để đạt được mục đích đó là:
Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối. Giá trị thặng dư được
sản xuất ra bằng cách kéo dài ngày lao động trong điều
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kiện thời gian lao động tất yếu không thay đổi, nhờ đó kéo
dài thời gian lao động thặng dư. Phương pháp này được sử
dụng trong giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa tư bản. Các
nhà tư bản tìm mọi cách kéo dài ngày lao động bằng tăng
thời gian lao động và tăng cường độ lao động nhưng ngày
lao động có những giới hạn nhất định. Giới hạn trên của
ngày lao dộng do thể chất và tinh thần của người lao động
quyết định. Công nhân phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi,
giải trí để phục hồi sức khỏe. Việc kéo dài ngày lao động đã
vấp phải sự phản kháng của giai cấp công nhân. Khi sản
xuất tư bản chủ nghĩa phát triển đến giai đoạn đại công
nghiệp cơ khí, kỹ thuật đã tiến bộ làm cho năng suất lao
động tăng lên nhanh chóng, thì các nhà tư bản sử dụng
phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối. Giá trị thặng
dư được tạo ra bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất
yếu trong điều kiện độ dài của ngày lao động không đổi
nhờ đó kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư, dựa
trên cơ sở tăng năng suất lao động động xã hội.
Giá trị thặng dư siêu ngạch. Cạnh tranh giữa các nhà tư
bản buộc họ phải áp dụng phương pháp sản xuất tốt nhất
để tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp của mình
nhằm giảm giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã
hội của hàng hoá, khi bán theo giá trị xã hội nhờ đó thu
được giá trị thặng dự siêu ngạch. Xét từng trường hợp, thì
giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, xuất
hiện và mất đi. Nhưng xét toàn bộ xã hội tư bản thì giá trị
thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tồn tại thường xuyên.
Theo đuổi giá trị thặng dư siêu ngạch là khát vọng của nhà
tư bản và là động lực mạnh nhất thúc đẩy các nhà tư bản
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao
động, giảm giá trị của hàng hoá.
2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM VỀ KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
Từ nhận thức, quan điểm phủ nhận kinh tế thị trường,
xem kinh tế thị trường là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa
tư sản, đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội, Đảng
đã từng bước thừa nhận sự tồn tại khách quan, tất yếu, cần
thiết của kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta. Quá trình này kéo dài 15 năm, từ Đại
hội VI đến Đại hội IX của Đảng, đi từ thừa nhận, cho phép
tồn tại, phát triển nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành
phần kinh tế đến thừa nhận phát triển nền kinh tế hàng
hóa; từ xác định đó là nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch, kế
hoạch là “tính thứ nhất” [4], hàng hóa là “tính thứ hai” [5]
của nền kinh tế, tới xác định đó là nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
thừa nhận cơ chế thị trường, nhưng chưa thừa nhận kinh tế
thị trường. Chỉ đến Đại hội IX của Đảng (năm 2001), 15 năm
sau khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, Đảng mới xác định nền
kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho
rằng kinh tế thị trường là sản phẩm chung của văn minh
nhân loại; trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một
nước nghèo, kinh tế kém phát trển, chưa qua giai đoạn
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phát triển tư bản chủ nghĩa như nước ta, nhất định phải
phát triển nền kinh tế thị trường, sử dụng kinh tế thị trường
để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được
Đảng xác định là mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại,
là kết quả phát triển lâu dài của lực lượng sản xuất và xã hội
hóa các quan hệ kinh tế, trải qua các giai đoạn phát triển từ
kinh tế hàng hóa giản đơn đến kinh tế thị trường tự do
cạnh tranh và kinh tế thị trường hiện đại. Lý luận giá trị
thặng dư được C.Mác nghiên cứu trong nền kinh tế thị
trường tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải là cái khác
biệt mà vẫn là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo
các quy luật khách quan của kinh tế thị trường như quy luật
tự do cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị; thực
hiện tự do hoá thương mại... các nguyên tắc, thông lệ quốc
tế trong quản lý và điều hành kinh tế được tuân thủ và vận
dụng một cách hợp lý, linh hoạt. Điều khác nhau cơ bản
giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là trong kinh tế thị
trường xã hội chủ nghĩa những tư liệu sản xuất chủ yếu
thuộc các chủ sở hữu công cộng và giá trị thặng dư cũng
thuộc sở hữu chung. Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Đổi mới kinh tế và chính trị từ năm 1986 đã thúc đẩy phát
triển kinh tế nhanh, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong
những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia
thu nhập trung bình thấp. “Từ 2002 đến 2018, hơn 45 triệu
người đã thoát nghèo, tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70%
xuống còn dưới 6% (3,2 USD/ngày theo sức mua ngang giá).
GDP đầu người tăng 2,5 lần, đạt trên 2.500 USD năm 2018”
[6]. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả
ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục
tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%” [7].
