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Bàn thêm về đối tượng của Lịch sử kinh tế, Lịch sử kinh tế  
Việt Nam

Phạm Văn Chiến*

Trườìíg Đại học Kinh tê', Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cău Giấy, Hà Nội, Việt Nam

N hận ngày 11 tháng 4 năm  2007

Tóm  tắt. Đối tượng cúa Kinh tế  chính trị là quan  hệ sản xuất và nhừ ng  m ối liên hệ của nó trong sự  
tương tác qua lại vói lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tẩng, nhưng  đối tư ợng  trự c  tiếp cùa nó 
là quan hệ sản  xuất.

Đối tượng trực tiếp của Lịch sừ  kinh tế  gổm  các phương thức sàn xuất và m ột bộ phận  kiến 
trúc thượng tầng. N ó củng nghiên cứu những điểu kiện tự  nhiên và xà hội cùng n h ư  ý thức xã hội 
tác động đến  nên kinh tế. Song thực chất, Lịch sử  kinh tế  nghiên cửu các co cấu k inh  tê' trong đó  cơ 
cấu các quan  hệ sản xuất là bản  chất nhất và được th ế  h iện  qua cơ cấu sản  xuất - p h ân  phôi - trao 
đối - tiêu dùng; cơ câu kinh tô 'ngành; cơ câu các thành phần  kinh  tế, v .v ...

Trong bài viết này, tác giả không có ý 
định bàn đẩy đủ và toàn diện về đôì tượng 
của Lịch sử kinh tê' Lịch sừ kinh tế  Việt Nam, 
tác giá chi bàn thêm một số nội dung mà các 
tài liệu đẵ có chưa chú ý đến hoặc bàn chưa 
đầy đủ.

Việc cần thiết để xác định đối tượng của 
Lịch sử kinh tê' là phân biệt đổi tượng của 
Lịch sử kinh tê' và đôi tượng của Kinh tê' 
chính trị khác nhau như thê'nào?

"Hội nghị phương pháp luận sử học Việt 
Nam năm 1959, dựa trên ca sở phương pháp 
luận duy vật biện chứng và sự phát triển lịch 
sử xã hội, có tham khảo những cuộc tranh 
luận xung quanh việc xác định đôì tượng 
nghiên cứu của khoa học lịch sừ trên thế giới,
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đã bước đẩu nhâ't trí xác định về mặt cơ bản 
đôì tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử 
k in h  t ê 'ờ  n ư ớ c  ta  g ổ m  c ó  3 đ iế m  n h ư  sa u :

1. Nghiên cứu quá trình phát triển tổng 
thế của những lực lượng sán xuâ't và quan hệ 
sản xuất chi phôi mỗi giai đoạn phát triến 
của lịch sử Việt Nam nói chung, Lịch sử kinh 
tê'Việt Nam nói riêng.

2. Nghiên cứu sự phát triển tổng quát các 
yếu tố  cấu thành sức sản xuâ't xã hội ở mỗi 
giai đoạn lịch sử tương ứng với sự xuất hiện, 
phát triển của các quan hệ sản xuất trong xã 
hội đó, ở giai đoạn lịch sử đó.

3. Nghiên cứu một phần, một sô' yêu tố 
của kiến trúc thượng tầng, khi các yếu tô' đó 
có tác động trực tiếp đến sự phát triển nền 
kinh tê' của nước đó, xã hội đó như hệ tư 
tưởng xã hội có liên quan về kinh tế, hay tư 
duy kinh tê', cơ chê' kinh tê' bộ máy quản lý
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kinh tế..."[l]. Như vậy theo quan niệm này 
nhủng vân đề cơ bản của khoa học "Lịch sử 
kinh tê'ờ nước ta" vừa là đôì tượng cùa Lịch 
sử kinh tế  đổng thời là đôì tượng cúa Lịch sử 
kinh tê'Việt Nam.

