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Abstract: World economy, nowadays develops into many different tendencies. My writing focuses on the 
development tendencies as: Economic Internationalization, World Economy transporms to the economy with 
material and techaical baes, World economic restrueture and renovcetion 

Tóm tắt. Nền kinh tế thế giới hiện nay phát triển theo những xu hướng khác nhau. Bài viết này sẽ đề cập đến 
các xu hướng phát triển là: Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế, xu hướng nền kinh tế thế giới chuyển sang nền 
kinh tế có cơ sở vật chất kỹ thuật mới về chất, xu hướng cải tổ và đổi mới nền kinh tế thế giới. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bước sang thế kỷ XXI, chúng ta đang đứng trước thời cơ mới. Nhân loại đang từng 
bước đi vào sử dụng tri thức cho phát triển và đang hình thành nền kinh tế dựa vào tri thức, sử 
dụng nhanh và gần như trực tiếp các thành tựu của khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất 
đời sống. Đó là điều mà Các – Mác đã tiên đoán cách đây 150 năm về khả năng đưa khoa học 
trở thành  lực lượng sản xuất trực tiếp. Theo đánh giá của các nhà tương lai học, thế giới đang 
chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức, trong đó khả năng hiểu biết của con người đặc biệt là 
công nghệ thông tin và viễn thông đã được ứng dụng ngày càng nhiều mặt của đời sống xã 
hội. Bài viết này sẽ tìm hiểu những xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới nửa đầu thế 
kỷ XX  

II. NỘI DUNG 

           Chúng ta đã bước sang thế kỉ XXI. Đây là thời kỳ mà các quan hệ quốc tế đã phát triển 
tới mức không một quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù thuộc hệ thống kinh tế xã hội nào có thể 
tồn tại và phát triển mà không chịu sự tác động ấy. Đây cũng là thời kỳ diễn ra qúa trình biến 
đổi  từ một nền kinh tế thế giới bao gồm nhiều nền kinh tế quốc gia sang nền kinh tế toàn cầu, 
từ sự phát triển kinh tế theo chiều rộng sang phát triển kinh tế theo chiều sâu. Những thành 
tựu khoa học và công nghệ đã cho thấy loài người đang quá độ từ nền sản xuất vật chất sang 
nền sản xuất tinh thần –cơ sở vật chất của xã hội tương lai. 

Những năm đầu của thế kỷ XXI nền kinh tế thế giới phát triển theo các xu hướng sau 
đây: 

1. Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới 

Nền kinh tế thế giới đang phát triển thành một thể thống nhất tuy vẫn bao gồm các mặt 
đối lập và mâu thuẫn nhau. 

Những quan hệ kinh tế toàn thế giới vốn có những sức mạnh không thể cưỡng lại. 
Thực tế trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời, sự đối đầu giữa 2 hệ thống 
kinh tế  xã hội đã đưa nền kinh tế thế giới tới những nguy cơ to lớn chưa thể lường hết được, 
trái với xu thế khách quan quốc tế hoá đang phát triển. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh và 
đối đầu gay gắt, các quan hệ kinh tế Đông –Tây vẫn tồn tại bất chấp ý chí của các chính phủ. 
Trong những điều kiện mới hiện nay, kinh tế các nước vừa phát triển vừa tăng cường liên kết. 
Mỗi nước không chỉ tăng cường tiềm lực kinh tế của mình, mà còn mở rộng buôn bán các 
nước khác. 



Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới phát triển trên cơ sở xuất hiện ngày càng 
nhiều những vấn đề  kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải có sự phối hợp chung để giải quyết các vấn 
đề đó. Những vấn đề cấp bách đăt ra là: 

1.1 Vấn đề chiến tranh và hoà bình: Chính sách đối đầu buộc các quốc gia phải tăng cường 
chi phí quốc phòng rất lớn và tác động rất xấu đến nền kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là 
các quốc gia đang phát triển. Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển gặp không ít khó khăn do 
chính việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Do đó, cuộc đấu tranh cho hoà bình chống chiến 
tranh, cắt giảm vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách của cả nhân loại, của mọi quốc gia và 
các phong trào tiến bộ. Đó cũng là vấn đề có tính chất kinh tế toàn cầu.       

