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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời của 

quốc gia. Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

của mọi Nhà nước,  trong mọi giai đoạn phát triển của lịch sử. Sự ra đời, tồn 

tại, vận động và phát triển của Nhà nước với thuộc tính chủ quyền quốc gia 

luôn chịu sự tác động, chi phối của quá trình vận động và phát triển mạnh mẽ 

của đời sống xã hội trong nước và quốc tế đặc biệt là xu thế toàn cầu hóa. Đây 

là một hiện tượng lịch sử với những nguyên nhân khách quan và chủ quan 

xuất phát từ quá trình vận động và phát triển của lịch sử nhân loại. 

 Ngày nay, không thể phủ nhận rằng toàn nhân loại, mỗi quốc gia, mỗi đơn 

vị kinh tế và mỗi người dân đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ xu thế phát triển 

khách quan của toàn cầu hoá. Quá trình toàn cầu hoá là hiện tượng mới mẻ 

của lịch sử, bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, thương mại và đầu tư, đang lan rộng 

ra các lĩnh vực khác của nền kinh tế và có tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội như chính trị, văn hoá, xã hội... Tác động của toàn cầu 

hoá đối với chủ quyền quốc gia cũng được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực đó. 

Trước sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hoá đối với đời sống xã hội như 

vậy có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.  

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: Toàn cầu hoá xu thế rất tích cực cho sự 

phát triển của mỗi quốc gia. 

- Quan điểm thứ hai cho rằng: Toàn cầu hoá là một xu thế tiêu cực nó làm 

ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực xã hội của mỗi quốc gia, nó làm ảnh hưởng tới 

những giá trị chuẩn mực của đời sống, làm sói mòn những giá trị tốt đẹp của 

nhân loại. 

 - Quan điểm thứ ba cho rằng: Trong xu thế toàn cầu hoá chủ quyền quốc 

gia không còn tuyệt đối nữa mà chỉ tương đối. Toàn cầu hoá dần dần sẽ làm 
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xoá bỏ đi ranh giới giữa các quốc gia, các quốc gia sẽ không còn biên giới 

lãnh thổ và lúc đó tất cả loài người đang sống trên hành tinh này là một quốc 

gia thống nhất. 

Với những quan điểm về tác động của toàn cầu hoá đối với chủ quyền 

quốc gia như vậy. Đòi hỏi những nhà nghiên cứu phải có cái nhìn toàn diện về 

mọi khía cạnh của chủ quyền quốc gia dưới tác động của toàn cầu hoá, từ đó 

đưa ra được sự nhìn nhận chung và đề ra được những biện pháp tổng thể 

nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng và tính thời 

sự của vấn đề này, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài  “Chủ quyền quốc gia 

trong xu thế toàn cầu hoá” là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp cao học Luật, 

chuyên ngành Luật quốc tế của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu  

Chủ quyền quốc gia được đề cập thường xuyên trong nghiên cứu và giảng 

dạy về Nhà nước và pháp luật, đặc biệt là ngành Luật quốc tế. Trong các giáo 

trình luật quốc tế của các trường đại học đều có trình bày về chủ quyền quốc 

gia trong các chương như chủ thể của luật quốc tế. Trong các tác phẩm của 

các luật gia Tư sản như cuốn Tinh thần pháp luật của Montesquieu, bàn về 

khế ước xã hội, chủ quyền quốc gia cũng được quan tâm nghiên cứu. ở Việt 

Nam cũng có nhiều tác giả có những công trình nghiên cứu về chủ quyền 

quốc gia,  như TS. Nguyễn ngọc đào với bài viết: Bàn về nội dung một số lý 

thuyết xung quanh vấn đề chủ quyền nhà nước, in trong cuốn tạp chí Luật 

học, số 4 năm 1998. NXB Chính trị quốc gia đã phát hành cuốn “Chủ quyền 

kinh tế trong một thế giới đang toàn cầu hoá”, cuốn sách này là tập hợp các 

bài phát biểu tại hội nghị cùng tên diễn ra tại Băng cốc – Thái Lan  vào tháng 

3 năm 1999, nhằm mục đích xây dựng kinh tế học lấy nhân dân làm trung tâm 

cho thế kỷ XXI. Thực chất cuốn sách này chỉ nhìn nhận dưới góc độ kinh tế 

học chứ không phải là luật học, không giải quyết những vấn đề lý luận và 
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thực tiễn về chủ quyền quốc gia. Như vậy, ở Việt Nam, tác giả chưa thấy có 

một công trình nào đề cập tới chủ quyền quốc gia một cách thực sự đầy đủ và 

có hệ thống. 

Vấn đề toàn cầu hoá hiện nay đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên 

cứu trong nước cũng như quốc tế. Ở Việt Nam có nhiều cuốn sách nói về toàn 

cầu hoá như: cuốn Toàn cầu hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

GS,TS.Lê Hữu Nghĩa – TS. Lê Ngọc Tòng (đồng chủ biên) NXB Chính trị 

Quốc gia, năm 2004, cuốn sách đề cập đến những đặc điểm chủ yếu, những 

xu thế lớn của thế giới và triển vọng hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Cuốn 

“toàn cầu hoá quan điểm và thực tiễn kinh nghiệm quốc tế, do NXB Thống kê 

phát hành năm 1999,  cuốn sách đề cập đến những quan điểm khác nhau của 

những lực lượng, những trào lưu tư tưởng và hành động chính yếu trên thế 

giới về toàn cầu hoá. Cuốn “ Toàn cầu hoá dưới góc nhìn khác nhau” do NXB 

Chính trị Quốc gia phát hành năm 2005, cuốn sách bao gồm những bài viết 

của các tác giả trong và ngoài nước lập luận về toàn cầu hoá, có ý kiến phê 

phán hết sức gay gắt thể hiện quan điểm riêng của các tác giả.  Bên cạnh đó 

các tạp chí chuyên ngành cũng cho đăng tải nhiều bài viết về toàn cầu hoá và 

hội nhập kinh tế quốc tế, đáng chú ý là Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Nghiên cứu 

lý luận, Tạp chí nhà nước và pháp luật, Tạp chí nghiên cứu lập pháp... Tóm 

lại vấn đề toàn cầu hoá được nhìn nhận từ rất nhiều góc độ khác nhau, được 

phân tích về các tác động của nó đối với nhiều hiện tượng khác nhau của đời 

sống xã hội, nhưng cũng chưa có tác giả nào nêu được một cách toàn diện về 

sự tác động của toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc gia đặc biệt chưa tác giả 

nào đi sâu nghiên cứu vấn đề chủ quyền quốc gia của một số nước trong Liên 

minh Châu Âu bị tác động như thế nào khi họ gia nhập tổ chức này, từ đó rút 

ra được những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam và các nước khi tham 

gia hội nhập vào khu vực và thế giới. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 

Mục đích thực hiện đề tài: Tổng hợp và phân tích những quan điểm khoa 

học về chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá, phân tích những tác động của 

toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc gia. Nghiên cứu những thuận lợi và 

thách thức đối với vấn đề chủ quyền của một số nước thành viên EU khi gia 

nhập vào tổ chức này và  trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của Đảng và Nhà 

nước ta về toàn cầu hoá tác giả đưa ra một số kinh nghiệm mà Việt Nam và 

các nước có thể tham khảo khi tham gia vào quá trình hội nhập vào khu vực 

và thế giới. 

Với việc hoàn thiện luận văn này tác giả mong muốn góp một phần sức lực 

của mình trong nghiên cứu và giảng dạy đặc biệt là trong ngành luật quốc tế 

Nhiệm vụ của đề tài: 

- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chủ quyền quốc gia. Cụ thể hệ 

thống được những quan điểm, học thuyết  cổ điển về chủ quyền quốc gia và 

toàn cầu hoá. Phân tích và  những quan điểm hiện đại về chủ quyền quốc gia 

và toàn cầu hoá, từ đó đưa ra một định nghĩa khoa học về chủ quyền quốc gia 

và toàn cầu hoá. Phân tích, đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với mọi 

mặt của đời sống xã hội trong nước cũng như quốc tế. 

- Trên cơ sở nghiên cứu mô hình nhà nước Liên minh Châu Âu chỉ ra được 

vấn đề chủ quyền quốc gia của một số nước thành viên bị tác động như thế 

nào khi gia nhập vào mô hình này, từ đó rút ra được những kinh nghiệm gì 

cho Việt Nam và các quốc gia khác khi gia nhập vào ASEAN nói riêng và thế 

giới nói chung. 

- Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề 

hội nhập trong xu thế toàn cầu, tổng kết những thành tựu mà Việt Nam đã đạt 

được trong quá trình hội nhập quốc tế, phân tích những thuận lợi và khó khăn 

mà Việt Nam đã và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới từ đó đưa ra những 
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biện pháp nhằm bảo đảm chủ quyền quốc gia Việt Nam trong xu hướng hội 

nhập. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu:  Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về chủ 

quyền quốc gia và toàn cầu hoá, Tác động của toàn cầu hoá đối với chủ quyền 

quốc gia, chủ quyền quốc gia của một số nước trong Liên minh Châu Âu khi 

gia nhập tổ chức này, nghiên cứu quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn 

đề hội nhập trong xu thế toàn cầu hoá. 

Phạm vi nghiên cứu: trong khuôn khổ một luật văn thạc sỹ, thời gian 

nghiên cứu có hạn bên cạnh đó nguồn tài liệu chưa phong phú tác giả không 

có tham vọng giải quyết sâu sắc, triệt để mọi vấn đề về chủ quyền quốc gia và 

toàn cầu hoá và mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá. Trọng 

phạm vi luận văn, tác giả đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về chủ 

quyền quốc gia và toàn cầu hoá, thấy được mối quan hệ qua lại giữa chúng. 

Về mặt thực tiễn tác giả đi nghiên cứu mô hình của Liên minh Châu Âu để chỉ 

ra được những thuận lợi và thách thức về mặt chủ quyền khi một quốc gia 

tham gia vào một tổ chức hay nói cách khác khi một quốc gia hội nhập vào 

khu vực hay thế giới trong xu thướng toàn cầu hoá thì gặp những thuận lợi và 

thách thức gì về chủ quyền. Về ứng dụng đối với Việt Nam hội nhập vào khu 

vực và thế giới là một nhu cầu tất yếu, vì vậy tác giả đi nghiên cứu quan điểm 

chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong vấn đề này và từ đó mạnh dạn đưa ra 

những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập mà vẫn 

bảo đảm được chủ quyền quốc gia. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa 

Mác – Lênin, kết hợp hiệu quả với các phương pháp khoa học truyền thống 

khác như phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, logic, lịch sử... 
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5. Những đóng góp mới của luận văn 

Luận văn đi tổng hợp, phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý 

luận cơ bản về chủ quyền quốc gia, phân tích được mối quan hệ biện chứng 

giữa toàn cầu hoá và chủ quyền quốc gia, từ đó thấy được những tác động mà 

quá trình toàn cầu hoá đem lại đối với chủ quyền quốc gia. 

 Trên cơ sở nghiên cứu mô hình của Liên minh Châu Âu để thấy được 

sự được và mất gì về chủ quyền quốc gia khi các thành viên tham gia vào tổ 

chức này. Từ đó tác giả rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong 

quá trình hội nhập vào khu vực và thế giới. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. 

Luận văn được kết cấu làm 3 chương, cụ thể: Chương 1: Khái quát chung về 

chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá; Chương 2: Vấn đề chủ quyền quốc gia  

với kinh nghiệm của các nước EU trong quá trình toàn cầu hoá; Chương 3: 

Việt Nam với vấn đề chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập khu vực và 

thế giới. 
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CHƢƠNG I 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA 

VÀ TOÀN CẦU HOÁ 

1.1. Khái quát về chủ quyền quốc gia. 

Chủ quyền quốc gia là một thuộc tính chính trị - pháp lý, là cơ sở của 

nền độc lập chính trị, kinh tế của quốc gia. Chủ quyền quốc gia không chỉ thu 

hút sự quan tâm của các triết gia, chính trị gia, luật gia và của những người 

làm công tác nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, mà chủ 

quyền quốc gia ngày nay còn được nhắc tới thường xuyên trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, nó gơi dậy sự tìm hiểm của bất kỳ ai quan tâm đến 

vấn đề thời sự này. Tuy nhiên khái niệm chủ quyền quốc gia là một khái niệm 

rất trừu tượng, phức tạp, gây nên sự tranh luận giữa các nhà triết học, luật học 

và chính trị học và là một khái niệm được giải thích khác nhau theo cách nhìn 

nhận của người giải thích, chẳng hạn các luật gia quốc tế thường quan tâm tới 

các thuộc tính liên quan đến một quốc gia độc lập, có chủ quyền trong cộng 

đồng quốc tế; các chính trị gia thường quan tâm tới nguồn gốc của quyền lực 

chính trị trong một quốc gia; các luật gia về hiến pháp thường quan tâm tới 

quyền lực pháp lý tối cao ở một quốc gia, nhất là ở những nước theo thể chế 

đại nghị. Chính vì vậy, thuật ngữ chủ quyền quốc gia dù đã xuất hiện hàng 

trăm năm qua, nhưng xung quanh vấn đề này vẫn tồn tại nhiều học thuyết và 

quan điểm khác nhau gây nhiều tranh cãi giữa các nhà triết học, luật học, 

chính trị học. 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự hình thành một trật tự thế giới mới 

việc nghiên cứu và thảo luận về vấn đề này thực sự có ý nghĩa. 

 

 



 14 

1.1.1. Các học thuyết cổ điển về chủ quyền quốc gia. 

 Bối cảnh hình thành các học thuyết về chủ quyền quốc gia là vào thời 

kỳ quân chủ chuyên chế ở Tây Âu khoảng thế kỷ XV-XVI. Trong thời kỳ 

này, với sự tập trung quyền lực vào tay nhà vua, xã hội Tây Âu lúc đó đã lâm 

vào tình trạng khủng hoảng, mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp phong kiến với 

các giai tầng khác của xã hội, đặc biệt là giai cấp Tư sản đang phát triển mạnh 

mẽ. Những nhà tư tưởng thời kỳ này đã đưa ra hàng loạt các quan điểm tiến 

bộ nhằm giải phóng con người, chống lại sự cai trị độc đoán, chuyên quyền 

của giai cấp phong kiến và sự chú ý được tập trung vào các vấn đề như quyền 

lực chính trị trong xã hội có Nhà nước và pháp luật. Các học thuyết này tồn 

tại và phát triển qua giai đoạn cực thịnh của chủ nghĩa tư bản. Chính các học 

thuyết này có ảnh hưởng đến quan niệm chủ quyền quốc gia hiện nay, trong 

đó tiêu biểu là các học thuyết về chủ quyền quốc gia như: 

- Học thuyết chủ quyền tuyệt đối 

- Học thuyết chủ quyền độc lập 

1.1.1.1. Học thuyết chủ quyền tuyệt đối. 

Học thuyết chủ quyền tuyệt đối ra đời ở Tây Âu vào thế kỷ XV- XVI 

nhằm chống lại Giáo hoàng và Hoàng đế. Những người đại diện cho học 

thuyết này là J. Bondin, Machiaveli, H.Grotius,... 