Trong giáo trình "Lịch sử kinh tê*' của 
trường đại học kinh tế  quôc dân, khái niệm 
Lịch sừ kinh tế  được định nghĩa "là một môn 
k h o a  học xã hội, nghiên cứu sự phát triển 
tồng hợp nền kinh tếcúa một nước (hoặc một 
sô' nước) qua các thòi kỳ lịch sừ hay trong 
một giai đoạn lịch sử cụ thế"Ị2] còn đôì 
tượng của Lịch sử kinh tế  được xác định như 
sau: "Đối tượng nghiên cứu cúa Lịch sử kinh 
tế  là sự phát triến của quan hệ sản xuâ't và lực 
lượng sản xuất"[2] Lịch sử kinh tế  còn đề cập 
đến một SỐ yêu tố  thuộc kiến trúc thượng 
tầng như đường lô'i chính sách, luật pháp của 
Nhà nước... đ ể  góp phần làm rõ đô'i tượng 
nghiên cứu [2 ].

Như vậy, có thố nói gọn lại như sau: Lịch 
sử kinh tế  không nhùng nghiên cứu những 
lực lượng sản xuât hay q u a n  hệ sản xuất, 
nghiên cứu sức sàn xuất cúa xã hội trong mỗi 
giai đoạn lịch sử tương ứng với nhửng quan 
hệ sản xuãt trong xã hội đó, mà còn nghiên 
cứu sự phát triển tổng the của chúng, nghĩa 
là nghiên cứu tổng thế phương thức sản xuất 
trong những giai đoạn phát triến lịch sử khác 
nhau. Lịch sử kinh tê' còn nghiên cứu một 
phẩn, một sô' yêu tô' của kiên trúc thượng 
tầng có tác động trực tiếp đêh sự phát triển 
của nên kinh tê '[3].

Đô'i tượng nghiên cứu của kinh tế  chính 
trị Mác-Lê nin được xác định là: nghiên cứu 
nhũng quan hệ sản xuâ't cùa nển kinh tế. Tuy 
nhiên, quan hệ sản xuâ't mới chi là đốì tượng 
trực tiếp của kinh tế  chính trị, kinh tế  chính 
trị còn nghiôn cứu cả lực lượng sản xuâ't và 
kiến trúc thượng tầng trong chừng mực nó 
tác động qua lại với quan hệ sán xuâ't. Nêu so 
đôi tượng của kinh tô'chính trị vói đôi tượng

của Lịch sử kinh tê'thì đôi tượng của Lịch sử 
kinh tế  trùng với đôì tượng của Kinh tê'chính 
trị?

Nếu đôì tượng của Lịch sử kinh tế  chi 
dừng lại ờ việc nghiên cứu nhừng lực lượng 
sản xuâ't, quan hệ sản xuất và một phần kiên 
trúc thượng tầng thì trùng hằn với đôì tượng 
kinh tế  chính trị, do vậy, người ta mới nhân 
mạnh tói việc nghiên cứu "tống thề sự phát 
triển của lực lượng sản xuâ't và quan hệ sản 
xuâ't..." hay "tông quát các yêu tô' cáu thành 
sức sản xuất..." nhưng phải chăng kinh tế 
chính trị không nghiên cứu tống thể, tổng 
quát... những vân để đó? Việc nghiên cứu 
"phương thức sản xuâ't" cũng có nghĩa là việc 
nghiên cứu tổng thể, tổng quát lực lượng sản 
xuâ't và quan hệ sản xuâ't rổi, vì phương thức 
sản xuất bao gổm lực lượng sản xuất và quan 
hệ sàn xuâ't cũng như những môi quan hệ 
giữa chúng. Do vậy, việc dùng thuật ngữ 
"tông thể", "tông quát" ở đây, không thể làm 
cho đôì tượng của Kinh tế  chính trị và đối 
tượng cùa Lịch sử kinh tê'khác nhau được.

Có người giài thích rằng, đối tượng của 
Lịch sử kinh tế  khác vói đôì tượng của Kinh 
tế  chính trị ở chỗ, Lịch sử kinh tê' cũng 
nghiên cứu những vân để đó nhưng trong 
mỗi giai đoạn cụ thế lịch sử của mỗi nước 
khác nhau. Phải chăng Kinh tê' chính trị chi 
nghiên cứu các hinh thái kinh tê' chung mà 
không nghiên cứu nền kinh tế  của một nưóc 
nào đó? Chẳng hạn các nhà Kinh tế  chính trị 
Việt Nam có nghiên cứu nền kinh tế  Việt 
Nam hay không? Rõ ràng các nhà kinh tế  
chính trị Việt Nam cũng nghiên cứu nền kinh 
tế  Việt nam và cũng nghiên cứu trong các 
giai đoạn phát triến lịch sử khác nhau.