1.2 Vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái: Đây là vấn đề đang được đặt ra như một vấn đề  
toàn cầu nghiêm trọng. Sự phát triển của công nghiệp hoá, đô thị hoá cùng với sự gia tăng dân 
số qúa nhanh ở nhiều quốc gia làm cho chất thải độc hại ngày càng lớn. Trái Đất đang và sẽ bị 
ô nhiễm nặng …Các quốc gia cần phải có sự phối hợp hành động để ngăn chặn nguy cơ này. 

1.3 Hệ thống tín dụng quốc tế: Hệ thống tín dụng quốc tế có liên quan đến  mọi quốc gia, 
được tất cả các nước quan tâm. Nền kinh tế thế giới đang bị đe doạ đẩy tới bờ vực thẳm của 
những cuộc khủng hoảng tài chính. Hiện nay, trên thế giới có quá nhiều con nợ, nhất là các 
nước đang phát triển không có khả năng trả nợ …nếu các nước này đang phá sản thì mọi quốc 
gia khác cũng chịu những tổn thất nặng nề và không thể lường trước được. 

1.4 Vấn đề thương mại quốc tế cũng ngày càng trở nên gay gắt vì các quốc gia, kể cả các 
nước đang phát triển ngày càng  đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường thế giới… và tổ chức 
thương mại thế giới WTO đã ra đời vào ngày 1.1.1995 để giải quyết những xu hướng tự do 
hoá thương mại …sẽ có lợi cho mọi quốc gia thành viên. 

1.5 Những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng khác như vấn đề dân số, lương thực, khai thác đại 
dương…ngày càng được đặt ra và thừa nhận là cấp bách, song về cơ bản chúng chưa được 
giải quyết và biểu hiện ngày càng nghiêm trọng. Đây không phải là nhiệm vụ của một quốc 
gia nào, mà không phải giải quyết trong phạm vi hẹp mà là nhiệm vụ chung của tất cả các 
quốc gia trên toàn cầu. 

      Tính thống nhất của nền kinh tế hay xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế phát triển trên cơ sở 
mở rộng các quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia. Trước đây những quan hệ cùng có 
lợi dường như chỉ tồn tại trong quan hệ giữa các nước tư bản chủ nghĩa với các nước đang 
phát triển chỉ là quan hệ bóc lột, áp bức dân tộc và thôn tính, xâm lược. Trong quan hệ đông 
tây chỉ thấy sự đối đầu, chống phá nhau. Từ thực tế đấu tranh của các nước đang phát triển đã 
buộc các nước phát triển phải xây dựng và mở rộng các quan hệ cùng có lợi với mọi quốc gia. 

Trong tình hình mới hiện nay, các nước có nền kinh tế phát triển muốn mở rộng thị 
trường, nguồn vốn đầu tư, địa bàn chuyển nhượng những kỹ thuật truyền thống và hình thành 
phân công lao động quốc tế thì phải mở rộng những quan hệ quốc tế cùng có lợi. Đây chính là 
một phương hướng mới của các quan hệ kinh tế quốc tế, tạo ra cơ hội để các quốc gia có điều 
kiện có thể mở rộng các quan hệ phụ thuộc vào nhau. Không thể phát triển kinh tế bằng cách 
xây dựng một nền kinh tế khép kín, tự cô lập trong một nước, thậm chí một nhóm nước.  

Nền kinh tế khủng hoảng, sản xuất giảm sút, thất nghiệp cao và thiếu vốn đầu tư ở các 
nước Đông Âu, sự tan rã và suy sụp nhanh chóng của nền kinh tế Liên Xô cũ đã cho thấy rằng 
mô hình kinh tế tập trung quan liêu, đóng cửa không phù hợp với xu hướng toàn cầu hoá nền 



kinh tế hiện nay. Nó khẳng định con đường phát triển của nền kinh tế thị trường ở các nước 
đang phát triển cũng như đang tiến hành cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường. Ví dụ 
như Angiêri từ ngày 1/1/1992 nhà nước đã bỏ chính sách bao cấp giá, giá hàng Angiêri chính 
thức thả nổi. Các nước kinh tế đang phát triển cũng đang tích cực tiến hành nền kinh tế cho 
phù hợp với xu hướng mới này của thế giới. 

 Xu hướng liên kết toàn thế giới thành một thị trường thống nhất đang được đẩy mạnh 
hơn. Nó phản ánh quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay.  