Trong cuốn “Le Prince” xuất bản năm 1532,  Niccolo Machiaveli đưa 

ra quan điểm về chủ quyền quốc gia một cách cực đoan như sau. Ông cho 

rằng chủ quyền quốc gia phải tuyệt đối, và phải được đặt trên mọi quyền lực 

khác. Điều này có nghĩa Nhà cầm quyền nếu muốn bành trướng quyền lực có 

thể vận dụng tất cả các phương thức, thủ đoạn kể cả những thủ đoạn xảo 

quyệt, trái với luân thường đạo lý. Chủ nghĩa phát xít Đức cũng đã dựa vào 

học thuyết về chủ quyền tuyệt đối để biện minh cho chế độ độc tài phát xít 

của mình gây ra đại chiến thế giới thứ hai [54, tr6]  



 15 

Và trong tác phẩm nổi tiếng “Six books of a Commonwealth, 1606” 

tạm dịch (sáu tuyển tập về Khối thình vượng chung) của Jeam Bodin (Nhà 

triết học Phục hưng Pháp) cũng có chủ trương coi chủ quyền quốc gia là tuyệt 

đối. Nhưng trong tác phẩm này hầu như chỉ tập trung vào phân tích mối quan 

hệ giữa nhà nước với xã hội công dân, tức là hầu như chỉ đề cập đến khía 

cạnh đối nội của chủ quyền quốc gia. 

Xét trên nhiều phương diện, thuyết chủ quyền tuyệt đối là cực đoan đi 

ngược lại xu thế chung của lịch sử quan hệ quốc tế. Quan điểm đó trong giai 

đoạn hội nhập quốc tế lại càng có tính nguy hiểm, bởi điều này cho phép các 

quốc gia tự đặt ra các quy tắc, luật lệ hành xử riêng của mình, không thừa 

nhận giá trị ràng buộc pháp lý chung của các cam kết quốc tế, bất chấp pháp 

luật quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để những nước có tiềm lực kinh tế, quân 

sự mạnh lấn át những nước yếu hơn. Điều này gây cản trở cho sự hợp tác bình 

đẳng giữa các quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.1.1.2. Học thuyết chủ quyền độc lập 

Đại diện tiêu biểu cho học thuyết này là Charles Rousseau. Theo ông, 

chủ quyền quốc gia đồng nghĩa với sự độc lập của quốc gia đó. Trong tác 

phẩm của mình, Ông giải thích hai khái niệm “ chủ quyền” và “độc lập” có 

nhiều điểm tương đồng, nhất là ba thuộc tính sau: Quyền lực toàn vẹn, quyền 

lực chuyên biệt và quyền lực tự chủ quốc gia. Theo quan niệm này, chủ quyền 

quốc gia phải toàn vẹn, chính quyền được phép can thiệp vào mọi lĩnh vực xét 

thấy có lợi cho sự tồn tại và phát triển bền vững của quốc gia. Chủ quyền 

quốc gia phải độc chuyên trên toàn bộ lãnh thổ của mình, trừ trường hợp quốc 

gia muốn tự mình hạn chế độc quyền này bởi những cam kết quốc tế với nước 

ngoài và các tổ chức quốc tế. Chủ quyền quốc gia phải tự chủ, không lệ thuộc 

vào một quốc gia nào trong quan hệ đối nội và đối ngoại  
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Xét một cách toàn diện thì Học thuyết chủ quyền độc lập là một quan 

điểm tiến bộ, và nó có nhiều điểm tương đồng với quan điểm hiện đại về chủ 

quyền quốc gia. Tuy nhiên học thuyết này vẫn còn những điểm hạn chế như 

học thuyết này mới chỉ tập trung vào một khía cạnh của chủ quyền quốc gia 

đó là lĩnh vực đối nội mà chưa đề cập đến khía cạnh đối ngoại của quốc gia. 

Nó sẽ trở thành thứ lý luận nguy hiểm khi phát triển quan điểm quyền lực tự 

chủ lên thành quyền lực vô hạn và áp dụng quyền lực đó ra ngoài phạm vi 

lãnh thổ của quốc gia, dẫn đến tình trạng quốc gia bất chấp mọi nguyên tắc, 

luật lệ quốc tế sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích mong muốn, điều 

này đi ngược lại với thực tiễn tồn tại của Luật quốc tế. 

Trên đây là hai học thuyết tiêu biểu nhất về chủ quyền quốc gia được 

hình thành và phát triển trong thời kỳ giai cấp tư sản đang lớn mạnh và đấu 

tranh quyết liệt với giai cấp phong kiến giành quyền lực về chính trị.  

1.1.1.3. Một số học thuyết khác về chủ quyền quốc gia. 

Trong lịch sử pháp luật quốc tế còn tồn tại nhiều học thuyết khác về 

chủ quyền quốc gia như:  

- Thuyết chủ quyền tối đa mà đại diện tiêu biểu là G.Scelles, ông cho 

rằng trong quan hệ quốc tế các quốc gia có chủ quyền tuy là không tuyệt đối 

nhưng cũng đủ rộng lớn hơn chủ quyền của các thực thể khác trong thế giới 

này, và do có chủ quyền tối đa đó nên quốc gia giữ vị trí ưu thế trong xã hội 

quốc tế.  

- Người ta cũng nhắc tới học thuyết về chủ quyền đối ngoại của những 

nước tham gia Công ước Montevideo năm 1933 về quyền và nghĩa vụ của 

quốc gia. Theo học thuyết này, quốc gia phải có một quyền uy chính trị khả dĩ 

đủ năng lực đối ngoại của quốc gia để giao tiếp với các thực thể chính trị khác 

trong quan hệ quốc tế, để bảo vệ và duy trì hoà bình và an ninh quốc tế... 
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- Thuyết chủ quyền nhân dân mà đại diện là Jean Jacques Rousseau 

(1712 – 1778), trong cuốn “Bàn về Khế ước xã hội” ông cho rằng chủ quyền 

nhân dân tập trung ở ý tưởng về ý chí chung. Học thuyết này của ông đã phát 

triển trên cơ sở học thuyết chủ quyền độc lập (chủ quyền bên trong) lên một 

tầng nấc mới. Kế tiếp ông là John Austin (1790- 1859) đã đưa ra học thuyết 

về chủ quyền và chủ nghĩa lập hiến. Trong khi đó khái niệm về chủ quyền đối 

ngoại hay chủ quyền bên ngoài gắn bó với cuộc đấu tranh cho chính quyền 

nhân dân. Hai ý tưởng chủ quyền bên trong và chủ quyền bên ngoài hợp nhất 

lại để tạo thành khái niệm hiện đại là “chủ quyền quốc gia” (National 

sovereignty) [ 48]. 

Có thể nói, trên đây là những điểm sáng về tư tưởng, nhưng nhìn 

chung, các học thuyết này vẫn giải thích vấn đề chủ quyền quốc gia một cách 

phiến diện mà chưa thực sự đi sâu vào bản chất của vấn đề, đặc biệt chưa làm 

rõ được hai khía cạnh đối nội và đối ngoài của chủ quyền quốc gia. Song cũng 

không thể phủ nhận các học thuyết này đã có nhiều đóng góp cho sự hình 

thành và phát triển của quan niệm ngày nay về chủ quyền quốc gia. 

1.1.2. Chủ quyền quốc gia theo quan niệm hiện nay 

Chủ quyền quốc gia là một trong các thuộc tính chính trị - pháp lý của 

quốc gia. Nội dung thực tế và cội nguồn tư tưởng hệ của chủ quyền thay đổi 

trong suốt quá trình lịch sử tuỳ thuộc vào tính chất của hình thái kinh tế xã 

hội. Trên cơ sở kế thừa những điểm hợp lý, khoa học của những học thuyết cổ 

điển về chủ quyền quốc gia, quan điểm hiện đại lý giải về chủ quyền quốc gia 

ở dưới những góc độ sau: 

 Trong cuốn “từ điển ngoại giao”, năm 1973, tập 3, tr.433-435; “Từ 

điển pháp luật quốc tế”, năm 1982, tr.214-215 định nghĩa Chủ quyền quốc gia 

được hiểu là sự thống nhất cao của quyền lực nhà nước trên toàn đất nước đó 

và sự độc lập của quyền lực nước đó trong quan hệ quốc tế  
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Trong cuốn “từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam” định nghĩa Chủ 

quyền quốc gia như sau:  Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị - pháp lí 

không thể tách rời của quốc gia. Nội dung của chủ quyền quốc gia bao gồm 

quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập 

của quốc gia trong quan hệ quốc tế.  

Như vậy trong thời đại ngày nay, khái niệm chủ quyền được nhìn nhận 

chủ yếu dưới hai góc độ đó là quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh 

thổ và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Để làm rõ khái niệm 

này ta đi vào phân tích cụ thể từng khía cạnh của khái niệm như sau: 

- Quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ 

Quan điểm hiện đại cho rằng, quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi 

lãnh thổ có nghĩa là trên lãnh thổ của mình chỉ có quốc gia mới có đầy đủ 

quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp tối cao. Quyền lực tối cao đó của 

quốc gia cho phép loại trừ mọi quyền lực khác của nước ngoài trên lãnh thổ 

của mình và là căn cứ để quốc gia giải quyết mọi vấn đề chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng... trong phạm vi lãnh thổ của mình, không 

một thế lực nào từ bên ngoài được phép dùng sức ép về chính trị, quân sự, 

kinh tế để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia dưới mọi hình thức. 

Quốc gia có toàn quyền trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của mình, bảo vệ đường biên giới quốc gia mình, chống lại 

mọi hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia phù hợp với nguyên tắc và quy 

phạm pháp luật quốc tế. Nói cách khác, về mặt đối nội chủ quyền quốc gia 

dừng lại ở biên giới lãnh thổ giống như sự tự do của mỗi con người dừng lại ở 

chỗ sự tự do của người khác bắt đầu. Và để được các nước công nhận chủ 

quyền của mình, mỗi nước cũng phải công nhận chủ quyền của nước khác và 

chấp nhận sự tự giới hạn ấy 

- Quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế  
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 Trong quan hệ quốc tế, quyền độc lập của quốc gia thể hiện qua quyền 

tự quyết mọi vấn đề đối nội và đối ngoại của quốc gia không có sự áp đặt từ 

các chủ thể khác, trên cơ sở sự tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia trong 

cộng đồng quốc tế. Việc xây dựng hệ thống các nguyên tắc và quy phạm điều 

chỉnh mối quan hệ  giữa quốc gia với các chủ thể khác trong quan hệ quốc tế 

không dựa trên cơ sở áp đặt ý chí mà thông qua con đường duy nhất là thoả 

thuận trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng. Tuy trong Luật quôc tế có tồn tại các 

điều khoản Juscongens là điều khoản mang tính mệnh lệnh, bắt buộc trong 

quan hệ quốc tế, nhưng về bản chất nó cũng là sự thoả thuận, nó được hình 

thành trên cơ sở “sự thừa nhận rộng rãi” của các chủ thể luật quốc tế.  

Sự độc lập của quốc gia trong quan hệ với các quốc gia khác, các chủ thể 

khác của Luật quốc tế thể hiện ở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, quyền tự 

quyết định trong việc tham gia vào các tổ chức và diễn đàn hợp tác quốc tế, 

đặc biệt là quyền bảo vệ trước mọi hành vi can thiệp từ bên ngoài. Tính độc 

lập và bình đẳng của chủ quyền quốc gia là nền tảng của quan hệ quốc tế hiện 

đại. Trật tự quốc tế chỉ có thể được duy trì nếu các quyền bình đẳng của các 

quốc gia tham gia trật tự đó được hoàn toàn bảo đảm. Chủ quyền quốc gia ở 

phương diện này thể hiện là sự chế ước và sự tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các 

quốc gia trong môi trường hợp tác quốc tế. Trong mối tương quan của sự bình 

đẳng, sự độc lập của từng quốc gia do chủ quyền đem lại không bao hàm ý 

nghĩa quốc gia tồn tại tách rời cộng đồng quốc tế. Trái lại, điều đó thể hiện sự 

tồn tại của quốc gia với tư cách là một đơn vị trong cộng đồng quốc tế. 

Hai nội dung quyền tối cao trong phạm vi lãnh thổ và quyền độc lập  

trong quan hệ quốc tế của quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau và là tiền đề cho 

nhau. Những nội dung này được khẳng định trong pháp luật của từng quốc gia 

và trong các văn bản pháp lí quốc tế.  
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1.2. Khái quát về toàn cầu hoá 

Thuật ngữ “toàn cầu hoá” (globalization) được lưu hành nhanh chóng 

từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX. Khi đó, nó thay thế cho thuật ngữ 

“quốc tế hoá‟‟ (internationalization), “xuyên quốc gia hoá” (integration), là 

một khái niệm miêu tả mạng lưới nhân loại tác động lẫn nhau xuyên biên giới 

đang không ngừng lớn mạnh. Do khái niệm này đề cập đến nhiều thay đổi về 

xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá,v.v... dưới các góc độ khác nhau do đó đã 

đưa ra những ý nghĩa khác nhau, kết quả dẫn đến nhiều tranh cãi trên một số 

vấn đề như: định nghĩa toàn cầu hoá, toàn cầu hoá bắt đầu từ khi nào, ảnh 

hưởng của nó đối với mỗi quốc gia dân tộc, và đặc trưng của toàn cầu hoá là 

gì. Và cho tới nay các chủ đề này vẫn mang tính thời sự, gây nhiều tranh luận 

trong các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Để làm rõ hơn về quá 

trình toàn cầu hoá, Luận văn tập trung vào các vấn đề sau: lịch sử hình thành 

và phát triển, khái niệm toàn cầu hoá. 

 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của toàn cầu hoá  

1.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của quá trình toàn cầu 

hoá 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về quá trình hình thành và phát triển 

của toàn cầu hóa, dưới những góc độ khác nhau mà các tác giả có những cái 

nhìn khác nhau về lịch sử hình thành và phát triển của toàn cầu hoá. Sau đây 

là những quan điểm chính về lịch sử hình thành và phát triển của quá trình 

toàn cầu hoá  

Với lý thuyết về dịch chuyển lao động và sự phát triển của thuyết tự do 

mới, tác giả như Mittelman cho rằng, toàn cầu hóa đã trải qua ba thời kỳ chính 

[68]. Thời kỳ thứ nhất xuất hiện cách đây khoảng 5.000 năm khi một số nhóm 

người đã bắt đầu vượt khỏi biên giới của bộ tộc hay lãnh thổ của mình để xâm 

chiếm dân tộc khác, hay chỉ để trao đổi hàng hóa và tìm nơi định cư mới.  
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Thời kỳ thứ hai bắt đầu cùng với sự ra đời của chủ nghĩa thực dân, tư 

bản và công nghiệp hóa xảy ra cách đây khoảng 400 năm và kéo dài đến thập 

niên 1970. Trong suốt thế kỷ 18, thế giới đã chứng kiến một sự di dân ồ ạt của 

khoảng 10 triệu nô lệ da đen sang các nước thực dân và các nước thuộc địa 

của Anh và Pháp đang bị khai thác do tình trạng thiếu lao động ở các nước 

này. Những năm đầu thế kỷ 20, hàng triệu người đổ xô đến các (vùng đất hứa) 

ở Mỹ hay Úc để đào vàng. Nguyên nhân chính vẫn là do sự đói nghèo, sự đe 

dọa về chiến tranh và hạn chế về cơ hội nghề nghiệp ở các nước Châu Âu. 