Vậy đôì tượng của Kinh tế  chính trị khác 
với đối tượng của Lịch sử kinh tê'ờ chỗ nào?

Thứ nhâ't, đổì tượng trực tiếp của Kinh tê' 
chính trị là quan hệ sản xuâ't, chứ không phài 
là lực lượng sản xuâ't hay kiến trúc thượng
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tẩng nhưng Kinh tế  chính trị cũng nghiên 
cứu sự tác động qua lại của quan hệ sản xuâ't 
với lực lượng sản xuâ't và kiến trúc thượng 
tầng. Kinh tế  chính trị không trực tiếp nghiên 
cứu lực lượng sản xuât hay một bộ phận kiến 
trúc thượng tầng cũng như không nghiên 
cứu toàn bộ về nó, mà chi nghiên cứu những 
vân đề này trong chừng mực chúng tác động 
đến quan hệ sản xuâ't. Còn đôi tượng trực 
tiếp của Lịch sử kinh tê' là những lực lượng 
sản xuâ't, quan hệ sản xuất (hay phương thức 
sàn xuâ't) và một phần kiên trúc thượng tầng 
như đã nói ờ trên, nhưng không dừng lại ờ 
đó, Lịch sử kinh tê'còn nghiên cứu cả những 
điểu kiện tự nhiên, xã hội và toàn bộ kiên 
[TÚC thượng tâng, mà trong đó nền kinh tế 
vận động và phát triển (ò [1 ] chi nói đến 
những vấn đề cơ bản của đôì tượng Lịch sử 
kinh tế  chứ chưa phải là toàn bộ). Cũng 
giống như Kinh tê' chính trị, Lịch sừ kinh tế 
không nghiên cứu trực tiếp tự nhiên hay 
những quan hệ xã hội và kiến trúc thượng 
tâng, nhưng nghiên cứu những điều kiện tự 
nhiên, quan hệ xã hội và kiến trúc thượng 
tầng trong chừng mực chúng tác động đêh sự 
phát triển của nền kinh tê' trong những hoàn 
cánh lịch sử cụ thể khác nhau. Rõ ràng Lịch 
sử kinh tế  có đôì tượng rộng hơn đôl tượng 
của Kinh tế  chính trị.

Thứ hai, quan hệ sản xuâ't chi là yêu tố 
bản chất nhằ't cúa nên kinh tế, do vậy Kinh tế  
chính trị có đôi tượng hẹp hơn Lịch sử kinh 
tê' cũng là lẽ đương nhiên, không thê mô tà 
chân thực nến kinh tê' nếu không biê't rõ vể 
bàn châ't của nó. Đó cũng là mối quan hệ giữa 
Kinh tế  chính trị và Lịch sử kinh tế.

Đối tượng của lịch sử kinh tế là gì?

Đế tìm hiếu rõ hơn đô'i tượng cúa Lịch sử 
kinh tế  cần làm rõ một sô' khái niệm, trước

hết là khái niệm "Lịch sử kinh tê" và "Lịch sử 
kinh tếquôc dân". Lịch sử kinh tê'có nghĩa là 
lịch sử các nền kinh tế, còn Lịch sừ kinh tế 
quôc dân có nghĩa là lịch sử các nền kinh tế  
trong phạm vi một quốc gia. Như vậy khái 
niệm Lịch sử kinh tế  rộng hơn Lịch sử kinh tế 
quôc dân vì Lịch sừ kinh tế  còn bao gổm cả 
lịch sử những nền kinh tế  chưa trờ thành 
quô'c gia. Chẳng hạn, Lịch sử kinh tê' quô'c 
dân Việt Nam chi có đôì tượng nghiên cứu 
nền kinh tế  khi có quốc dân Việt Nam. Còn 
nền kinh tế  thời kỳ nguyên thủy, nền kinh tế 
thòi kỳ bắc thuộc, nên kinh tế  thời kỳ Pháp 
thuộc... không nằm trong đôi tượng nghiên 
cứu của nó vì lúc đó không có quôc dân Việt 
Nam.