2. Xu hướng nền kinh tế thế giới chuyển sang nền kinh tế có cơ sở vật chất kỹ thuật mới 
về chất - một nền văn minh hậu công nghiệp. 

Từ trước đến nay nền kinh tế thế giới vẫn đang hoạt động chủ yếu dựa vào những cơ 
sở vật chất - kỹ thuật truyền thống. Trước yêu cầu phát triển của giai đoạn mới cơ sở này ngày 
càng tỏ ra không đáp ứng được. Tại các nước công nghiệp phát triển, kỹ thuật cơ khí hoá đã 
đạt trình độ cao và phổ biến các nguồn năng lượng dựa trên cơ sở sử dụng nguyên liệu rắn và 
lỏng, các vật liệu kim khí… đều đã được tận dụng cao độ và nguồn cung cấp chúng ngày càng 
hạn chế. Các quá trình công nghệ không liên tục ngày càng không đáp ứng các yêu cầu phát 
triển, không gian lục địa đã tỏ ra không đủ cho một nền kinh tế thế giới trong tương lai… 

Thế kỷ XXI nền kinh tế trí tuệ đang được hình thành và phát triển. Đó là những người 
máy công nghiệp sẽ thay thế bằng những người lao động. Các quá trình lao động trí óc cũng 
được người máy thay thế. Các nguồn năng lượng mặt trời và nhiệt hạch… sẽ phổ biến và thay 
thế cho những cho các nguồn năng lượng hiện có. Các chất siêu dẫn, siêu cứng, siêu sạch, 
siêu bền… sẽ thay thế các vật liệu truyền thống. Công nghệ vi sinh, công nghệ gen sẽ phát 
triển… Các công nghệ liên tục sẽ được sử dụng rộng rãi. Không gian của nền kinh tế thế giới 
sẽ được mở rộng đến đáy Đại Dương và vũ trụ … Khi đó nền sản xuất thế giới sẽ đảm bảo 
cung cấp hàng hoá dồi dào với chi phí rất thấp, các khu vực sản xuất vật chất sẽ thu hẹp lại 
nhỏ bé so với các khu vực kinh tế trí tuệ.  

Để có thể thực hiện bước quá độ sang một nền kinh tế mới, các nước trên thế giới dù 
thuộc chế độ chính trị nào cũng phải có những thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật và kiến trúc 
thượng tầng, nhưng theo cách riêng của mình. Bất cứ quốc gia nào, muốn đạt được sự phát 
triển và tiến nhanh trên con đường hiện đại hoá đều phải giải quyết hai vấn đề cơ bản:  

Một là, tạo ra phát minh mới trên các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao (vi điện tử, năng 
lượng, vật liệu, công nghệ) hoặc du nhập chúng và áp dụng nhanh chóng vào sản xuất.  

Hai là, chuyển nhượng sang nơi khác các kỹ thuật trung gian và  truyền thống. 

 Hai vấn đề này có mối liên quan và đòi hỏi có sự phối hợp toàn cầu nếu không 
chuyển nhượng các kỹ thuật trung gian truyền thống sang các quốc gia kém phát triển hơn thì 
các tiến bộ kỹ thuật dù có đạt được cũng không có nơi sử dụng hoặc việc áp dụng có nhiều 
hạn chế.  

Các quốc gia có nền kinh tế phát triển, trình độ công nghiệp hoá cao coi khoa học 
công nghệ  là cốt lõi của biến đổi nền kinh tế. Các nước này áp dụng nhiều biện pháp để dành 
được các ưu thế trong sáng tạo kỹ thuật công nghệ như: tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh 
vực  nghiên cứu khoa học công nghệ, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và 
tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, cải cách và chấn hưng giáo dục, bồi dưỡng và thu hút 
nhân tài, thành lập các thành phố khoa học kỹ thuật cao. 



Các nước phát triển, đặc biệt là Nhật Bản đã đạt được thành tựu kinh tế nổi bật còn 
nhờ việc nhập bằng phát minh từ nước ngoài và đưa các bằng phát minh này vào ứng dụng 
trong sản xuất. Nhật Bản trong 20 năm (1950-1970) đã nhập 11.606 bằng phát minh, vào 
những năm gần đây khối lượng các bằng phát minh Nhật nhập vào còn nhiều hơn. 