Đến những năm 1960, Mỹ bắt đầu vươn mình trở thành siêu cường quốc sau 

Thế chiến thứ hai, và thế giới một lần nữa chứng kiến sự di chuyển ào ạt lực 

lượng lao động có kỹ năng và bán kỹ năng từ các nước Châu Âu sang Bắc 

Mỹ, gây ra chảy máu chất xám đến mức Liên Hợp Quốc phải lên tiếng báo 

động vào năm 1967. 

Thời kỳ thứ ba xảy ra kể từ những năm 1970, các nước tư bản phải đối 

phó với sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods (được 44 quốc gia thành lập 

vào năm 1944 và chấm dứt hoạt động vào tháng 8 năm 1971 do lạm phát kéo 

dài của nền kinh tế Mỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam kéo theo 

sự tuột giá của đô-la Mỹ), và sự khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng xảy ra 

tại Châu Âu. Các nước đã và đang phát triển đã phải áp dụng các chiến lược 

phát triển kinh tế mới, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và tận dụng 

đồng vốn đầu tư từ nước ngoài và tư nhân. Những khái niệm cô lập các hoạt 

động kinh tế từ thập niên 60 để bảo vệ nền kinh tế nội địa ở các nước đang 

phát triển bắt đầu bị phê bình. Các nhà kinh tế thuộc trường phái tự do mới 

(với cao trào xuất hiện vào những năm cuối thập niên 70) tin rằng giữa các 

quốc gia, bất kể là nước giàu hay nghèo, đều có chung những quy luật phát 

triển kinh tế. Theo quan điểm này, chính phủ các nước phải giảm vai trò kiềm 

chế cứng nhắc của mình trong các hoạt động kinh tế, đồng thời khuyến khích 
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tự do mậu dịch và áp dụng các quy tắc về lợi thế so sánh. Mặc dù quan điểm 

tự do mới bị chỉ trích gay gắt về tính nhân văn trong cạnh tranh kinh tế, nhưng 

thời kỳ này được xem là giai đoạn chuyển tiếp của toàn cầu hóa sang một 

bước phát triển mới kể từ sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ và thế giới 

được sắp xếp lại theo một bố cục mới. 

 Theo quan điểm về sự phát triển của chủ nghĩa thực dân, một số nhà 

lịch sử cho rằng hiện tượng toàn cầu hóa trải qua ba thời kỳ với lần một xảy ra 

vào thế kỷ 16, lần hai vào thế kỷ 19, và lần ba kéo dài trong những năm cuối 

thế kỷ 20. Cả hai làn sóng đầu tiên đều xuất phát từ tham vọng bành trướng 

đất đai của những người lãnh đạo Châu Âu. Hiện tượng này đã dẫn đến sự ra 

đời của chủ nghĩa thực dân đầu tiên ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, kế tiếp 

đến Anh và Pháp. Sự kiện lịch sử quan trọng nhất giữa hai giai đoạn này là 

việc thực dân Châu Âu xâm chiếm Châu Mỹ, Úc và Phi; khiến người Mayas, 

Aztecs và thổ dân Aborigines ở Úc mất hết đất đai và trở thành nô lệ cho 

người da trắng. Những nước kém phát triển khác như Việt Nam, Ấn Độ, Ma-

lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a, An-giê-ri, Ma-rốc… trở thành thuộc địa của Anh và 

Pháp. Với những thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất của Anh 

vào nửa cuối thế kỷ 18, giai cấp tư bản Châu Âu trở thành lực lượng chủ yếu 

thúc đẩy tiềm lực kinh tế trong xã hội bên cạnh việc bần cùng hóa giai cấp vô 

sản. Sự phân biệt giàu nghèo xảy ra không chỉ tại các nước tư bản thực dân 

mà còn tạo nên sự cách biệt thu nhập trên thế giới. Ví dụ, vào cuối những năm 

1890 thu nhập bình quân của các nước Tây Âu cao hơn các nước Đông Âu 

gấp 80%. Cuối thế kỷ 19, Anh từng tự hào với sức mạnh quân đội của họ, và 

cho rằng “Mặt trời chưa bao giờ lặn ở Anh”, khi thuộc địa của họ trải rộng 

khắp nơi trên địa cầu. Vào những năm 1800, Châu Âu chiếm được khoảng 

35% lãnh thổ trên thế giới, và con số này tăng lên 67% vào năm 1878 và 85% 

năm 1914. Tuy vậy, thực dân phương Tây vẫn luôn đối mặt với sự phản 
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kháng mãnh liệt từ các nước thuộc địa, gây ra biết bao thiệt hại về con người 

và vật chất. Chiến tranh Thế giới thứ nhất không phải là liều thuốc giải quyết 

chiến tranh, mà nó đã tạo nên một thế giới bị tàn phá thảm hại ngay sau đó 

[74].  

 Đến sau Thế chiến thứ II, Mỹ trở thành cường quốc số một trên thế 

giới với tham vọng bá chủ toàn cầu đã hình thành chủ nghĩa đế quốc, bành 

trướng ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của mình đến các nước kém phát 

triển. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 20, toàn cầu hóa không còn được xem như 

sự xâm chiếm lãnh thổ mang tính vũ trang nữa, mà nó là sự hội nhập và lấn át 

giữa các nền kinh tế, các mâu thuẫn kinh tế và chính trị hầu như được giải 

quyết trong hòa bình, ngoại trừ những nạn khủng bố của các nhóm chính trị 

cực đoan. Kể từ cuối thập niên 80, có bốn sự kiện lớn ảnh hưởng đến tiến 

trình toàn cầu hóa: Sự lớn mạnh của các công ty xuyên quốc gia nhờ vào sự 

phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong giao thông, công nghệ thông 

tin và viễn thông, ví dụ như Toyota, Boeing, Sony, LG, v.v... ; Sự giảm thiểu 

vai trò điều hành của chính phủ các nước phương Tây trong các hoạt động 

kinh tế tài chính thay vào đó, chính phủ tích cực đóng vai trò điều hòa và tạo 

các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế quốc tế; Sự sụp đổ của Liên 

Xô và Đông Âu; Sự ảnh hưởng to lớn về mặt tài chính lên lĩnh vực chính trị ở 

các quốc gia đã phát triển. 

 Theo lý thuyết về sự phát triển thương mại quốc tế và các tổ chức kinh 

tế quốc tế, các nhà kinh tế - sử học cũng phân chia quá trình phát triển của 

toàn cầu hóa dựa trên ba giai đoạn lịch sử kể từ thế kỷ 14. Giai đoạn một bắt 

đầu từ những năm 1350 khi mạng lưới thương mại, trao đổi động vật, hàng 

hóa (gồm vải vóc, đồ gốm sứ, hồ tiêu, quế…) giữa Châu Âu và Trung Quốc 

phát triển mạnh. Mạng lưới này kéo dài từ Pháp và Ý dọc theo biển Địa Trung 

Hải đến Ai Cập, và sau đó theo đường bộ xuyên khắp Trung Á đến Trung 
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Quốc. Thương mại đường biển cũng kéo dài từ biển Đỏ, qua Ấn Độ Dương, 

vòng qua eo Malacca đến bờ biển Trung Quốc, và nó phát triển mạnh từ 

những năm cuối thế kỷ 15 khi Châu Mỹ được tìm ra một cách tình cờ trong 

quá trình tìm ra một con đường tơ lụa bằng đường biển của thực dân Châu Âu 

cũ. Trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong thời kỳ này được sự bảo hộ 

của quân đội nhà nước để tránh việc cướp bóc. Bù lại, các thương nhân phải 

trả thuế mỗi khi họ vận chuyển ngang một vùng lãnh thổ mới.  

Giai đoạn hai bắt đầu từ năm 1500 đến 1700 khi các nhà cầm quyền 

Châu Âu (điển hình là Bồ Đào Nha, sau này liên kết với Hà Lan, Pháp và 

Anh) xâm chiếm Châu Phi. Với hệ thống hải quân mạnh mẽ họ có thể bắt 

buộc các thương nhân trả thuế dọc tuyến đường Ấn Độ Dương. Đến những 

năm 1700, trao đổi hàng hóa trên thế giới trở nên chuyên nghiệp hơn khi một 

số thương nhân và chính phủ Châu Âu đã sáng lập ra các công ty thương mại 

vận tải biển đầu tiên để mua bán sỉ và lẻ có huê hồng theo tuyến Âu – Á. 

Giai đoạn thứ ba bắt đầu vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 khi khoa 

học kỹ thuật với hệ thống đường sắt và tàu thủy hơi nước phát triển, đã giúp 

cho con người tiến lại gần nhau hơn. Nhưng đồng thời, Châu Âu dần dần mất 

vai trò kiểm soát Châu Mỹ, đầu tiên ở phía Bắc, sau lan rộng đến miền Nam 

nước này. Với cuộc cách mạng giành độc lập ở Mỹ với Hiệp ước Vec-xai năm 

1783, các cuộc phản kháng ở Haiti và Pháp, các nước thuộc địa bắt đầu nhận 

thức rõ hơn về quyền độc lập lãnh thổ và kinh tế của họ. Trong suốt thời kỳ 

này, chính phủ phải giữ vai trò điều hành kinh tế thông qua các đạo luật 

thương mại. Từ thời kỳ Thế chiến thứ hai kéo dài đến giai đoạn hậu Chiến 

tranh lạnh, các nước tư bản, và kể cả các nước kém phát triển, mới bắt đầu 

bước lại gần nhau trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và cho ra đời hàng loạt các tổ 

chức quốc tế và khu vực. 
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Một quan điểm khác cho rằng toàn cầu hóa trải qua ba thời kỳ. Lần thứ 

nhất xảy ra từ năm 1870 đến 1914 khi có khoảng 60 triệu người (chiếm 10% 

lực lượng lao động trên thế giới lúc đó) di cư từ Châu Âu đến Mỹ để tìm 

vàng, hay để tìm cuộc sống tốt hơn ở vùng đất mới được khám phá này. Sự di 

cư này càng kích thích sự phát triển của giao thông và thông tin, khiến cho 

hàng hóa, sức lao động và tiền bạc được di chuyển giữa các quốc gia. Làn 

sóng thứ hai xảy ra từ năm 1950 đến 1980 khi Thế chiến thứ II kết thúc, và 

kinh tế – chính trị thế giới được phân chia thành hai cực: Tư bản và xã hội 

chủ nghĩa. Bộ ba Mỹ, Tây Âu và Nhật đã liên kết chặt chẽ để đẩy mạnh kinh 

tế tư bản lên một tầm mới thông qua các tổ chức quốc tế và các vòng đàm 

phán thương mại như GATT (Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu dịch, và 

vòng đàm phán Uruguay của GATT kéo dài trong 8 năm từ 1986 đến 1994 đã 

dẫn đến hiệp ước thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO) hay IMF 

(Quỹ Tiền tệ Quốc tế). Bên cạnh đó, trong thời kỳ từ những năm 1950 đến 

1960, các tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới cũng bắt đầu mở rộng phạm 

vi hoạt động của họ vào các nước đang phát triển không thuộc khối xã hội chủ 

nghĩa, đặc biệt ở các nước Mỹ La-tinh. Kể từ sau những năm 1980 được xem 

là thời kỳ thứ ba của toàn cầu hóa khi các quốc gia đã bắt đầu ký kết các hiệp 

định song và đa phương về mặt kinh tế thông qua sự điều hành của các tổ 

chức quốc tế, mà điển hình là WTO. Nhìn chung trong thời kỳ này các công 

ty đa quốc gia dần dần có ảnh hưởng mạnh đến vai trò điều hành của các 

chính phủ [74]. 

Như vậy, có thể thấy rất nhiều quan điểm khác nhau về quá trình hình 

thành và phát triển của toàn cầu hóa dựa trên sự tiến hóa của nhân loại từ thời 

kỳ du mục đến nông nghiệp, công nghiệp, hậu công nghiệp và thời đại thông 

tin ngày nay. Nhưng nói chung, các quan điểm đều cho rằng tiến trình toàn 

cầu hoá luôn bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự lớn 
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mạnh của kinh tế tư bản chủ nghĩa đi từ chủ nghĩa phong kiến sang thực dân 

và đế quốc. Ở từng thời kỳ khác nhau thì toàn cầu hóa đều có bản chất khác 

nhau và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống con người. Sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, thông tin và sản xuất nửa sau 

thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 đã thật sự làm thay đổi đời sống con người và thế 

giới. 

 1.2.1.2. Khái niệm toàn cầu hoá 

 Toàn cầu hoá là một hiện tượng phức tạp, nên không thể cắt nghĩa được 

nó nếu chỉ dựa trên một nguyên nhân duy nhất. Quả thực, sự phát triển của 

khoa học công nghệ là động lực chính của toàn cầu hoá, song bên cạnh đó còn 

những động lực không kém phần mạnh mẽ đó là, ý chí của các nhà nước, sự 

liên hiệp lại với nhau của các xã hội công dân, quá trình hợp nhất của các nền 

kinh tế, sự bùng nổ các thể loại tổ chức xuyên biên giới, các dòng di cư khổng 

lồ, sự hội nhập khu vực, sự dâng cao của thực tiễn dân chủ, những lo ngại 

chung về các hiểm hoạ sinh thái, môi trường,vv…Rốt cuộc thì toàn cầu hoá là 

gì? Đã có nhiều định nghĩa được đưa ra dưới những cách thức tiếp cận khác 

nhau về toàn cầu hoá như: 

 Toàn cầu hoá là một quá trình phức tạp, thể hiện ra dưới dạng những 

dòng tư tưởng, tư bản, kỹ thuật và hàng hoá ở quy mô lớn, đang tăng tốc và 

khuyếch trương trên toàn thế giới và gây ra những biến đổi căn bản trong xã 

hội chúng ta.  

 Toàn cầu hoá như một quá trình (hoặc một tập hợp gồm nhiều quá 

trình) là biến dạng kết cấu không gian của các quan hệ và giao dịch xã hội. 

Quá trình này làm nảy sinh các dòng chảy xuyên lục địa hoặc liên khu vực và 

làm xuất hiện các mạng lưới hoạt động, tương tác giữa các quyền lực [64]. 

Hay dưới khía cạnh kinh tế, Theo định nghĩa của Uỷ ban Châu Âu: 

“Toàn cầu hoá có thể được định nghĩa như là một quá trình mà thông qua đó 
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thị trường và sản xuất ở nhiều nước khác nhau đang ngày càng trở nên phụ 

thuộc lẫn nhau do có sự năng động của việc buôn bán hàng hoá và dịch vụ 

cũng như do có sự lưu thông vốn tư bản và công nghệ. Đây không phải là hiện 

tượng mới mà là sự tiếp tục của một tiến trình đã được khơi mào từ khá lâu”. 