Cung từ khái niệm vể Lịch sử kinh tế  cỏ 
thế hiếu đối tượng cúa Lịch sừ kinh tế  là 
nghiên cứu sự phát triển của các "nền kinh têf/.

"Nền kinh tê*' cho tới nay có nhiều định 
nghĩa khác nhau. Mồi định nghĩa đều phản 
ánh một mặt nào đó, một góc nhìn nào đó đôì 
vói nền kinh tê', chẳng hạn, nền kinh tế  bao 
gổm lực lượng sản xuâ't và quan hệ sản xuâ't, 
lực lượng sản xuât là phản ánh môì quan hệ 
giữa người và tự nhiên trong quá trình sáng 
tạo ra của cải còn quan hệ sản xuất là nhừng 
mốì quan hệ giữa người với ngưới trong quá 
trình sáng tạo ra của cải. Phương thức sản 
xuất- gổm lực lượng sản xuâ't và quan hệ sản 
xuất và những môì quan hệ giữa chúng là 
bản châ't của các hoạt động của con người 
hay bàn châ't của nển kinh tế. Khi xuâ't hiện 
Nhà nưóc - là kê't quả của cuộc đâu tranh giai 
cấp, đứng trên các giai câp để điều hòa mâu 
thuẫn giai cấp - Nhà nước đã có những tác 
động nhât định vào quá trình sáng tạo ra của 
cải. Chính từ quan niệm này vể nền kinh tế  
mà có quan niệm vế đôì tượng của Lịch sử 
kinh tê'như trên [1 ].

Nhưng lực lượng sàn xuât và quan hệ sản 
xuâ't là những yêu tô' bản châ't cùa nền kinh
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tế, do vậy không thế nghiên cứu trực tiếp 
chúng mà nghiên cứu chúng qua các biến 
hiện của nó, đó là qua các quá trình sản xuất, 
phân phôi, trao đối, tiêu dùng về cúa cải. So 
với phương thức sàn xuâ't thì sàn xuâ't, phân 
phôi, trao đối, tiêu dùng về của cải biểu hiện 
cụ thể hơn nển kinh tế. Đến lượt nó, việc 
nghiên cứu sàn xuâ't, phân phôi, trao đối, tiêu 
dùng cúa cải lại phải được cụ thể trong các 
ngành của nển kinh tê' như nông nghiệp, 
công nghiệp, thương nghiệp, tài chính... Và 
bàn thân các ngành kinh tếcũng không đú đế 
nghiên cứu toàn diện về nền kinh tê', chằng 
hạn như những vân đề về kinh tê' nông thôn, 
kinh tế  thành thị, các trung tâm kinh tế  và sự 
chuyên dịch các trung tâm kinh tê'... Do vậy 
có thể đi đêh những vấn để như sau:

1 . Nêu xét ở góc độ các ca câu của nền 
kinh tế  thì việc nghiên cứu quan hệ sản xuất 
và lực lượng sản xuâ't cũng như cơ sở và kiên 
trúc hạ tầng, chi là co câu bản châ't nhất của 
nền kinh tế  và việc nghiên cứu sự phát triển 
cùa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuâ't 
thông qua các quá trình sản xuât, phân phôĩ, 
trao đôX tiêu dùng về của cải thì lại là nghiên 
cứu thông qua ca cấu khác của nền kinh tế. 
Khi nghiên cứu thông qua các ngành kinh 
tế... cũng có nghĩa là đã thông qua các co câu 
kinh tế  nổi ra ngoài han nữa... do vậy nếu 
chi dừng lại ở việc nghiên cứu ''tổng quát 
những lực lượng sản xuâ't và quan hệ sản 
xuất" thì mới chi dừng lại ờ bản chất sâu sắc 
nhâ't của nền kinh tế  mà thôi.