Việc chuyển nhượng các kỹ thuật trung gian và truyền thống  ở các nước phát triển 
sang các nước kém phát triển hơn. Nhờ đó mà các nước nghèo rút ngắn được chu kỳ đổi mới 
kỹ thuật và thời gian hoàn vốn cho  những kỹ thuật nhập khẩu. Cách thứ hai là áp dụng kết 
cấu hai tầng trong công nghiệp. Tầng thứ  nhất gồm các xí nghiệp lớn, hiện đại. Tầng thứ hai 
gồm các xí nghiệp nhỏ và vừa kém hiện đại hơn. Các kỹ thuật được xem là cũ luôn luôn được 
chuyển nhượng từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Nhật Bản đã thành công trong việc chuyển 
nhượng kỹ thuật trung gian và truyền thống theo cả hai cách này. Các nước NIC hiện cũng 
đang tìm một tầng công nghiệp thứ hai ở các công nghiệp nước kém phát triển hơn. 

 Bước quá độ chuyển sang một nền kinh tế mới ở các nước kém phát triển. Để xây 
dựng những ngành công nghiệp hiện đại cho nền kinh tế của mình đa số các quốc gia đi theo 
hai hướng: 

Một là, du nhập các kỹ thuật trung gian và truyền thống của các nước phát triển trên 
cơ sở đó nhanh chóng bắt nhịp với trình độ hiện đại của nền sản xuất thế giới. Nam  Triều 
Tiên là nước đi theo con đường này.  

Hai là, nhập các bằng phát minh sáng chế, nghiên cứu, ứng dụng chúng vào sản xuất 
để tạo dựng cho mình một tầng công nghiệp hiện đại. Tầng công nghiệp truyền thống được 
coi là tiền đề để áp dụng hướng thứ hai. Hướng thứ nhất càng mở rộng, càng mạnh thì khả 
năng nghiên cứu ứng dụng và phát minh sáng chế càng lớn. 

 Các nước đang phát triển hiện đứng trước một thách thức mới. Đó là lợi thế của các 
quốc gia này về nguồn nguyên liệu, nhưng tỷ trọng giao dịch nông sản phẩm khoáng sản trên 
thị trường thế giới ngày càng giảm do cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đang phổ biến. 
Vì vậy, các nước đang phát triển phải áp dụng chính sách kinh tế mới, thực hiện chính sách 
mở cửa với  bên ngoài, tham gia cạnh tranh quốc tế, sử dụng những thành tựu mới của khoa 
học kỹ thuật và dịch vụ quốc tế. 

Những thay đổi về cơ cấu kinh tế thế giới dẫn tới những thay đổi về thị trường: thị 
trường của hàng hoá có hàm lượng kỹ thuật cao và thị trường dịch vụ sẽ ngày càng mở rộng, 
còn thị trường hàng hoá truyền thống sẽ ngày càng thu hẹp và cạnh tranh để tiêu thụ ngày 
càng gay gắt. 

Hiện nay, khu vực dịch vụ ở các nước phát triển chiếm khoảng 50 – 60% dân số lao 
động và 60 – 65% tổng số sản phẩm quốc dân, khu vực công nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 
40% lao động, 30 -35% tổng sản phẩm quốc dân. Dự báo thế kỷ XXI khu vực dịch vụ ở các 
nước này có thể tăng 70 – 80% dân số lao động và khu vực công nghịêp sẽ giảm đi tương 
ứng, mà trong đó tỷ trọng của những ngành công nghiệp sản xuất ra hàng hoá có hàm lượng 
khoa học  kỹ thuật cao tăng lên và tỷ trọng của những ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật 
trung gian sẽ giảm đi. 

3. Xu hướng cải tổ và đổi mới nền kinh tế thế giới. 

Một trật tự quốc tế mới đang được xác lập trên quy mô toàn cầu với những đặc trưng 
chủ yếu là đối thoại và hợp tác xây dựng các khu vực hoà bình và ổn định, thực hiện các 



nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào nội bộ của nhau… Cuộc khủng hoảng 
hệ thống XHCN trên thế giới, đặc biệt là sự sụp đổ của các nước Đông Âu, của Liên Bang Xô 
viết năm 1991 đã chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh và đối đầu Đông – Tây kéo dài trong 45 
năm qua. Thế giới chuyển sang một thời kỳ mới – thời kỳ chạy đua phát triển kinh tế. Việc 
xây dựng lại thể chế kinh tế toàn cầu, hay nói cách khác việc cải tổ và đổi mới nền kinh tế thế 
giới là một nhu cầu cấp bách hiện nay nhằm thoả mãn được những yêu cầu mới của sự phát 
triển sản xuất, phù hợp với diễn biến về mặt kinh tế chính trị và thể chế xã hội. 