Tác giả Ju. Shishcov cho rằng “toàn cầu hoá là một quá trình hội nhập 

nền kinh tế, nó có đặc điểm không chỉ là sự gia tăng thương mại giữa các 

nước mà nó còn có một sự gia tăng rất mạnh mẽ các dòng tài chính thế giới. 

Những dòng di chuyển vốn và đầu tư như vậy kéo theo một sự thâm nhập lẫn 

nhau sâu sắc hơn giữa các nền kinh tế quốc dân và một sự cạnh tranh trực tiếp 

hơn nữa giữa các doanh nghiệp. Như vậy toàn cầu hoá chỉ là giai đoạn cuối 

của quá trình kinh doanh quốc tế, của sự hợp nhất kinh tế thế giới”[64, tr32]  

Dưới khía cạnh chính trị, Tài liệu tham khảo đặc biệt tháng 3- 2000 của 

Thông tấn xã Việt Nam cho rằng: Toàn cầu hoá xét về bản chất là quá trình 

tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ 

thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia, các khu vực trên toàn thế giới. 

Thủ tướng Phiđen Castrô cũng thể hiện nhận thức của mình về toàn cầu 

hoá, Ông cho rằng: “Toàn cầu hóa là một quá trình lịch sử đang xác định 

khung cảnh thế giới cuối kỷ nguyên này. Đó là một thực tế không thể đảo 

ngược được, mang đặc trưng của các mối quan hệ tương tác về kinh tế và dân 

tộc giữa các quốc gia không ngừng tăng lên, vì những tiến bộ về khoa học kỹ 

thuật lớn lao đã rút ngắn khoảng cách và việc thông tin liên lạc truyền thông 

giữa các nước ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh trở thành hiện thực” [36]. 

Toàn cầu hoá là một quá trình lịch sử lâu dài được đặc trưng bởi sự tự 

do quốc tế, sự phối hợp của các Nhà nước thành một cơ cấu do sự thôi thúc 

của các yếu tố trong lòng quốc gia. Mặt khác, toàn cầu hoá còn thể hiện sự 

cạnh tranh quyết liệt giữa các trung tâm quyền lực chính trị trên toàn cầu. (Jie 



 28 

Rongjiu, Ảnh hưởng và thách thức của toàn cầu hoá kinh tế: Nguồn, Xin hua 

Wenthai, 1998) 

Dưới góc độ văn hoá, tác giả Ngô Kim Anh cho rằng: “Xu thế toàn cầu 

hoá trên lĩnh vực văn hoá là áp lực chung đối với sự biến đổi nền văn hoá của 

các quốc gia, các dân tộc; làm xích lại gần nhau giữa các nền văn hoá trên cở 

sở tìm ra các giá trị chuẩn mực chung toàn cầu, từ đó tìm thấy tiếng nói đồng 

thuận trong giao lưu quốc tế”. 

Như vậy, ta có thể thấy những ý niệm, quan điểm về toàn cầu hoá còn 

quá phân tán và khác biệt. Sở dĩ có hiện tượng này là: 

Thứ nhất, toàn cầu hoá là một hiện thực mới mẻ, rộng lớn và là “cái 

đang triển khai” nên chưa định hình về kết cấu, khiến nhận thức của con 

người không thể nắm bắt ngay một lúc, mặt khác bị hạn chế bởi các điều kiện 

xã hội và lịch sử, mỗi chủ thể chỉ có thể phác hoạ đối tượng ở một số phương 

diện nào đó. 

Thứ hai, dù rằng toàn cầu hoá là một hiện thực mới mẻ, song không vì 

thế mà nó làm tiêu biến đi những lợi ích và xung đột lợi ích của các cá nhân 

cũng như cộng đồng. Tuỳ thuộc vào quyền lợi của những người đứng đầu nhà 

nước, của những nhà khoa học và của các phương tiện truyền thông đại chúng 

đang phụng sự các nhà nước ấy, nên việc đang tồn tại nhiều ý kiến và quan 

điểm khác nhau, đôi khi mâu thuẫn với nhau về toàn cầu hoá là điều có thể 

hiểu được 

Thứ ba, Sự khác biệt giữa các ý kiến về toàn cầu hoá còn bắt nguồn từ 

hệ khái niệm công cụ được các nhà nghiên cứu sử dụng khi phân tích toàn cầu 

hoá. Nói cách khác, việc nghiên cứu toàn cầu hoá đòi hỏi trước hết phải tạo 

dựng được một tập hợp các khái niệm liên quan đến bản chất của hiện tượng 

này. Những khái niệm như vậy phải mang tính nhất trí cao và giành được sự 

thừa nhận chung, có như vậy mới tránh được sự luận giải tuỳ tiện diễn ra sau 
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đó. Nhưng dẫu sao trong mê cung của những khác biệt trong các nhận thức về 

toàn cầu hoá, cũng đã xuất hiện những điểm chung, những dòng chảy chủ 

đạo, đó là: 

- Toàn cầu hoá là sản phẩm của sự phát triển của nền sản xuất và trí tuệ 

của nhân loại. 

- Toàn cầu hoá làm gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước 

và giữa các dân tộc trên thế giới. 

- Toàn cầu hoá làm nảy sinh không gian thông tin toàn cầu, theo đó 

hoạt động giao tiếp giữa các chủ thể không còn lệ thuộc nhiều vào không gian 

địa lý và thời gian vật lý. 

- Toàn cầu hoá hình thành nên các thị trường tài chính, hàng hoá và 

dịch vụ ở cấp độ toàn thế giới, hay là một nền kinh tế thống nhất. 

 Đa số các nhà nghiên cứu khẳng định toàn cầu hoá thực chất là toàn 

cầu hoá kinh tế, với những tác động sâu rộng của nó đến các mặt của đời sống 

xã hội như quân sự, chính trị, văn hoá, môi trường… 

Trên cơ sở những quan điểm đã nêu, có thể đưa ra một định nghĩa 

chung: toàn cầu hoá là một xu thế của thời đại, là kết quả của quá trình gia 

tăng ảnh hưởng, tác động và lệ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, các nền kinh 

tế, các thể chế chính trị trên quy mô toàn cầu. Nhìn ở góc độ kinh tế, toàn cầu 

hoá có nguyên nhân là sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất và sự mở 

rộng nền kinh tế thị trường thúc đẩy phân công lao động quốc tế. Ở góc độ 

chính trị, toàn cầu hoá đặc trưng bởi sự mở rộng tự do, mặt khác nó thể hiện 

sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trung tâm quyền lực chính trị trên toàn cầu. 

Ở góc độ văn hoá, toàn cầu hoá  là sự kết hợp giữa bản sắc dân tộc với nền 

văn minh nhân loại, tạo ra cơ hội tiếp cận nền văn minh chung của nhân loại 

trên cơ sở phát huy bản sắc dân tộc. Nói ngắn gọn, toàn cầu hoá đang dần tạo 

nên một thế giới thống nhất trong đa dạng. 
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1.2.2. Mặt tích và tiêu cực của toàn cầu hoá đối với sự phát triển của 

quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế thƣơng mại nói riêng . 

Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển của quan hệ 

quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế thương mại nói riêng rất là khác nhau 

giữa các nước, nhóm nước và nhóm xã hội trong mỗi nước. Toàn cầu hóa có 

những tác động hết sức sâu sắc đến hầu hết mọi mặt của đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội của từng nước và toàn bộ các mối quan hệ quốc tế. Tùy thuộc 

vào nhận thức và lợi ích mà họ được hưởng hoặc mất đi trong quá trình này, 

những người được lợi thì ủng hộ, những người thua thiệt thì phản đối.  

Sau đây tác giả đi trình bày các quan điểm khác nhau về mặt tích cực 

và tiêu cực của toàn cầu hóa:  

Những người có quan điểm trung lập cho rằng, toàn cầu hóa là một xu 

thế phát triển tất yếu của lịch sử, do những nguyên nhân khách quan và chủ 

quan, vừa có những tác động tích cực và tiêu cực đối với tất cả các nước. Dù 

sao cũng không thể phủ nhận xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề đặt ra với các nước 

là làm thế nào để tận dụng tốt nhất các cơ hội do quá trình này tạo ra và đối 

phó hiệu quả với những thách thức.  

Phái lạc quan ủng hộ toàn cầu hóa cho rằng toàn cầu hóa và hội nhập 

đã tạo ra những khả năng mới để nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả 

sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố 

sản xuất. Do vậy, tăng khả năng tiêu thụ và tiếp cận các nguồn lực cần thiết 

cho quá trình sản xuất kinh doanh (nguyên liệu, vốn, công nghệ...), tạo điều 

kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện mức sống trên toàn thế 

giới nhờ tăng trưởng kinh tế và khả năng để mọi người được tiếp cận những 

hàng hóa, dịch vụ đa dạng phong phú với giá cả hợp lý hơn. Toàn cầu hóa và 

hội nhập kinh tế quốc tế không phải là nguyên nhân gây ra thất nghiệp và phát 
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triển không đồng đều, mà chúng lại giúp tạo khả năng giải quyết những vấn 

đề đó.  

Những người thuộc trường phái chống toàn cầu hóa cho rằng, quá trình 

này gây ra nhiều tác động tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội đối với các 

nước và những tầng lớp dân chúng trong xã hội. Những mặt trái của nó gây 

nhiều tác hại làm cho nhiều Công ty, Xí nghiệp bị phá sản và hàng loạt người 

lao động mất việc làm, ngay cả những người lao động tại các nước đang phát 

triển cũng mất việc làm vì sự cạnh tranh cao của lao động giá rẻ ở các nước 

đang phát triển, làm gia tăng sự bóc lột và bất công trong mỗi xã hội và giữa 

các nước, làm khoét sâu hố ngăn cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư 

trong xã hội và giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, đe dọa 

nền dân chủ và sự ổn định xã hội, uy hiếp độc lập tự chủ các quốc gia, phá 

hoại truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc, hủy hoại môi trường và làm cạn 

kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, là nguyên nhân gây khủng hoảng tài chính 

và kinh tế. Nhiều nhà phân tích cho rằng, các nước đang phát triển chính là 

các nước phải gánh chịu những thua thiệt và bất lợi lớn nhất.  

Thật khó có kết luận chính xác trong cuộc tranh cãi giữa các quan điểm 

khác nhau về toàn cầu hóa. Dựa trên những quan điểm lý luận về kinh tế, xã 

hội và kết quả của các công trình nghiên cứu thực tiễn, tác giả nêu một số  

mặt tích cực và tiêu cực chủ yếu của toàn cầu hóa đối với sự phát triển quan 

hệ quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế thương mại nói riêng.  

Tác động tích cực 

- Toàn cầu hóa đem lại nhưng cơ hội phát triển kinh tế cho các quốc 

gia. Toàn cầu hóa là quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế, tạo ra sự liên kết, 

tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và thống nhất nền kinh tế toàn cầu, do 

đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước tăng cường thương mại quốc tế, thu 

hút đầu tư nguồn lực bên ngoài phát triển sản xuất, tham gia vào quá trình 
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phân công và hợp tác lao động quốc tế ngày càng sâu sắc, mở ra cơ hội phát 

triển và theo kịp các nước tiên tiến. 

 - Toàn cầu hóa đòi hỏi các nước phải mở cửa thị trường, tự do hóa 

thương mại, làm cho quan hệ buôn bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ gia tăng 

mạnh mẽ, làm cho hàng hóa và sản phẩm của mỗi nước có thị trường tiêu thụ 

rộng lớn hơn, từ đó kích thích kinh tế phát triển. Thương mại trong điều kiện 

toàn cầu hóa sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia thu được lợi nhuận cao hơn 

trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của mình, từ đó tăng cao khả năng tích lũy 

tái đầu tư, làm cho các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả cao và thúc đẩy 

phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa. Mặt khác, thương mại 

không những mở ra cơ hội lớn về thị trường và các nguồn lực sản xuất như 

vốn, công nghệ, nhân công… cho sản xuất kinh doanh mà còn tạo ra những 

khả năng cạnh tranh quốc tế quyết liệt, buộc các doanh nghiệp phải ra sức cải 

tiến công nghệ, phương thức kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và 

hiệu quả để tồn tại và phát triển. Tự do hóa thương mại trên thực tế không thể 

đem lại lợi ích và khả năng phát triển đồng đều cho các nước tham gia. Những 

nước mà nền kinh tế ở trình độ phát triên cao hơn sẽ có những ưu thế cạnh 

tranh lớn hơn, do đó sẽ thu được nguồn lợi nhiều hơn. Các nước đang phát 

triển sức cạnh tranh thấp, hưởng lợi ít hơn và thách thức cũng lớn hơn. 

- Toàn cầu hóa tạo ra dòng chu chuyển nguồn vốn, dịch vụ và công nghệ 

ngày càng mở rộng, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận các nguồn vốn, công 

nghệ, dịch vụ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới. Đối với nhiều 

nước phát triển, nếu biết tranh thủ lợi thế so sánh của mình có thể thu hút 

nguồn đầu tư và các nguồn lực khác để nâng cao trình độ công nghệ sản xuất 

và quản lý, hiện đại hoá nền sản xuất. Đặc biệt, đối với các nước đang trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đây là điều kiện hết sức quan 

trọng để đẩy mạnh, đi tắt đón đầu, bắt kịp các nước tiên tiến 



 33 

- Toàn cầu hóa mở ra khả năng cho các quốc gia đang phát triển tham gia 

vào quá trình phân công lao động quốc tế, hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, 

sử dụng có hiệu quả vốn, công nghệ và nhờ tăng lên mạnh mẽ về đầu tư, các 

quốc gia có cơ hội mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều việc làm hơn, góp phần ổn 

định đời sống xã hội. 

- toàn cầu hóa thực chất là mở cửa và hội nhập trong điều kiện bùng nổ 

công nghệ thông tin sẽ tạo cơ hội giao lưu về văn hóa, khoa học công nghệ 

giữa các nước, giữa các vùng trong mỗi nước, là điều kiện nâng cao dân trí, 

tạo cơ sở nền tảng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Toàn cầu hóa mở ra khả năng phối hợp các nguồn lực của các quốc gia 

tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu. Hiện  nay, cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học và sản xuất, những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đe dọa 

đến an ninh toàn cầu, như ô nhiễm môi trường, nghèo đói, bạo lực và xung 

đột… mỗi quốc gia không thể tự mình giải quyết thành công nếu không có sự 

tham gia của cộng đồng quốc tế. 