2. Từ đó có thể đi đêh quan niệm về đôi 
tượng cùa Lịch sử kinh tế  là: nghiên cứu các 
ca câu của nền kinh tế, từ cơ câu bản châ't 
nhất như kê't câu quan hệ sản xuâ't, lực lượng 
sàn xuất... đến các ca câu sàn xuâ't, phân 
phôi, trao đối, tiêu dùng... đến các cơ cấu nối 
ra ngoài han như ca câu kinh tê' ngành, ca 
cấu kinh tế  thành phần, cơ câu kinh tê' 
vùng... và nêu dựa vào các cơ câu kinh tê'đó,

nền kinh tê'được định nghĩa như, nển kinh tế  
gổm toàn bộ các lực lượng sản xuất và các 
quan hệ sàn xuâ't; nến kinh tê' gổm toàn bộ 
các quá trình sán xuất, phân phôi, trao đổi, 
tiêu dùng của cải; nền kinh tê'bao gổm toàn 
bộ các ngành; nền kinh tế  bao gổm toàn bộ 
các thành phần kinh tế ...

3. Nhấn mạnh việc nghiên cứu cơ câu 
kinh tế  cũng có nghĩa, không chi nghiên cứu 
ca câu của quan hệ sản xuât và lực lượng sản 
xuât hay một phương thức sản xuât nào đó, 
mà còn nghiên cứu cơ câu các phương thức 
sản xuât trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất 
định, trong đó vạch rõ một phương thức sản 
xuâ't thông trị. Trong mỗi giai đoạn phát triển 
của lịch sử, thường có sự tổn tại của nhiều 
phương thức sản xuâ't khác nhau, rả't ít thời 
kỳ lịch sử chi có một phương thức sản xuất 
mà các phương thức sản xuât thường cùng 
tổn tại và đan xen nhau, chang hạn nên kinh 
tế  Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc, gổm ít nhất 
có các phương thức sản xuâ't như:

+ Phương thức sản xuâ't phong kiêh, dựa 
trên ca sờ bóc lột nông nô (sự tổn tại của 
phương thức sản xuâ't này trong thời Pháp 
thuộc không cần phải bàn cãi). Co sờ cho sự 
tổn tại của giai cấp địa chù và nông nô, ở đây 
là nông nô chứ không phải nông dân. Nông 
dân còn bao gổm cả những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ trong nông nghiệp, phú nông, 
nông dân sản xuâ't tự câp tự túc... phương 
thức sản xuâ't phong kiên vẫn tổn tại phố 
biên trong thòi kỳ Pháp thuộc, do vậy tỷ 
trọng dân cư chủ yếu của nưóc ta trong thời 
Pháp thuộc là nằm trong phương thức sản 
xuâ't này nhưng vai trò của quan hệ sản xuất 
phong kiến đả thay đối, nó không còn tính 
chât tiên bộ mà mang tính châ't kìm hãm sự 
phát triển của sản xuâ't và xã hội. Nó không 
còn đóng vai trò thông trị trong nền kinh tế  
như thời kỳ phong kiên độc lập tự chủ, nó đã 
trờ thành quan hệ phụ thuộc và trở thành
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công cụ đế thống trị và khai thác thuộc địa 
cùa thực dân Pháp hay công cụ để thực dân 
Pháp nô dịch nước ta.

+ Phương thức sản xuâ't tư bản chủ nghĩa, 
đây là phương thức sản xuất mói được xuất 
hiện trong thời kỳ Pháp thuộc (trong lĩnh vực 
nông nghiệp đó là sự xuâ't hiện các đổn điền 
tư bán, trong công nghiệp đó là hình thức sản 
xuâ't công xưởng tư bản... xuât hiện sự kinh 
doanh theo kiếu bóc lột lao động làm thuê). 
Đây là phương thức sàn xuất mói xuât hiện ở 
Việt Nam, nó tiến bộ hon phương thức sản 
xuất phong kiên và đang phát triển.