Công cuộc cải tổ và đổi mới đang diễn ra sâu rộng ở tất cả các nước còn lại trong hệ 
thống XHCN thế giới với những tên gọi khác nhau (Cải cách ở Trung Quốc, đổi mới ở Việt 
Nam …) và với các mức độ khác nhau. Đây thực sự là cuộc cách mạng thay cũ, đổi mới mà 
khi phát động các nước đã nêu rõ mục tiêu là đưa nền kinh tế và toàn bộ đời sống xã hội sang 
một trạng thái mới về chất. 

Các nước XHCN không thể phát triển như cũ. Những tư duy cũ, những thể chế cũ với 
mô hình kinh tế kế hoạch, tập trung và đóng cửa ngày càng cản trở sự phát triển và đặt các 
quốc gia này trước nguy cơ to lớn của cuộc khủng hoảng. Việc không thừa nhận những quan 
hệ hàng hoá - tiền tệ dựa trên cơ chế thúc đẩy phát triển theo chiều rộng trong mô hình XHCN 
tập trung quan liêu bao cấp không tạo lập được quá trình tự thân vận động để tự cải biến mình 
về chất và khủng hoảng, suy sụp kinh tế chính là cái giá phải trả cho mô hình này. 

Công cuộc cải cách kinh tế  có mục tiêu tạo lập nền kinh tế thị trường, để các hoạt 
động kinh tế được điều tiết tự nhiên bởi cơ chế thị trường như chính nó đã có và cần phải có 
dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước XHCN. Đó là lối thoát khỏi sự sụp đổ về kinh tế, là 
hướng đi đúng nhằm đưa nền kinh tế của các quốc gia này hoà nhập vào con đường phát triển 
thông thường của đời sống kinh tế nhân loại. 

Các nước tư bản phát triển đã và đang bước vào công cuộc cải tổ sâu rộng về kết cấu 
kinh tế  và các thể chế xã hội để thích ứng với điều kiện mới. Phương hướng cải tổ của các 
nước trong khu vực này thể hiện rõ nhất ở một số mặt: 

 - Tăng cường vai trò điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế, không chỉ giới hạn 
trong phạm vi một quốc gia mà có sự phối hợp điều chỉnh siêu quốc gia. 
 - Phát triển các tổ chức siêu quốc gia mà chúng có ảnh hưởng lớn đến các quan hệ 
kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia như nhất thể hoá cộng đồng kinh tế 
châu Âu, hình thành khu vực tự do Bắc Mỹ, Canada mở rộng tới Mêhicô, tiến tới toàn châu 
Mỹ liên kết kinh tế nhiều tầng giữa Nhật Bản với các nước ASEAN và NIC tiến tới nhất thể 
hoá kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. 
 - Tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội như việc làm, trợ cấp thất nghiệp, giáo 
dục phổ cập, bảo vệ môi trường… trên cơ sở đảm bảo lợi ích phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
 - Có sự chuyển biến trong quan hệ với các nước đang phát triển từ chính sách tước 
đoạt, cướp bóc, kiềm chế trong tình trạng lạc hậu sang chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế tư bản chủ nghĩa phụ thuộc ở các nước này, tạo ra ở các nước đang phát triển một thị 
trường rộng lớn, một hệ thống công thương nghiệp phụ thuộc, một môi trường kinh doanh có 
lợi cho các nước tư bản phát triển. 

 Thay đổi cơ cấu nền kinh tế với vai trò chủ đạo của ngành kinh tế dịch vụ và tăng 
cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản 
xuất. 



 Những cải tổ trên là những dấu hiệu mới chưa từng có trong khuôn khổ của các nước 
TBCN trước đây và có thể được xem là những yếu tố mới, những hình thức quá độ sang một 
xã hội mới. 