- Quá trình toàn cầu hóa làm cho các nền kinh tế, các quốc gia gắn bó 

hữu cơ và tùy thuộc vào nhau, tồn tại trong một nền kinh tế thống nhất, từ đó 

ràng buộc lẫn nhau, tăng cường hợp tác, hữu nghị, ổn định hòa bình và an 

ninh lâu dài. Thực tiễn cho thấy, toàn cầu hóa đã tạo điều kiện cho các quốc 

gia tham gia hợp tác, liên kết toàn cầu đa phương, song phương với những nội 

dung, hình thức đa dạng, phong phú, hướng tới những mục tiêu kinh tế - xã 

hội cụ thể, hình thành cục diện thế giới đa cực, tạo thế ràng buộc nhau giữa 

các quốc gia, hạn chế, phân tán sự chi phối của một số nước lớn. Như vậy, 

toàn cầu hóa còn có xu hướng củng cố hòa bình và an ninh thế giới, tạo cơ hội 

cho các quốc gia đang phát triển khẳng định tính độc lập tự chủ về kinh tế, 

chính trị, văn hóa, khẳng định bản sắc riêng của mình trong quá trình hội 

nhập. 
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Tác động tiêu cực 

Bên cạnh những mặt tích cực, toàn cầu hóa còn có những thách thức lớn 

đối với các nước. 

- Toàn cầu hóa là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, các quốc gia, các 

tổ chức và cá nhân tham gia cùng một luật chơi, theo đuổi lợi ích chung, do 

đó cần phải hợp tác. Nhưng do lợi ích của các thành viên không giống nhau, 

điều kiện và năng lực tham gia hợp tác không giống nhau do đó, vận dụng các 

phương thức xử lý lợi ích không đơn thuần là hợp tác, mà còn là sự đấu tranh 

quyết liệt giữa các quốc gia, các tổ chức và cá nhân trong mỗi quốc gia. Sự 

tồn tại và gia tăng vai trò của các định chế quốc tế và khu vực xuất phát từ 

yêu cầu hợp tác và đấu tranh quyết liệt giữa các quốc gia trong quá trình hội 

nhập toàn cầu. 

Do quy luật phát triển không đều chi phối, các nước tư bản phát triển như 

Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu vẫn có sự cạnh tranh thường xuyên, gây gắt về kinh tế, 

công nghệ, thị thường. Cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay thực 

chất là cạnh tranh bất bình đẳng, trong đó phần bất lợi thuộc về các nước đang 

phát triển, các nước nghèo[30,tr 334]. Các nước tư bản phát triển, do ưu thế 

nền kinh tế phát triển, sức cạnh tranh cao, luôn giành thế chủ động và lợi 

nhuận tối đa trong cạnh tranh buôn bán, do đó, họ tìm cách áp đặt luật chơi, 

thúc đẩy nhanh tự do thương mại và đầu tư để chiếm được nguồn lợi ngày 

càng to lớn. Trong khi đó, các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo, 

do trình độ phát triển kinh tế thấp nên sự cạnh tranh yếu, cho nên, bao giờ họ 

cũng chịu thua thiệt. Trong các nước đó, cạnh tranh gay gắt dẫn đến phá sản, 

thất nghiệp, làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội khác. Đó là lý do vì sao 

còn nhiều nước chưa thực sự hội nhập hay hội nhập một cách dè dặt, thậm chí 

từ chối hội nhập, kêu gọi chống lại xu thế toàn cầu hóa. 
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- Toàn cầu hóa không phân phối công bằng các lợi ích và cơ hội phát 

triển giữa các quốc gia, các khu vực, các cá nhân và từng nhóm dân cư trong 

mỗi quốc gia. Những nước giàu dành đặc quyền đặc lợi, hưởng lợi ích khổng 

lồ. Do đó, toàn cầu hóa đang tạo ra sự bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo 

ngày càng tăng giữa các nước cũng như các bộ phận dân cư trong một nước. 

Liên hiệp quốc đã cảnh báo rằng, xu hướng tích tụ lợi ích vào một nhóm các 

quốc gia tương đối có ảnh hưởng, trong khi đại đa số dân số thế giới có khả 

năng hội nhập và hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa. Thực tế cho thấy, 

khoảng cách chênh lệch giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển 

ngày càng xa, khoảng cách phân hóa giàu nghèo giữa bộ phận dân cư giàu 

nhất và nghèo nhất trên thế giới ngày càng tăng. Chẳng hạn, sự chênh lệch thu 

nhập của 20% người giàu nhất thế giới và 20% người nghèo nhất thế giới năm 

1960 là 30/1, năm 1990 là 60/1, năm 1997 là 74/1[30, tr547] . Điều đáng chú 

ý là phân hóa giàu nghèo không chỉ diễn ra trong các tầng lớn dân cư ở các 

nước đang phát triển, mà còn tồn tại ngay trong các nước tư bản phát triển, do 

điều kiện hội nhập toàn cầu hóa giữa các vùng miền và tầng lớn dân cư khác 

nhau, làm cho phân hóa giàu nghèo trở nên gay gắt. 

- Hội nhập toàn cầu mở ra khả năng tiếp nhận các nguồn đầu tư, các 

nguồn lực từ bên ngoài, phát triển nền kinh tế hiện đại, song bản thân các 

nước phát triển do khả năng tích lũy từ nội bộ tái đầu tư thấp, trở nên phụ 

thuộc mạnh mẽ vào hệ thống kinh tế bên ngoài, phụ thuộc phân công lao động 

quốc tế. Nền kinh tế như vậy sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm với những biến động 

của kinh tế thị trường toàn cầu và nếu mỗi quốc gia không có đường lối chiến 

lược độc lập tự chủ sẽ khó tránh khỏi những hậu quả là khủng hoảng, như đã 

xảy ra với các nước Đông Nam Á, Nga, Mêxico vừa qua. 

Tóm lại, quá trình toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan đang chi 

phối quan hệ quốc tế của thế giới ngày nay. Quá trình này không chỉ mang lại 
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cho các nước thời cơ, vận hội để phát triển, mà còn cả những khó khăn, thách 

thức to lớn. Nước nào khôn ngoan, tỉnh táo tận dụng tốt được những cơ hội và 

hạn chế thấp nhất được những thách thức mà quá trình này đem lại là nước 

chiến thắng. 

1.3. Mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá. 

Toàn cầu hoá và chủ quyền quốc gia có mối quan hệ hữu cơ với nhau. 

Một mặt, toàn cầu hoá tạo ra những tiền đề hấp dẫn cho tăng trưởng kinh tế 

của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ thậm chí mỗi đơn vị kinh tế và mỗi cá 

nhân, mặt khác những yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá cũng đặt ra nhiều  

thách thức trong việc thực hiện và bảo đảm chủ quyền quốc gia, thậm chí còn 

có khuynh hướng cho rằng quá trình toàn cầu hoá đang dần bào mòn, gặm 

nhấm chủ quyền quốc gia. Theo chiều ngược lại, Nhà nước với quyền năng 

tối cao trong phạm vi lãnh thổ và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế, cũng 

có những tác động không nhỏ tới tiến trình toàn cầu hoá. Để hiều rõ vấn đề 

này ta đi vào phân tích từng khía cạnh của mối quan hệ này như sau: 

      1.3.1. Tác động của quá trình toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc 

gia. 

- Tác động tiêu cực  

Trong một nghìn lẻ một những lời lên án các tác hại do toàn cầu hoá 

gây ra, có nhiều luận điểm được đưa ra, nó xuất phát từ những khuynh hướng 

chính trị rất khác nhau. Có nhiều quan điểm cho rằng, trước đòi hỏi của các 

quy luật phát triển, ngày nay các quốc gia không thể không có sự hợp tác với 

bên ngoài. Do đó, các quốc gia phải chấp nhận các tiêu chuẩn có tính chất 

toàn cầu do các định chế quốc tế đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức 

Thương mại thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hành thế giới... áp đặt. Việc 

tham gia vào các tổ chức quốc tế hay các tổ chức khu vực dẫn đến một tình 

trạng tính độc lập của các quốc gia bị giảm dần, nhiều quyền lực của nhà 
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nước với tư cách là chủ thể cơ bản có chủ quyền bị xói mòn và chuyển dần 

vào tay các chủ thể khác. Thậm chí trong quan hệ kinh tế song phương, việc 

tự hạn chế chủ quyền luôn được đặt ra, bởi để đạt được một mục tiêu được 

xem là có lợi hơn, nên việc hạn chế chủ quyền được chấp nhận 

Quan điểm khác lại cho rằng, chủ quyền quốc gia ngày càng bị những 

nhân tố mới của toàn cầu hoá, khu vực hoá cạnh tranh. Đó là các hãng toàn 

cầu, các tổ chức quốc tế toàn cầu, các tổ chức khu vực. Tiêu chí quốc tịch của 

một công ty xuyên quốc gia không còn thoả đáng nữa, các doanh nghiệp chỉ 

có một lá cờ duy nhất, đó là lá cờ của chính doanh nghiệp đó mà thôi hay nói 

một cách khác chủ quyền quốc gia đang vấp phải những đối thủ cạnh tranh 

mới đó là các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty đa quốc 

gia [77,tr34]. 

 Đại diện cho quan điểm cho rằng chủ quyền quốc gia đang bị suy yếu 

là Francois Daguzan, ông cho rằng nhà nước chỉ còn là một không gian địa lý 

theo nghĩa một góc sân chơi. Đóng góp duy nhất của nhà nước sẽ chỉ còn là 

san phẳng sân chơi, có nghĩa là bảo đảm luật chơi công bằng cho các cầu thủ 

mà ở đây là các doanh nghiệp [ 52,tr12].   

Đánh giá tác động tiêu cực của toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc 

gia, một số học giả còn đưa ra những nhận định cực đoan hơn và họ cho rằng, 

vấn đề toàn cầu hoá thường xuyên được gắn với sự lụi tàn và suy yếu của các 

Nhà nước; rằng các biên giới kinh tế vượt ra ngoài biên giới chính trị đang 

huỷ hoại chính quyền công cộng. Toàn cầu đặt ra vấn đề xem xét lại khả năng 

của Nhà nước trong việc điều tiết các hoạt động kinh tế và xã hội trong phạm 

vi biên giới lãnh thổ, nơi trước kia Nhà nước thể hiện được quyền năng toàn 

vẹn và đầy đủ; rằng Nhà nước bị ngập chìm trong các luồng thông tin không 

thể kiểm soát nổi, và không thể làm chủ được tình hình do không gian mở 

rộng mang tính xuyên quốc gia. Bởi vậy, Nhà nước chỉ còn giữ được vai trò 
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gây ảnh hưởng mà thôi; rằng Nhà nước dường như đã mất đi khả năng tổ 

chức các hoạt động kinh tế và thậm chí cả các hoạt động hành chính; rằng 

Nhà nước chỉ còn thực hiện mỗi chức năng “nhóm gây sức ép” mà thôi. 

Có quan điểm còn cho rằng, các Doanh nghiệp dần dần tước đoạt 

quyền lực truyền thống của Nhà nước, Nhà nước rút lui khỏi hàng loạt các 

hoạt động sản xuất ở tất cả các lĩnh vực. Hoạt động chuyển giao vốn của các 

công ty đa quốc gia từ nay sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối lại của cải trên 

phạm vi toàn cầu mạnh mẽ hơn nhiều những chính sách của Nhà nước. Các 

doanh nghiệp tước đoạt của Nhà nước quyền quản lý xã hội như lương, việc 

làm và điều kiện lao động ngày càng phụ thuộc vào chính sách của từng hãng 

nhiều hơn vào luật pháp [76,tr.317]. Họ lập luận rằng Chủ quyền quốc gia đặc 

biệt trong phạm vi đối nội phải chăng đang trở thành một loài động vật sắp 

tuyệt chủng bởi, quá trình toàn cầu hoá kinh tế là quá trình xuyên quốc gia, 

mục tiêu cuối cùng là nhất thể hoá kinh tế thế giới, điều đó tất yếu đòi hỏi xoá 

bỏ hàng rào quốc gia và Nhà nước dân tộc, là yêu cầu khách quan của thời đại 

toàn cầu hoá. 

 Cho dù có nhiều quan điểm khác nhau về mức độ tác động của toàn cầu 

hoá đối với chủ quyền quốc gia. Nhưng nhìn chung các quan điểm trên đều có 

một điểm chung là buộc tội quá trình toàn cầu hoá, rằng quá trình toàn cầu 

hoá đã và đang có những tác động tiêu cực đối với chủ quyền quốc gia. Rằng 

toàn cầu hoá đang và sẽ thách thức sự độc lập, tự chủ của các dân tộc và chủ 

quyền quốc gia là một hiện thực. Bởi họ cho rằng chưa nói tới các cuộc chiến 

tranh nóng do các siêu cường bất chấp pháp luật quốc tế gây ra đối với nền 

độc lập, tự chủ, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các nước yếu hơn. Hệ thống 

và cơ chế quyền lực quốc tế gây ra cho các quốc gia nhiều mối lo ngại, vì nó 

được sử dụng như là một cơ chế để cộng đồng quốc tế, hoặc nhân danh cộng 

đồng quốc tế, can thiệp trực tiếp và thách thức chủ quyền chính trị truyền 
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thống của các quốc gia. Ngay cả các quyết định đưa ra những chính sách, mục 

tiêu kinh tế, kiểm soát, điều hoà nguồn tài nguyên, nguồn thông tin, quyền 

quản lý các hoạt động kinh tế và khả năng hành động của một nước cũng sẽ bị 

tác động và bị các tổ chức kinh tế quốc tế, các công ty xuyên quốc gia ràng 

buộc chặt chẽ, do đó mỗi quốc gia khó có thể phát triển kinh tế theo chiến 

lược riêng. Những quy tắc thị trường toàn cầu, buôn bán toàn cầu, tiền tệ toàn 

cầu, hoạt động kinh tế toàn cầu đã trở thành lực lượng mang tính cưỡng chế 

về mặt pháp luật quốc tế đối với mỗi nước, nhất là các nước nhỏ, buộc họ 

phải điều chỉnh chủ quyền kinh tế cho phù hợp với quy định chung thường là 

do các nước lớn áp đặt. Và chỉ cần nhìn vào cơ chế hoạt động của các tổ chức 

quốc tế như Liên hiệp quốc đã liên tiếp can dự đến các công việc chính trị và 

an ninh quốc tế, và việc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có quyền trừng 

phạt đối với những hành vi vi phạm quy tắc buôn bán của WTO, và việc Quỹ 

tiền tệ quốc tế (IMF) thường cho vay với điều kiện nước đi vay phải thực hiện 

những cải cách trong nước thì có thể thấy rằng hệ quả của quá trình toàn cầu 

hoá nó đã tác động đến chủ quyền quốc gia, hay nói cách khác ở một góc độ 

nào đó thì toàn cầu hoá nó đã làm hạn chế chủ quyền quốc gia theo nghĩa 

truyền thống. 

 Nhưng dù có bị chỉ trích đến mức nào đi nữa thì toàn cầu hoá vẫn là 

một thực tế mà chúng ta khó thể đảo ngược và có thể nói rằng những quan 

điểm cực đoan trên đã quên mất rằng quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế 

cũng có những mặt tích cực tác động to lớn đối với chủ quyền quốc gia. Toàn 

cầu hoá dường như đang củng cố sức mạnh của nhà nước, tạo những cơ hội 

vững chắc để bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

- Tác động tích cực  

Toàn cầu hoá thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra cơ sở vật chất cho 
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Chủ nghĩa xã hội và do đó mà có điều kiện và khả năng thực tế để bảo đảm 

vững chắc chủ quyền quốc gia. 

 Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay, chúng ta có nhiều 

cơ hội để tiếp cận nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới, 

học hỏi những kinh nghiệm quản lý xã hội, tiếp thu những tinh hoa của nền 

văn minh công nghiệp và vận dụng nó để tăng cường khả năng bảo vệ chủ 

quyền quốc gia mình. Bên cạnh đó, trước xu thế của quá trình toàn cầu hoá, 

các quốc gia ngày càng có cơ hội liên kết với nhau, hình thành các tổ chức 

quốc tế, tạo ra những luật lệ với mục tiêu vì hoà bình và an ninh thế giới, đây 

có thể được coi là một công cụ để các quốc gia, đặc biệt là những nước có 

tiềm lực kinh tế, chính trị còn yếu vận dụng để bảo vệ chủ quyền của mình 

trước những đòi hỏi vô lý của các nước lớn.  

Về mặt đối nội, quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế có thể 

tăng cường khả năng của chính phủ trong việc thực hiện các vai trò then chốt 

của mình. Bởi những thành tựu phát triển kinh tế ở nhiều nước trong những 

thập kỷ vừa qua gắn liền với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế 

đã chứng minh một cách thuyết phục rằng hội nhập kinh tế quốc tế đã góp 

phần to lớn làm tăng thu nhập cho các nước nhờ duy trì được tăng trưởng kinh 

tế để chi tiêu cho các dịch vụ của chính phủ như giáo dục, y tế, môi trường... 

góp phần nâng cao cuộc sống của người dân. 

Quá trình toàn cầu hoá góp phần củng cố sức mạnh của nhà nước, có 

thể nhận thấy sự mở rộng đó trên nhiều lĩnh vực như: Trong hoạt động quốc 

tế bảo vệ quyền con người; hay trong sự hợp tác mà các nhà nước đã cam kết 

nhằm bảo vệ đại dương, đẩy lùi bệnh tật, khắc phục sự lây lan của các cơn sốc 

tài chính; hoặc kiểm soát sự nóng lên của trái đất và gần đây nhất là hoạt động 

chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 
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Theo quan điểm của tác giả, việc các quốc gia tham gia vào các tổ chức 

quốc tế, các thiết chế kinh tế và tuân thủ những quy định do các thiết chế đặt 

ra nên được coi là sự thực hiện chủ quyền của quốc gia. Quan điểm này giống 

như quan điểm mà Tổ chức quốc tế về hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) 

đưa ra đó là “một thỏa thuận quốc tế cần được coi là một sự thực hiện chủ 

quyền quốc gia hơn là sự hạn chế chủ quyền quốc gia”. Cần thấy rằng, sự tự 

do hóa thương mại và đầu tư là một phần trong chiến lược tổng thể mà mỗi 

quốc gia cần phải thực hiện để tăng cường khả năng cạnh tranh và tăng thu 

nhập quốc dân, để từ đó làm cho quốc gia trở nên ít bị thương tổn hơn đối vớ i 

những tác động kinh tế từ bên ngoài. Quyết định tham gia vào các thiết chế 

kinh tế như WTO là một quyết định đúng đắn để có được nhiều hơn sự an 

ninh, bền vững và thịnh vượng mà chính các quy định của những thiết chế đó 

đem lại cho mỗi quốc gia.  

 1.3.2. Tác động của chủ quyền quốc gia đối với quá trình toàn cầu 

hoá 

Mặc dù quá trình toàn cầu hoá có những tác động to lớn cả về mặt tích 

cực và tiêu cực đối với chủ quyền quốc gia, những cũng phải thấy rằng chủ 

quyền quốc gia cũng có những tác động ngược lại đối với quá trình toàn cầu 

hoá. 

Thông qua việc thực hiện chủ quyền quốc gia, quốc gia là chủ thể có tác 

động mạnh mẽ nhất, tích cực nhất tới tiến trình toàn cầu hoá. Không thể nói 

đến toàn cầu hoá, khu vực hoá, nếu các Chính phủ của các Quốc gia áp dụng 

chính sách đóng cửa kinh tế, tích cực bảo hộ sản xuất trong nước, hướng sản 

xuất vào mục đích thay thế nhập khẩu, tạo lập và duy trì các rào cản thương 

mại, đầu tư và lưu thông tài chính quốc tế... Mặt khác chính những chính sách 

của các Chỉnh phủ là nguyên nhân chủ quan thúc đẩy sự phát triển của  quá 

trình toàn cầu hoá.  
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Tóm lại, cho dù xu thế toàn cầu hoá đang làm cho thế giới phụ thuộc vào 

nhau hơn và cho dù, dưới tác động mạnh mẽ, sâu rộng của các cuộc cách 

mạng khoa học công nghệ, sự phân công và hợp tác quốc tế làm cho các nước 

trên thế giới xích lại gần nhau đến đâu đi chăng nữa thì những giá trị truyền 

thống của Nhà nước, quốc gia vẫn luôn bền vững và tồn tại. 

 Mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá đã chỉ ra thời cơ 

và thách thức của toàn cầu hoá đối với việc điều chỉnh chính sách kinh tế, 

chính trị, văn hoá cả trong phạm vi quốc gia lẫn trong quan hệ quốc tế, một 

trong những biểu hiện cụ thể của việc thực hiện các quyền xuất phát từ chủ 

quyền quốc gia cũng có tác động tới xu thế toàn cầu hoá, có thể theo hướng 

tích cực hoặc tiêu cực, tuỳ theo sự lựa chọn của mỗi quốc gia. Chủ quyền 

quốc gia được tăng cường, củng cố sẽ tạo cơ sở cho sự liên kết kinh tế của 

quốc gia được mở rộng và phát triển. Ngược lại, nếu một quốc gia không giữ 

được độc lập, tự chủ, quốc gia đó sẽ luôn bị phụ thuộc vào nước ngoài về 

nhiều mặt, do đó quốc gia không thể phát triển một cách bền vững trong xu 

thế toàn cầu hoá, không thể phát triển các mối quan hệ quốc tế một cách lành 

mạnh. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các Quốc gia không phải là tìm cách 

chống lại xu thế này mà phải tìm cách chủ động tham gia vào, biết điều chỉnh 

và tự thích ứng dần với xu thế đó là làm thế nào để tận dụng tốt nhất các cơ 

hội do quá trình này tạo ra và đối phó hiệu quả với những thách thức. 
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CHƢƠNG II 

VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VỚI KINH NGHIỆM CỦA CÁC 

NƢỚC EU TRONG QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ 

 Khu vực hoá (regionalisation) và sự liên kết khu vực (regionalism) là 

hình thức hội nhập một số quốc gia trong phạm vi kề cận về địa lý, trước hết 

trong lĩnh vực hợp tác kinh tế nhằm phát triển kinh tế, duy trì hoà bình và ổn 

định trong khu vực. Hiện nay vẫn có ý kiến cho rằng, khu vực hoá là phản 

ứng chống lại xu hướng toàn cầu hoá. Theo một tư liệu của Trung Quốc, toàn 

thế giới hiện nay có 110 tổ chức khu vực hoặc dưới khu vực, trong đó 1/3 

được lập ra sau năm 1990. Những năm gần đây, tỷ trọng buôn bán nội bộ các 

khu vực đã chiếm tới gần một nửa tổng kim ngạch buôn bán toàn cầu (theo tin 

tham khảo chủ nhật – TTXVN 3-6-2000). Sự thực, trong tiến trình toàn cầu 

hoá kinh tế, các liên minh kinh tế khu vực đã liên tục phát triển không phải để 

chống lại xu hướng chung. Toàn bộ lịch sử của quá trình thống nhất Châu Âu 

với sự ra đời các cộng đồng Châu Âu có mức độ liên kết (integration) ngày 

càng sâu đã cho thấy khu vực hoá là cầu nối dẫn đến toàn cầu hoá. Xu hướng 

liên kết khu vực và sự phát triển các quan hệ đa phương, song phương diễn ra 

song song với toàn cầu hoá và là những tầng nấc khác nhau của toàn cầu hoá, 

tuy không phải lúc nào cũng phát triển theo chiều thuận cho toàn cầu hoá. 

 Có thể nói cho đến nay, Liên minh Châu Âu là hình thức tập hợp đi xa 

nhất trong việc xây dựng một thể chế siêu quốc gia và nó là hệ quả cao nhất 

của quá trình toàn cầu hoá. Nhưng việc gia nhập tổ chức này đem lại cho các 

nước thành viên những lợi ích gì và đổi lại các nước thành viên phải đối mặt 

với những thách thức gì về chủ quyền? Và tại sao có những thách thức đó mà 

các nước chưa phải là thành viên EU cũng mong muốn gia nhập tổ chức này? 

Liệu Việt Nam nói riêng và các nước đã và sẽ trở thành thành viên của Hiệp 
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hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là (ASEAN) nói chung có học hỏi được 

gì từ mô hình này? Trong phần này tác gia sẽ đi làm rõ những thắc mắc trên. 

2.1 Xu hƣớng hội nhập vào EU- Những thuận lợi và thách thức.  

2.1.1. Xu hƣớng hội nhập vào EU.   

Tháng 5-1967, các nước thành viên của ba cộng đồng CECA (Cộng đồng 

than thép Châu Âu), EURATUM (Cộng đồng nguyên tử Châu Âu) và EEC 

(Cộng đồng kinh tế Châu Âu) đã ký Hiệp ước hợp nhất thành một tổ chức gọi 

là Hiệp ước về Cộng đồng Châu Âu (EC). Ngày 1-1-1994, Cộng đồng Châu 

Âu (EC- European Community) đổi tên thành Liên minh Châu Âu (EU- 

European Union) sau khi Hiệp ước thống nhất Châu Âu được ký tại 

Maastricht (Hà Lan) giữa 12 nước (Ailen, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, 

Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Italy, Lúcxămbua, Pháp, Tây Ban Nha), mở đầu cho 

những bước tiến tới sự thống nhất chính trị, kinh tế, tiền tệ cho các thành viên 

EU. Ngày 1-1-1995, EU đã chính thức kết nạp thêm ba thành viên mới: Áo, 

Phần Lan và Thụy Điển. Ngày 1-5-2004, EU lại có thêm 10 thành viên mới, 

đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, gồm Ba Lan, Hungary, Xlôvakia, 

Xlôvenia, Séc, Extônia, Latvia, Litva, Síp và Manta. Năm 2007 kết nạp thêm 

2 thành viên là Bulgaria và Romania, đưa tổng số thành viên của EU lên 27 

quốc gia. 

Ngoài việc tăng lên về chiều rộng (số thành viên), Liên minh Châu Âu 

cũng phát triển chiều sâu, đưa sự hội nhập ngày càng đi xa hơn cả về mức độ 

và phạm vi, trở thành một liên hiệp kinh tế gần như toàn diện, đã thống nhất 

tiền tệ và trong tương lai xa hơn, có thể thống nhất cả chính trị và xã hội. Hiệp 

ước Maastricht ký ngày 7/2/1992 không chỉ đổi tên của Cộng đồng Châu Âu 

thành Liên hiệp Châu Âu, với sự hoàn tất của một quá trình dài cải tổ và củng 

cố các cơ cấu, mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong xu thế hội nhập ở 

Châu Âu và cả một sự thay đổi tư duy về vấn đề này. Để có hiệu lực, Hiệp 
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ước Maastricht phải được dân chúng các nước thành viên chấp thuận qua biểu 

quyết (referendum). Quá trình vận động dân chúng kéo dài cả mấy năm và là 

một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các phe chống và phe ủng hộ, xoay quanh 

một số đề tài trong đó được nhắc đến nhiều nhất là vấn đề chủ quyền quốc 

gia, sự phân bố quyền lực giữa các nước thành viên và cơ cấu của cộng đồng, 

tính dân chủ hoặc phi dân chủ của cách vận hành của cơ chế chung. 

Có thể nói chủ quyền quốc gia, ngay từ những ngày đầu tiên và cho đến 

bây giờ, vẫn là vấn đề cơ bản của Liên minh Châu Âu, một đề tài tranh cãi 

thường xuyên. Thuỵ Sĩ và Na Uy chính thức đệ đơn gia nhập năm 1992 

nhưng hồ sơ này bị gác lại vô thời hạn sau khi dân chúng hai nước này hai lần 

biểu quyết chống, với tỷ lệ rất khít khao nói lên sự phân vân của dư luận trước 

những lý lẽ trái ngược nhau về lợi ích của hội nhập và cái giá về chủ quyền. 

Nước Anh không lúc nào không tranh luận trong nội bộ về lợi và hại của việc 

tham gia vào Liên minh Châu Âu, trong nội bộ cả hai đảng Lao Động và Bảo 

Thủ đều có hai khuynh hướng một bên chống ( Eurosceptics) và một bên 

thuận (pro-European). Các thành viên Liên hiệp cũng khác nhau về mức độ 

dấn thân vào xu thế hội nhập. Cựu thủ tướng Đức Gerhard và cựu bộ trưởng 

ngoại giao Joschka Fischer, tháng 5.2001, đề nghị củng cố Liên minh Châu 

Âu trong 10 năm sắp đến thành một liên bang hoà nhập tất cả các quốc gia 

trong một thể chế chính trị duy nhất, với một chính quyền trung ương đặt 

dưới sự kiểm soát của một quốc hội toàn Châu Âu, phản ứng của thủ tướng 

Anh Tony Blair và cựu thủ tướng Pháp Lionel Jopin là sự dè dặt dễ hiểu. 

Người Đức, quen sống với chế độ liên bang, dễ dàng ủng hộ dự án này trong 

khi dân chúng Pháp, với truyền thống nhà nước tập quyền ( từ thời vua Louis 

XI, thế kỷ XV), đương nhiên ít phấn khởi trước viễn tưởng nhà nước dân tộc 

bị tan loãng trong một thể chế siêu quốc gia. Nhưng Đức lại là một trong 

những nước chống lại mạnh mẽ việc thống nhất tiền tệ, khi đồng Euro còn là 



 46 

dự án, vì đồng Deutsche Mark vừa biểu hiện sức mạnh của kinh tế Đức vừa là 

sự tự hào của một dân tộc bại trận sau Đệ nhị thế chiến nhưng đã kiên trì xây 

dựng lại vị trí kinh tế, uy thế chính trị của mình. Thay thế đồng Deutsche 

Maxk bằng đồng Euro cũng khó chấp nhận đối với dân chúng Đức lúc ấy như 

việc truất phế Nữ Hoàng đối với dân Anh hay sự lu mờ của một nhà nước kế 

thừa truyền thống cộng hoà (tradition Republicaine) của cách mạng 1789 đối 

với dân Pháp [58, tr35]. 

Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu vẫn tiếp tục phát triển và củng cố các cơ 

cấu của mình, càng ngày càng đi xa hơn trong sự hội tụ. Từ Thị trường chung 

của những năm đầu đến Định ước duy nhất Châu Âu (European Single Act) 

năm 1986 nới rộng tự do đi lại, không chỉ cho hàng hoá, mà còn cho dịch vụ, 

tài chính và con người, đến không gian Schengen năm 1995 xoá bỏ các giới 

tuyến giữa các nước tham gia, bước đầu cho việc hình thành một không gian 

chính trị chung, quá trình xây dựng Châu Âu là ví dụ điển hình của những 

giằng co giữa những động lực khác nhau trong một xu thế toàn cầu hoá. Mỗi 

bước tiến trong việc thống nhất hoá đều gặp sức kháng cự của nước này hay 

nước khác, mỗi hiệp ước đưa ra cho dân chúng biểu quyết đều có nơi này bác, 

nơi kia thuận. 

Cuộc tranh cãi về chủ quyền quốc gia trong công luận đạt cao điểm trong 

năm 2005 khi các nước trong Liên minh lần lượt tiến hành thủ tục phê chuẩn 

Hiến chương Châu Âu, được coi như văn kiện nền tảng cho một thể chế đẩy 

xa hơn nữa sự hội nhập để đi đến thống nhất hoá về cả chính trị. Đa số các 

nước thành viên EU chọn hình thức phê chuẩn qua quốc hội thay vì trưng cầu 

dân ý, hoặc vì quy định của hiến pháp quốc gia, hoặc vì ngại dân chúng có thể 

bác yêu cầu. Sau khi hai lần biểu quyết thành công tại Tây Ban Nha và Lúc 

Xăm Bua, việc đa số dân chúng Pháp rồi Hà Lan bỏ phiếu chống, tuy phần 

nào đã được đoán trước nhưng vẫn là cú sốc. Sự thất bại của hiến chương 
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trong hai nước tiên phong trong công cuộc xây dựng cộng đồng Châu Âu tác 

động mạnh đến nỗi các nước còn lại đình chỉ vô hạn định việc tổ chức bỏ 

phiếu. Tuy kết quả cuộc bỏ phiếu cũng bị các yếu tố khác chi phối ( chính trị 

nội bộ, tâm lý bất an trước toàn cầu hoá và những vấn đề an ninh thế giới sau 

sự kiện 11/9,v.v.) có thể nói đây là giới hạn của sự nhượng chủ quyền trong 

tâm lý dân chúng trước các đợt mở rộng và cải tổ lớn của Liên minh trước khi 

có thể chấp nhận đi xa hơn nữa. 

Tuy tạm thời thất bại trên chủ đề hiến chương, Liên minh Châu Âu vẫn là 

kết quả cao nhất của quá trình toàn cầu hoá và là hình thức tập hợp đi xa nhất 

trong việc xây dựng một thể chế siêu quốc gia và chuyển nhượng chủ quyền 

quốc gia. Để làm rõ hơn về vấn này, sau đây tác gia đi phân tích cụ thể hơn 

những thuận lợi và thách thức gì về chủ quyền mà mỗi nước phải đối mặt khi 

gia nhập Liên minh Châu Âu. 

     2.1.2. Thuận lợi và thách thức.  

 Mục tiêu chiến lược phát triển của EU là “Liên minh trở thành một nền 

kinh tế tri thức và cạnh tranh nhất thế giới, tăng trưởng bền vững và an sinh 

xã hội tốt nhất”[12]. Các nhà hoạch định chiến lược của EU hy vọng việc xây 

dựng, hoàn thiện thị trường chung, lưu hành đồng tiên chung sẽ đem lại cho 

EU tăng trưởng và việc làm, nhất là cơ hội đuổi kịp trình độ phát triển của 

nước Mỹ. Khẳng định được tiếng nói của Liên minh trên trường quốc tế. 

 Và thực tế đã chứng minh, gia nhập EU tạo cho các nước nhiều cơ hội 

phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, khẳng định được vị thế của quốc gia 

trên trường quốc tế. Bởi khi gia nhập EU, các nước sẽ nhận được những 

khoản hỗ trợ về hạ tầng giao thông vận tải và môi trường ISPA, hay nông 

nghiệp và phát triển nông thôn SAPARD, với tổng số tiền tới 20 tỷ EURO là 

một nguồn lực quan trọng đối với các nước khi gia nhập EU [38, tr 163]. Bên 

cạnh đó việc gia nhập Liên minh Châu Âu sẽ mở ra một thị trường nội địa 
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rộng lớn cho các nước thành viên, mở rộng phạm vi lưu chuyển tự do cho 

hàng hoá, dịch vụ, lao động và vốn. Nó tạo điều kiện thuận lợi để tăng đầu tư 

trực tiếp nước ngoài, và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. 

- Khi gia nhập EU, các nước trong liên minh còn có cơ hội cùng hợp 

tác với nhau để hình thành các quỹ, các nguồn đầu tư và các cơ hội phát triển 

cho các vùng nghèo nhất trong khu vực, củng cố dân chủ và thúc đẩy phát 

triển kinh tế cho các nước thành viên yếu hơn trong liên minh. 

 - Khi gia nhập EU, các nước sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quản 

lý, sự phối hợp gắn kết xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại giữa các 

quốc gia, củng cố hòa bình và anh ninh trong khu vực, tạo ra một môi trường 

rộng lớn hơn, đồng nhất hơn cho các doanh nghiệp, và tạo nên tiềm lực kinh 

tế cho cả khu vực trong cạnh tranh toàn cầu. Việc tự do đi lại trong liên minh 

tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các cá nhân. 

 - Điều đặc biệt là khi gia nhập vào khu vực, các nước khẳng định được 

vị trí của mình, giảm bớt áp lực về chính trị, kinh tế mà các nước mạnh hơn 

đem lại. 

 Tuy nhiên trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới nói 

chung, được và mất cũng như cơ hội và thách thức luôn song hành. Bên cạnh 

những thuận lợi để phát triển kinh tế thì những thách thức đặc biệt về vấn đề 

chủ quyền quốc gia của các nước thành viên cũng được đặt ra. Liệu gia nhập 

Liên minh chủ quyền quốc gia của các nước thành viên có bị hạn chế? 

 Có thể khẳng định, sự hội nhập sâu rộng vào Liên minh Châu Âu của 

các quốc gia thành viên là quá trình tự hạn chế thẩm quyền của mình (tham 

khảo thêm 40 lĩnh vực thẩm quyền – xem Bảng 1). Đây là một xu thế tất yếu 

khi các quốc gia tham gia vào quá trình liên kết khu vực.  

Bảng 1 : Những lĩnh vực Liên minh Châu Âu có thẩm quyền. 
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Điều 12: Cấm  phân biệt về vấn đề quốc tịch. 

Điều 13(2): Các biện pháp mới chống phân biệt đối xử. 
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Nguồn: www.europal.eu.int 

 

 Cụ thể, gia nhập Liên minh Châu Âu, các nước thành viên phải có trách 

nhiệm tuân thủ các trật tự pháp lý trong cộng đồng và chấp nhận các chính 

sách chung khác. Trong một chừng mực nào đó, điều này đã hạn chế tính độc 

lập và bản sắc dân tộc. 

 Cùng với tiến trình liên kết sâu rộng, việc chuyển giao quyền lực từ các 

nước thành viên cho các thể chế siêu quốc gia ngày càng nhiều hơn. Như vậy 

dù muốn hay không muốn, khi hội nhập vào khu vực thì chủ quyền quốc gia, 

độc lập dân tộc và đặc thù văn hóa quốc gia bị hạn chế là điều khó tránh khỏi 

bởi: 

- Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu gắn liền 

với tăng cường dân chủ và xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại trên toàn 

khu vực, thiết lập các thể chế siêu quốc gia, hòa hợp pháp luật, xóa bỏ các rào 

cản trong thương mại cũng như các vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia 

như kiểm soát biên giới, chế độ thị thực hay đồng tiền của các nước. Như vậy, 

khi gia nhập vào EU, đòi hỏi các quốc gia phản tuân thủ những điều kiện mà 

tổ chức này đề ra, như phải sửa đổi luật pháp cho phù hợp với với pháp luật 

của Liên minh điều này có nghĩa pháp luật của Liên minh cao hơn pháp luật 

của các quốc gia thành viên. Việc áp đặt các luật lệ chung dẫn tới xóa nhòa 

bản sắc dân tộc về kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Chủ quyền của mỗi quốc gia trong lĩnh vực kiểm soát biên giới, quản 

lý thị thực xuất nhập cảnh của công dân, đó là một quyền tối cao trong lĩnh 

vực đối nội của mỗi quốc gia, nhưng khi gia nhập EU với quy định miễn thị 

http://www.europal.eu.int/
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thực, công dân của các nước thành viên có thể qua lại mà không bị kiểm soát, 

điều này làm nảy sinh nhiều nguy cơ như: Lo lắng về sự gia tăng của tội phạm 

và buôn bán ma túy trong nội khối do dỡ bỏ kiểm soát biên giới, tăng mức độ 

cạnh tranh, mất việc làm và các hiểm họa kinh tế khác do dỡ bỏ hàng rào bảo 

hộ thị trường từng nước.vv… 

- Đối với các nước thành viên mới, việc gia nhập EU đòi hỏi các nước 

phải cải cách nông nghiệp và hội nhập kinh tế một cách nhanh chóng để rút 

ngắn khoảng cách phát triển với EU 15. Chẳng hạn, Cộng hoà Séc buộc phải 

cải cách tình hình tham nhũng, sự phân biệt đối xử với người Digan, hạn chế 

nghèo đói và thất nghiệp khi muốn gia nhập EU. Slovennia buộc phải đẩy 

nhanh tiến trình tư nhân hoá khu vực tài chính và dỡ bỏ các luật hạn chế đầu 

tư tực tiếp nước ngoài theo đúng yêu cầu của Uỷ ban Châu Âu. Uỷ ban châu 

Âu cũng yêu cầu Slovakia, Hungary xoá bỏ sự phân biệt đối xử với người 

Digan; Latvia buộc phải cải cách hệ thống tư pháp; Estonia buộc phải chống 

lại nạn rửa tiền và công khai trong quá trình bổ nhiệm các quan chức; 

Bungary và Romania buộc phải cải cách kinh tế theo hướng thị trường, cam 

kết chống tham nhũng, cải cách nhân quyền theo đúng yêu cầu của Uỷ ban 

Châu Âu. Những yêu cầu này khiến các nước thành viên mới phải mạnh tay 

cải cách kinh tế, thể chế chính trị, hệ thống luật pháp để hoà nhập với EU 

15[40,tr 5]. 

Tất cả những điều trên có thể thấy gia nhập EU tạo cho các nước nhiều 

cơ hội phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, khẳng định được vị thế của 

quốc gia trên trường quốc tế. Nhưng bên cạnh những thuận lợi đó đặt ra cho 

các quốc gia không ít những thách thức đặc biệt về vấn đề chủ quyền quốc gia 

và bản sắc văn hoá dân tộc. 
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Nhưng vượt qua quan hệ thù địch để tiến tới quan hệ đối tác, bạn bè và 

đồng minh. Vượt qua tự do kinh tế thuần tuý để vươn tới một trình độ mới về 

tự do trong một không gian mới. Vượt qua chủ quyền quốc gia tối thượng để 

đi tới “Liên minh Châu Âu”. Đó là một cuộc đấu trí vô cùng khó khăn của 

mỗi quốc gia thành viên. Bởi quan điểm về chủ quyền quốc gia và tính bất 

khả xâm phạm của nó vốn là nguyên lý rường cột trong học thuyết về nhà 

nước được hình thành và khẳng định trong đời sống quốc tế ở Châu Âu từ 

Hiệp ước Wesphalia năm 1648. Vì vậy, vượt qua chủ quyền quốc gia để đến 

với liên kết và hội nhập khu vực là thách đố lớn đối với tư duy và thực tiễn 

chính trị Châu Âu. Tầm nhìn xa vượt thời gian của những nhà sáng lập EU là 

ở chỗ họ đã vượt qua được lý lẽ thông thường về chủ quyền quốc gia và lợi 

ích kinh tế thuần tuý mà theo cách nói của Hegel thì “lẽ phải thông thường” 

lại không phải là triết học, để đi tới đích tương lai mà lúc đương thời cũng 

chưa thể hình dung hết được[ 62,tr 101]. 

“Chủ nghĩa liên bang là sự vượt qua chủ quyền quốc gia được pháp 

điển hoá lần đầu tiên ở Hiệp ước Wesphalia và cũng là sự phủ định tư tưởng 

chính trị quyền lực của chủ nghĩa hiện thực. Điểm cốt lõi của tư tưởng liên 

bang là nguyên tắc hiệp hội, theo đó, một liên minh tự nguyện của các quốc 

gia và dân tộc được hình thành nhờ sự thảo ước, giao kèo hoặc tự do tham 

gia trên cơ sở tự nguyện, tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau, cùng có lợi, khoan 

dung, ưng thuận và bình đẳng, tự quản và cùng nhau quản lý, giải quyết 

những công việc chung. Vấn đề đối với những nhà sáng lập EU là làm thế 

nào để thuyết phục các dân tộc có thể tiếp cận vấn đề và những lợi ích của họ 

theo cùng một cách nhìn, trong khi các cá nhân và dân tộc lại đang bị chia rẽ. 

Cách thức khả quan là từng bước tạo ra lợi ích chung rộng nhất giữa những 

người dân Châu Âu mà lợi ích này được được bảo vệ bằng các thiết chế dân 
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chủ chung đại diện cho chủ quyền chính đáng của các quốc gia. Cách thức 

này đòi hỏi phải có sự thay đổi quan niệm của cá nhân bằng cách ngăn chặn 

và hoá giải những nguyên nhân gây ra sự thù địch giữa họ với nhau”[62, tr 

102]. 

Mặc dù còn không ít những thách thức đặt ra đối với các nước thành 

viên EU, nhưng sự ra đời, phát triển và mở rộng của EU cùng những đóng 

góp của Liên minh này cho hoà bình và phát triển bền vững ở khu vực và trên 

thế giới từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đã và đang 

khẳng định sức sống, tính khả thi, tính phổ quát và triển vọng không thể phủ 

nhận của mô hình EU về một nền hoà bình vĩnh viễn. Trong môi trường chiến 

lược của thế kỷ XXI, khi tất cả các dân tộc trên trái đất đang phải đối mặt với 

những thách thức an ninh phi truyền thống với những nguy cơ huỷ diệt khôn 

lường, thậm chí có thể đặt ra cả vấn đề “tồn tại hay không tồn tại” cho cả 

nhân loại thì mô hinh liên kết đó càng có ý nghĩa thực tiễn cấp bách đối với 

tất cả các bình diện khu vực, liên khu vực và toàn cầu. 