Mặc dù vậy, phương thức sản xuâ't tư bàn 
chú nghĩa ỏ Việt Nam ngay đêh cả năm 1945 
cùng chưa bao giờ đóng vai trò thông trị (vì 
trong môi giai đọan lịch sử có nhiểu phương 
thức sàn xuâ't cùng tổn tại nhưng trong đó có 
một phương thức sàn xuâ't thống trị, tên của 
phương thức sản xuâ't thống trị chính là tên 
của giai đoạn lịch sử đó). Phương thức sản 
xuất tư bản chú nghĩa trong giai đoạn này trở 
thành công cụ khai thác thuộc địa của thực 
dân Pháp, nó chi được phát triến trong chừng 
mực là công cụ khai thác thuộc địa. Thực dân 
Pháp nhò sự phát triển cùa phương thức sản 
xuâ't này mà khai thác thuộc địa với quy mô 
lán hay có hiệu quà han, nhưng thực dân 
Pháp sang đây không phải với mục đích phát 
triển chú nghĩa tư bàn, củng không phải phát 
triển phương thức sán xuất tư bản ờ đây đế 
phát triển sản xuât ớ thuộc địa mà sự xác lập 
phương thức sản xuât tư bản chú nghĩa chi 
đế phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa 
có hiệu quà hơn cùa thực dân Pháp.

Nêu thực dân Pháp có phát triến một số 
lĩnh vực kinh tê', văn hóa nào đó, là vi để 
phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa có 
hiệu quả hon mà thôi, do vậy, thực dân Pháp 
đă không đẩy mạnh sự phát triển chú nghĩa 
tư bàn ờ Việt Nam, ngược lại còn kìm hảm sự 
phát triến của nó, cô' gắng duy trì nó trong

chừng mực là công cụ để khai thác thuộc địa 
có hiệu quá hơn của thực dân Pháp. Nêu chủ 
nghĩa tư bản được phát triển mạnh ở Việt 
Nam thì đến mức nào đó, nển kinh tê' vùng 
thuộc địa này sẽ cạnh tranh với nền kinh tế  
Pháp thậm chí nêu phát triển hơn Pháp sẽ 
thông trị lại Pháp. Do vậy, mặc dù là phương 
thức sàn xuất tiên bộ nhất lúc đương thòi ở 
Việt Nam nhưng trong thời kỳ Pháp thuộc, 
nó cũng là một phương thức sản xuâ't nhò 
yêu và bị chèn ép. Thời kỳ Pháp thuộc, cũng 
có thể nói, đó là thời kỳ xác lập chủ nghĩa tư 
bản ờ Việt Nam.

Nêu phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đóng vai trò thông trị trong giai đoạn 
này thì trong lịch sử Việt Nam phải thay tên 
"thời kỳ Pháp thuộc" bằng "thời ki/ tư bản chù 
nghĩa" cũng giông như thời kỳ phong kiến đã 
từng thống trị trưóc kia được đặt tên là "thời 
kỳ phong kiến", và sau này cũng không thể 
viết rằng: nưóc ta từ một nền kinh tế  thuộc 
địa nừa phong kiên bò qua giai đoạn phát triển 
chủ nghĩa tư bản tiên thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội vì trong thòi kỳ Pháp thuộc đã phát triến 
chù nghĩa tư bàn rổi.

Quan hệ sản xuảt tư bản chù nghĩa trong 
thời kỳ Pháp thuộc là một quan hệ phụ 
thuộc, nó đã bị một quan hệ khác mạnh hơn 
thông trị và chi phối, đó là quan hộ thuộc địa.

+ Phương thức sản xuâ't hàng hóa nhò, đó 
là những ngưòi tiên hành sàn xuâ't hàng hóa 
nhò, họ vừa là người tư hữu tư liệu sản xuất 
vói quy mô nhỏ vừa là những người lao 
động trực tiếp trên co sờ những tư liệu sản 
xuất đó. Đó là nhửng hộ gia đình tiểu thủ 
công nghiệp, những chủ trang trại hộ, trung 
nông, phú nông, tiểu thương... phương thức 
sàn xuâ't này đã tự phát nẩy sinh trong chế 
độ phong kiên và tiếp tục phát triển trong 
thòi kỳ Pháp thuộc. Phương thức sản xuất 
này đằ cung cấp những sản phẩm cần thiết 
cho sản xuât và tiêu dùng cùa n h â n  dân.
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+ Phương thức sản xuâ't tự cấp tự túc, 
củng giông như phương thức sàn xuât hàng 
hóa nhò nhưng quy mô tư hửu về tư liệu sán 
xuâ't và lao động quá nhỏ chi thỏa mãn nhu 
cẩu trực tiếp, phương thức sản xuâ't này tổn 
tại ở hầu hết các vùng miền núi và nông thôn 
Việt Nam.