 Các nước đang phát triển đều đang tiến hành cải tổ với các mức độ khác nhau, mà việc 
cải tổ kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia hoà nhập với trào lưu cải tổ, cải cách chung của thế 
giới. Xu hướng cải tổ ở khu vực này nhằm chủ yếu vào việc mở cửa nền kinh tế với bên 
ngoài, thực hiện chính sách thu hẹp kinh tế quốc gia, mở rộng kinh tế tư nhân, tuy vẫn giữ 
quyền điều tiết và kiểm soát của Nhà Nước đối với các hoạt động kinh tế, tăng cường đấu 
tranh cho một trật tự kinh tế quốc tế, phi chính trị hoá các quan hệ quốc tế về mặt kinh tế. 
Trên cái nền chung đó cải tổ kết cấu kinh tế – xã hội và tăng cường các biện pháp điều tiết vĩ 
mô là xu hướng chủ yếu của hầu hết các quốc gia đang phát triển. Cuộc cải tổ, cải cách kinh 
tế được thực hiện theo hai hướng chính: cải tổ toàn diện và cải tổ kết cấu toàn phần. 

 Cải tổ kết cấu toàn diện tức là cải tổ trong cả hai lĩnh vực kinh tế – xã hội. Phần lớn 
các quốc gia theo xu hướng này là các nước đông dân, nền kinh tế – xã hội khủng hoảng sâu 
sắc đòi hỏi Chính phủ phải tiến hành song song cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Điển hình 
như các nước Mêhicô, Braxin, Áchentina, Angiêri. Mục tiêu đặt ra với cải tổ toàn diện nhằm 
khôi phục và nâng cao mức tăng trưởng kinh tế, hạn chế vay nợ nước ngoài trên cơ sở trả dần 
vốn nợ cũ, thực hiện cân bằng tài chính, chỉ tiêu có lựa chọn, tăng cường các nguồn thu nhập 
trong nước, thực hiện đa dạng xuất khẩu, đa phương hoá thị trường, kết hợp đồng bộ giữa các 
biện pháp kinh tế nhằm khắc phục những căn bệnh kinh niên của nền kinh tế chậm phát triển. 

 Cải tổ kết cấu từng phần tức là cải tổ một số mặt yếu kém hoặc cải tổ trọng điểm. Đây 
cũng là xu hướng tương đối phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như các nước NIC ở châu 
Á, hoặc một số nước ở châu Mỹ La Tinh. Điển hình về cải tổ xuất khẩu là Thái Lan và Nam 
Triều Tiên. Ở Thái Lan, nhờ xuất khẩu thành phẩm dẫn đến tăng nhanh đầu tư, tăng nhanh 
tổng sản phẩm quốc dân. Nam Triều Tiên chú trọng cải tổ cơ cấu một số ngành công nghiệp 
xuất khẩu như sản phẩm chế tạo và hàng tiêu dùng cao cấp. Nhờ phát triển hai ngành này, 
mức tăng tổng sản phẩm nội địa nâng lên và mức tăng xuất khẩu cũng được nâng lên. 

 Chính phủ Malaixia đặc biệt chú ý đến điều chỉnh cơ chế thuế và các sản phẩm công 
nghiệp chế biến xuất khẩu. Các nước châu Mỹ La tinh kết hợp cải tổ tài chính, giảm tỉ lệ lạm 
phát với những chính sách mở rộng quan hệ ngoại thương, sử dụng tối ưu nguồn đầu tư nước 
ngoài… 

 Bước sang thế kỷ XXI, các xu thế trên vẫn tiếp tục thể hiện vai trò có tính bao trùm và 
thường xuyên quyết định, mặc dù có thêm những sắc thái mới đa dạng và phức tạp hơn. 
Những sắc thái này thể hiện ở các khía cạnh sau: 

 Khía cạnh thứ nhất là: Do tác động của khoa học và công nghệ với cường độ lớn hơn 
và trình độ cao hơn làm thay đổi cơ cấu ngành sản xuất và dịch vụ mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. 
Các ngành công nghiệp “ cổ điển” giảm dần tỉ trọng và vai trò của nó trở nên “ mãn chiều xế 
bóng ”. Các ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ tăng nhanh, đặc biệt là các ngành 
dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. Chúng giữ vai trò khớp nối, đảm bảo cho toàn bộ quá trình 
tái sản xuất xã hội được thông suốt và phát triển với tốc độ cao. 

 Cơ cấu kinh tế trở nên mềm hoá, khu vực kinh tế phi hình thức được mở rộng, nền 
kinh tế “ tượng trưng ” có quy mô lớn hơn nền kinh tế “thực tế” nhiều lần. 