Tuy nhiên, mức năng suất lao động của Việt Nam hiện
nay vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực. Đáng chú ý
là chênh lệch về mức năng suất lao động giữa Việt Nam với
các nước vẫn tiếp tục gia tăng. “Tính theo PPP 2011, năng
suất lao động của Việt Nam năm 2017 đạt 10.232 USD, chỉ
bằng 7,2% của Singapore; 18,4% của Malaysia; 36,2% của
Thái Lan; 43% của Indonesia và bằng 55% của Philippines,
đến năm 2018 đạt 11.142 USD tuy có tăng lên về số lượng
tuyệt đối nhưng chỉ bằng 1/30 lần của Singapore; 13% của
Malaysia; 29% của Thái Lan; 44,8% của Indonesia và bằng
44% của Philippines” [8]. Năm 2019 có hơn “800 doanh
nghiệp nhà nước thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, mất an toàn
về tài chính” [9]. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam sẽ
phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có
thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước. Ngoài ra
nhiều doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng chính sách thu
hút vốn đầu tư, họ đầu tư vào Việt Nam sau đó trốn thuế,
nợ tiền công của công nhân và bỏ trốn....
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KINH TẾ XÃ HỘI
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Lý luận giá trị thặng dư được C.Mác nghiên cứu trong
nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải
là cái khác biệt mà vẫn là nền kinh tế vận hành đầy đủ,
đồng bộ theo các quy luật khách quan của kinh tế thị
trường như quy luật tự do cạnh tranh, quy luật cung cầu,
quy luật giá trị; thực hiện tự do hoá thương mại... các
nguyên tắc, thông lệ quốc tế trong quản lý và điều hành
kinh tế được tuân thủ và vận dụng một cách hợp lý, linh
hoạt. Điều khác nhau cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản
chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa là trong kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa những tư
liệu sản xuất chủ yếu thuộc các chủ sở hữu công cộng và
giá trị thặng dư cũng thuộc sở hữu chung. Vì vậy để nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
phát triển tác giả đưa ra một số kiến nghị sau:
Một là, để hạn chế những hệ lụy tiêu cực từ việc chủ
doanh nghiệp bỏ trốn, gây ô nhiễm môi trường các cơ
quan chức năng cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp
luật tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác
thanh tra, kiểm tra. Về lâu dài, trong thực hiện chính sách
thu hút đầu tư, chính quyền các cấp cần lựa chọn các nhà
đầu tư có năng lực về tài chính, quản trị doanh ngiệp, đặc
biệt là những doanh nghiệp có ý thức tuân thủ pháp luật và
trách nhiệm xã hội.
Hai là, thừa nhận, hoàn thiện và phát triển thị trường
sức lao động. Sức lao động là yếu tố cơ bản của quá trình
sản xuất vì vậy trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa việc thừa nhận tính hàng hóa của sức lao
động có lợi cho việc phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, thúc
đẩy việc nâng cao năng xuất lao động của cá nhân và xã
hội. Trong quá trình thừa nhận, hoàn thiện và phát triển thị
trường sức lao động cần coi sức lao động là hàng hóa trong
tất cả các thành phần kinh tế, mọi khu vực của nền kinh tế
quốc dân. Hiện nay sức lao động mới thực sự là hàng hóa
trong khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài và một số đơn vị sự nghiệp có nguồn thu. Khu vực
hành chính vẫn còn chế độ biên chế, tiền lương thấp chưa
phản ánh đúng bản chất của nó (tiền công là biểu hiện
bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động) nên dẫn đến
hiện tượng tham nhũng, quan liêu hoặc những người thực
sự có năng lực không muốn vào làm việc trong khu
vực nhà nước. Trong quá trình đổi mới thị trường hóa
sức lao động cần thực hiện chế độ hợp đồng làm việc (chế
độ sử dụng sức lao động), hình thành các trung tâm trao
đổi mua bán nhân tài. Thực hiện nguyên tắc thị trường
trong quan hệ tiền lương.
Ba là, tư bản khả biến về mặt hiện vật chính là sức lao
động, yếu tố quyết định làm tăng thêm lượng giá trị hàng
hóa, tạo ra giá trị thặng. Vì vậy, tránh nguy cơ tụt hậu và
vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tập trung
chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất
lượng và hiệu quả, trong đó trọng tâm là cải thiện năng
suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa
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đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Để
thực hiện được điều đó Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực
giáo dục đào tạo, thay đổi phương pháp, mục tiêu của quá
trình đào tạo nhằm tạo ra những người lao động có thể lực,
trí lực, có phẩm chất nghề nghiệp, năng động, có năng lực
sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng
suất lao động, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Bốn là, tư bản bất biến là yếu tố cần thiết trong quá
trình sản xuất, là điều kiện của quá trình làm tăng năng
suất lao động vì vậy trong bổi cảnh hiện nay cần đầu tư
nguồn lực để thực hiện các cuộc cách mạng công nghiệp,
cải tiến công cụ lao động theo hướng hiện đại, hiệu quả. Sử
dụng tiết kiệm và có trách nhiệm với các nguồn tài nguyên
của đất nước phục vụ quá trình phát triển của đất nước./.
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