+ Các phương thức sản xuất hay các quan 
hệ sản xuâ't trôn, trong thời kỳ Pháp thuộc 
đểu trở thành quan hệ phụ thuộc, đểu bị một 
quan hệ đặc biệt trùm lên và thông trị, đỏ là 
quan hệ thuộc địa. Quan hệ thuộc địa chi 
phôi và quyê't định tâ't cả, quan hệ thuộc địa 
đà hướng tâ't cả các quan hệ khác trở thành 
các công cụ phục vụ cho nó, các quan hệ khác 
chi được tổn tại và phát triến trong chừng 
mực là công cụ phục vụ cho quan hệ thuộc 
địa, quan hệ thuộc địa trong thời kỳ này mới 
là quan hệ đóng vai trò quyết định xu hướng 
vận động, phát triến cúa nền kinh tê'thời kỳ 
Pháp thuộc, nhưng trong thời kỳ này quan hệ 
sản xuât phong kiến vẫn là quan hệ phổ biên, 
do vậy, thời kỳ này là thời kỳ đặc biệt trong 
lịch sử Việt Nam, đó là thời kiỊ thuộc địa nửa 
phong kiến.

4. Có thế quan niệm chung hơn về khái 
niệm cùa môn Lịch sử kinh tế  là: nghiên cứu 
sự phát triển, biên đổi cùa các cơ câu của nền 
kinh tê' trong các giai đoạn lịch sử khác 
nhau.

Nghiên cứu sự phát triển cúa các cơ câu 
của nền kinh tế  chính là nghiên cứu nền kinh 
tê'ờ các góc độ khác nhau, hay nghiên cứu đa 
chiều về nến kinh tê', hay như ta thưòng nói, 
đó là nghiên cứu toàn diện sự phát triển của 
nền kinh tế.

Nghiên cứu đa chiểu về nền kinh tế 
không có nghĩa coi nến kinh tế  là một mó lộn 
xộn những sự kiện và quy luật kinh tê' mà 
phài đứng trên cái trục quan trọng nhất của 
nền kinh tê' cái lô gíc bản chất nhâ't của nền 
kinh tế, đó là sự biến đối của các phương 
thức sản xuâ't hay cơ cấu các quan hệ sàn 
xuât, trong đó có một quan hệ sản xuâ't thông 
trị, quan hệ sản xuẩt thông trị mới có tính 
quyết định xu hướng phát triển của nền kinh 
tê' trong giai đoạn đó. Các quan hệ sản xuất 
trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định hợp 
thành cơ câu kinh tế -  xã hội, co câu này là ca 
sở của kiên trúc thượng tầng. Tâ't cả các cơ 
câu kinh tê' khác chi là cụ thế hóa, là sự thể 
hiện của cơ cấu kinh tế  này, do vậy, các cơ 
câu kinh tế  khác là thế hiện mang tích lịch sử 
của cơ câu kinh tê'- xã hội.

Trong những trường hợp đặc biệt của lịch 
sử, như thời kỳ là thuộc địa, thì các quan hệ 
sản xuất lại bị một quan hệ khác thống trị và 
quyê't định, nó biên các quan hệ sản xuất 
thành phương tiện phục vụ cho nó, đó là 
quan hệ thuộc địa. Quan hệ thuộc địa mới là 
quan hệ có tính quyết định xu hướng phát 
triển của nển kinh tế  trong thòi kỳ đó.
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Object of the political economy is production relations and those relations are interacted with 
production íorces and the superstructure but its direct obịect is production relations.

Direct object of economic history includes the mode of production and a part of superstructure. It 
also analyses the natura! and social conditions as vvell as social awareness which iníluence to the 
economy. Essentially, the economic history analyses economic structures, in which a structure of 
production relations is the íirst nature and it is expressed through a structure of production- 
distribution-exchange-consumption; an economic structure of industry (branch), a structure of 
economic sector, etc.