 Cơ cấu lao động phân theo ngành có sự thay đổi sâu sắc, xuất hiện nhiều nghề mới với 
sự đan kết của nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ. 

 Khía cạnh thứ hai là: Do sự tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, của sự 
phân công lao động quốc tế, do vai trò và tàm hoạt động mới của các công ty xuyên quốc gia, 
quá trình quốc tế hoá nến kinh tế thế giới ngày nay càng phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn 
chiếu sâu trên hai cấp độ toàn cầu hoá và khu vực hoá và đã đưa đến nền chuyển biến nhanh 
chóng của thể chế kinh tế thế giới, đưa nền kinh tế trên bước vào thời kỳ cạnh tranh toàn cầu 
bên cạnh sự đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác trong cạnh tranh. 

 Thể chế kinh tế thế giới chuyển biến theo thị trường hoá nền kinh tế của từng quốc 
gia, quốc tế hoá thể chế nền kinh tế giữa các nước theo hướng mở cửa với sự xuyên suốt của 
thể chế kinh tế thị trường theo  hướng nhất thể hoá và tập đoàn kinh tế khu vực. 

 Khía cạnh thứ ba là: Xu thế toàn cầu hoá gia tăng với các biểu hiện mới về vai trò 
ngày càng lớn của hoạt động tài chính tiền tệ; sự gia tăng của mậu dịch quốc tế nhanh hơn 
nhiều tốc độ tăng trưởng kinh tế; việc gia tăng làn sóng sát nhập các công ty xuyên quốc gia; 
vai trò ngày càng quan trọng của tri thức và sự phát triển của loại hình kinh tế tri thức. Công 
nghệ thông tin phát triển làm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất và đời sống, đưa đến sự tác 
động ngày càng lớn của kinh tế đến chính trị và xã hội. Quá trình toàn cầu hoá diễn ra cả bề 
rộng lẫn bề sâu, một mặt đưa tới cơ hội cho sự phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như 
của toàn thế giới, giúp cho việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên hiện có trên Trái Đất 
cũng như gây tác động ngược trở lại đối với sự phát triển của khoa học – công nghệ đối với 
việc phân công lao động quốc tế. 

  Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế cũng đưa đến những thách thức lớn ở 
nhiều góc độ khác nhau như sự gia tăng của các rủi ro kinh tế (khủng hoảng tài chính – tiền tệ 
khu vực, sự sụt giảm của thương mại toàn cầu, việc hình thành các “bong bóng” tài chính và 
tiền tệ…) cũng như gây nên mâu thuẫn giữa kinh tế với chính trị và xã hội (làm suy giảm tính 
độc lập chủ quyền quốc gia, gây nên sự phụ thuộc quá mức vào các trung tâm kinh tế lớn, 
phương hại đến sự phát triển văn hoá dân tộc…). Trong quá trình toàn cầu kẻ mạnh thu được 
nhiều lợi ích hơn còn người yếu dễ bị thua thiệt. Những quốc gia có tiềm lực lớn, có điều kiện 
thuận lợi trong cạnh tranh quốc tế sẽ tìm cách khai thác quá trình toàn cầu hoá và cài đặt lợi 
ích của họ. Các quốc gia phát triển chậm hơn không thể bị động theo sau, cũng không thể 
tham gia quá trình toàn cầu hoá một cách bị động và vô vọng được. 

III/ KẾT LUẬN  

Ngày nay, thế giới đang có sự biến động sâu sắc về nhiều mặt. Về phương diện kinh tế, các 
quan hệ kinh tế quốc dân đan quyện vào nhau và chi phối nền kinh tế của tất cả các nước. Bối 
cảnh quốc tế mới vừa tạo ra thời cơ mới tương đối thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những 
thách thức mới đối với nền kinh tế của các quốc gia. 

 Thời cơ mới là một nhân tố hết sức quan trọng, như một luồng gió mới sẽ có tác động 
rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Sự diễn biến phức tạp của tình hình thế 
giới đòi hỏi từng quốc gia phải có tư duy mới, biết tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, phát 
huy thế mạnh của mình để hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

 Đối với nước ta, việc hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là việc làm hết sức 
cần thiết. Nếu không quan tâm đến điều này, nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển như 



hiện nay. Trong thế kỷ XXI, hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và sẽ trở 
thành nước công nghiệp phát triển trong những năm tới.  
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