2.2. Xu hƣớng nói không với hội nhập vào EU – Những thuận lợi và 

thách thức 

Không thể phủ nhận toàn cầu hóa có thể giúp các quốc gia tăng trưởng 

kinh tế một cách nhanh chóng, giúp cho sự sáng tạo và chuyển giao về mọi 

mặt khoa học công nghệ, về tổ chức quản lý, về sản xuất và kinh doanh đưa 

kiến thức và kinh nghiệm đến với mọi quốc gia, dân tộc. Nhưng cũng phải 

nhận thấy rằng khi càng hội nhập thì thị trường càng mở rộng, càng lớn mạnh 

thì càng gặp phải những rối loạn đa dạng và tràn lan hơn. Một quốc gia không 

đủ mạnh để có thể kiểm soát được những rối loạn đó sẽ dẫn đến mất tự chủ, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia. Những tư tưởng chống đối 
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toàn cầu hóa cho rằng khi một đất nước gia nhập vào một tổ chức khu vực 

hay quốc tế họ sẽ buộc phải tuân theo các luật lệ đó và có cảm giác kinh tế bị 

bó buộc trong một khuôn khổ, bản sắc văn hóa dân tộc bị xóa nhòa, đời sống 

xã hội bị những bàn tay vô hình nhào nặn, kiểm soát. Để hiểu rõ hơn về 

những tư tưởng này ta đi vào nghiên cứu những vấn đề sau: 

2.2.1. Xu hƣớng nói không với hội nhập vào khu vực EU. 

Trong khi hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đều gia nhập Liên minh 

Châu Âu, thì một số quốc gia còn lại có tư tưởng đi ngược lại với xu hướng 

này mà điển hình là Na Uy, Thuỵ Sĩ, Nga, Belarus…. 

Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Na Uy năm 1994 về vấn đề đất nước 

này có nên gia nhập Liên minh Châu Âu hay không đã thất bại vì đa số người 

dân Na Uy cảm thấy gia nhập EU tức là xóa bỏ quá nhiều bản sắc và lối sống 

NaUy. Họ cho rằng gia nhập tổ chức này thì chủ quyền quốc gia của họ bị hạn 

chế, mà nhờ vào dầu thô trên biển Bắc Na Uy, họ có đủ khả năng duy trì và 

phát triển kinh tế mà không cần dựa vào EU.  

Đối với đất nước Thụy Sĩ: EU dĩ nhiên sẽ chào mừng đơn xin gia nhập 

của nước Thụy Sĩ giàu có. Nhưng người dân nước này, có truyền thống trung 

lập, tỏ ra hoài nghi về những lợi ích của việc trở thành thành viên. Dân chúng 

bỏ phiếu chống lại việc tham gia khu vực Kinh tế Châu Âu năm 1992 và chắc 

chắn sẽ bác bỏ EU trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào trong tương lai. 

Nga chưa bao giờ có ý định gia nhập EU bởi gần đây Nga có quan hệ 

sóng gió với EU, nhất là xung quanh việc 5 nước Đông Âu và 3 nước thuộc 

Liên Xô cũ gia nhập EU. Matxcơva phản đối việc EU mở rộng thỏa thuận 

thương mại với 15 nước thành viên sang tất cả 27 nước, vì điều này có nghĩa 

là các công ty Đông Âu sẽ có thể xuất khẩu hàng hoá với mức thuế thấp hơn 

trước nhiều, điều này gây bất lợi cho Nga.  
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Moldova: Một trong những nước nghèo nhất Châu Âu cũng phản đối 

việc gia nhập EU. Quốc gia này đã xảy ra nội chiến, khi những người nói 

tiếng Ukraina và tiếng Nga ở Transdniester đòi độc lập để chống lại việc thiết 

lập quan hệ gần gũi hơn với Romania (Romania là một trong những thành 

viên của EU). Chính phủ Moldova do đảng Cộng sản đứng đầu ủng hộ quan 

hệ gần gũi hơn với Nga bởi Nga là nước cung cấp nguồn năng lượng chính 

cho Moldova. 

Belarus: Không quan tâm đến EU, vốn hay chỉ trích nước này về các 

vấn đề về nhân quyền. Belarus đang theo đuổi quan hệ thân thiết hơn với Nga. 

Như vậy, ngoài phần lớn các nước có xu hướng ủng hộ việc gia nhập 

EU, có thể thấy có cả những nước giàu có ở Châu Âu và cả những nước 

nghèo nhất Châu Âu có xu hướng nói không với hội nhập vào EU. Điều này 

là vì lý do gì, trong khi những nước là thành viên của EU được hưởng rất 

nhiều thuận lợi khi gia nhập tổ chức này. Sau đây tác giả sẽ đi phân tích 

những thuận lợi và thách thức mà các nước nói không với hội nhập EU sẽ gặp 

phải. 

2.2.2. Thuận lợi và thách thức.  

Có thể nói vì nhiều lý do mà các quốc gia có thể nói không với hội 

nhập vào khu vực nhưng lý do chủ yếu là để đảm bảo sự độc lập tự chủ, chủ 

quyền quốc gia trong việc hoạch định cũng như thực hiện các chính sách hoặc 

họ theo đuổi những mục tiêu lợi ích khác nhau. Bởi khi không gia nhập EU 

các nước không phải thực hiện những chính sách cải cách mà yêu cầu khi gia 

nhập EU các quốc gia phải tuân theo, không phải sửa đổi luật pháp cho phù 

hợp với luật của Liên minh, các quốc gia sẽ có toàn quyền trong việc quyết 

định những vấn đề đối nội của quốc gia, như kiểm soát biên giới, chính sách 

thị thực,... Nhưng đổi lại quốc gia đó sẽ không được liên minh bảo vệ, hỗ trợ, 

không được chia sẻ những kinh nghiệm quản lý, không có sự phối hợp gắn 
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kết xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại giữa các quốc gia củng cố hòa 

bình và anh ninh trong khu vực. Và điều đặc biệt là khi không gia nhập vào 

khu vực, các nước không khẳng định được vị trí của mình, thường gặp những 

áp lực về chính trị, kinh tế mà các nước mạnh hơn đem lại. 

 Một quốc gia quyết định không gia nhập Liên minh có thể tạm thời 

dựng những hàng rào thuế quan và áp đặt kiểm soát đối với các dòng ngoại tệ 

đang ra vào quốc gia đó. Điều này sẽ giảm được những xáo động trong nền 

kinh tế. Đồng thời quốc gia đó cũng phải đối mặt với một thực tế, đó là mức 

tăng trưởng của quốc gia sẽ chậm lại vì quốc gia đó sẽ không còn tiếp cận 

được các khoản tiền hỗ trợ mà Liên minh đem lại. 

Các doanh nghiệp ít chịu áp lực cạnh tranh hơn nhưng điều này cũng 

dẫn tới những bất cập là các doanh nghiệp không có cơ hội phát triển ra thị 

trường bên ngoài dẫn đến nền kinh tế đất nước ngày càng trì trệ, kém phát 

triển.  

Như vậy, Toàn cầu hóa là một hệ thống bao gồm cả cơ hội và thách 

thức, mặt tích cực và tiêu cực. Phản ứng của mỗi quốc gia đối với toàn cầu 

hóa và hội nhập vào khu vực cũng khác nhau. Có những quốc gia thì luôn ủng 

hộ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập khu vực và quốc tế, có quốc gia theo 

đuổi quá trình này với tiêu chí phù hợp với bản sắc văn hóa của nước họ. Một 

số khác lại nói không với hội nhập. Cụ thể như nước Anh rất hào hứng đối với 

việc gia tăng hội nhập trong EU. Chính phủ của ông Tony Blair ủng hộ cải 

cách EU, nhất là đối với các vấn đề kinh tế và chính sách nông nghiệp. Nhưng 

nước này không gia nhập đồng tiền chung euro và muốn có tiếng nói độc lập 

về đối ngoại và quốc phòng. Công dân các nước Đông Âu được phép làm việc 

tại đây, nhưng không được phép hưởng trợ cấp nếu họ thất nghiệp. Hay việc 

trong khi hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, thậm chí cả 

những quốc gia không phải là thành viên Liên minh Châu Âu như Na Uy và 
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Iceland lại tham gia hiệp ước Schengen, thì nước Anh lại chọn cho mình một 

con đường riêng là đứng ngoài Hiệp ước. Đây có thể coi là một chính sách 

đúng đắn của Anh bởi vừa phát huy được tinh thần chủ động hội nhập vào 

quá trình toàn cầu hóa thế giới và khu vực, vừa đảm bảo giữ vững chủ quyền 

quốc gia và bản sắc văn hoá dân tộc.  

“Hiệp ước Schengen tính đến ngay 19/11/2009 tổng số quốc gia tham 

gia ký kết hiệp ước này là 28 nước (Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, 

Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, 

Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha, Đức, Áo, Ý, Hy Lạp, Síp, Macedonia, Montenegro, Serbia). Bên cạnh 

việc tạo ra một biên giới chung, Hiệp ước Schengen còn có quy định chung về 

chính sách đường biên giới như quy chế chung về tị nạn, thành lập Hệ thống 

thông tin Schengen giúp cảnh sát và cơ quan lãnh sự truy cập kho dữ liệu 

chung về tội phạm. Ngoài ra, cảnh sát trong khu vực Schengen có quyền truy 

bắt nghi can xuyên biên giới trong khối. Ðối với công dân các nước ngoài 

EU, chỉ cần được cấp thị thực nhập cảnh một trong các nước nói trên là có 

thể đi lại tự do trong toàn khối. Việc mở rộng biên giới sẽ thúc đẩy thương 

mại và du lịch của Châu Âu, mang lại sức sống mới cho nền kinh tế khu vực. 

Du lịch hiện chiếm khoảng 4% kinh tế EU và được dự đoán sẽ tăng lên 11% 

trong thời gian tới. Ðối với những du khách cần phải có thị thực trước khi 

vào EU, đây quả là một chuyển biến hết sức tích cực, giúp họ tiết kiệm được 

thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều nước Tây Âu lo ngại rằng, việc mở 

rộng sẽ làm gia tăng hoạt động tội phạm và nhập cư trái phép, có thể khiến 

việc đi lại khó khăn hơn cho người ngoài khối, do phí thị thực tăng cao và 

quá trình xin thị thực sẽ gắt gao hơn. Lãnh đạo nhiều nước Châu Âu khẳng 

định, Hiệp ước Schengen sẽ góp phần bảo đảm tự do, hòa bình, an ninh và 

đoàn kết trong khu vực”[83].  
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Toàn cầu hóa không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, nó không phải là 

phương thuốc vạn năng nhưng nó cũng không phải là nguồn gốc của tất cả 

những yếu kém, đói nghèo mà nhiều nước đang phải gánh chịu. Phần lớn 

những tư tưởng chống đối toàn cầu hóa hiện nay đều dựa trên cảm nhận rằng: 

luật chơi đang được áp đặt bởi người khác- các tổ chức tài chính quốc tế, các 

công ty xuyên quốc gia, các nước công nghiệp lớn. Vấn đề là ở chỗ mỗi nước 

phải chọn cho mình một con đường, một cách đi, hay mức độ hội nhập sâu 

rộng khác nhau. Dường như không có nước nào có thể thoái lui trước làn sóng 

toàn cầu hóa mà phải chủ động đón nhận và thực hiện những cải cách để có 

thể tận dụng những thành quả của nó.  

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hoá, ở một mức độ nào đó, chủ 

quyền quốc gia đã bị ảnh hưởng và xói mòn, không chỉ đối với các nước đang 

phát triển mà còn tác động đến chính các nước phát triển, thông qua sự hạn 

chế về quyền lực, phạm vi và hiệu quả tác động của các nhà nước dân tộc 

trước những quy định chung hay còn gọi là luật chơi của thế giới, từ đó nền 

tảng của một xã hội, sự ổn định chính trị trong nhiều trường hợp bị xáo trộn, 

buộc chính phủ của các quốc gia đó phải có sự thích nghi cần thiết nhằm vừa 

duy trì quyền lực của mình vừa không gây nên sự phản ứng tiêu cực của cộng 

đồng quốc tế. 

Một quốc gia khi tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực hay quốc tế, 

dù muốn hay không, họ bắt buộc phải đưa ra những cam kết nhằm thực hiện 

các quy định chung của các tổ chức này. Cam kết thực hiện các quy định 

chung cũng có nghĩa là cần phải điều chỉnh, thay đổi một số điều khoản trong 

hệ thống pháp luật của chính nước đó. 

Từ mối quan hệ hữu cơ nói trên, khi hội nhập vào xu thế toàn cầu hoá, 

thì quan niệm chủ quyền quốc gia cũng cần có sự thay đổi so với quan niệm 
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truyền thống, nếu không như vậy các quốc gia đó sẽ trở nên đơn độc và bị cô 

lập. 

Theo quan niệm hiện nay, khi đề cập tới toàn cầu hoá, ấn tượng đầu 

tiên đối với mỗi chúng ta là chỉ có các nước nghèo mới phải điều chỉnh chính 

sách sao cho phù hợp với toàn cầu hoá, ít ai nghĩ rằng chính các nước phát 

triển cũng không nằm ngoài phạm vi này. Mà cụ thể là mô hình EU, như đã 

phân tích ở trên, ở một mức độ nào đó, chủ quyền của các nước này đã bị ảnh 

hưởng bởi những quy định của ECSC. Cùng với sự phát triển của quá trình 

liên kết Tây Âu, năm 1992 các nước thành viên EU ký kết Hiệp ước 

Maastricht, trong đó bao gồm việc sử dụng một đồng tiền chung – đồng euro, 

và họ đã phải hi sinh một phần chủ quyền quốc gia, đó là chấp nhận sự không 

còn tồn tại của một đồng tiền quốc gia và thực thi một chính sách tiền tệ tài 

chính chung. Để được tham gia vào hệ thống tiền tệ này họ phải cam kết thực 

hiện các điều kiện về các chỉ số kinh tế vĩ mô: Lạm phát không thấp hơn 1,5% 

mức lạm phát trung bình của 3 nước thành viên có tỷ lệ lạm phát thấp nhất; 

thâm hụt ngân sách không quá 3% GDP; nợ chính phủ không lớn hơn 60% 

GDP [37, tr 289]... Hiện này 17 trong tổng số 27 nước thành viên EU không 

có đồng tiền quốc gia riêng lẻ, mỗi thành viên cũng không có thẩm quyền 

phát hành đồng tiên chung, đồng euro và các ngân hàng trung ương quốc gia 

hiện nay chỉ còn hoạt động như những chi nhánh của Ngân hàng trung ương 

Châu Âu (ECB)- cơ quan phụ trách chính sách tiền tệ chung của Liên minh. 

Tại sao họ lại phải chịu đánh đổi như vậy, bởi gia nhập vào sự liên kết kinh tế 

EU mang lại lợi ích to lớn trong các lĩnh vực sản xuất đầu tư, thương mại 

hàng hoá dịch vụ và di chuyển sức lao động, bảo hiểm xã hội. 

Như vậy ta có thể thấy rõ một điều, mối liên hệ hữu cơ giữa tính độc 

lập chủ quyền quốc gia với sự tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia là hết sức 

cần thiết. Thực chất đây là hai mặt của một vấn đề, hay nói cách khác, đó là 
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quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Muốn nâng cao tính độc 

lập chủ quyền của quốc gia, cần phải hội nhập vào nền kinh tế khu vực và 

kinh tế thế giới, mặt khác khi hội nhập, tính độc lập chủ quyền sẽ bị ảnh 

hưởng, nhưng với mức độ không giống nhau đối với các nước khác nhau. 

Chủ quyền và sức mạnh kinh tế của quốc gia luôn có mối liên hệ hết 

sức chặt chẽ. Một quốc gia vững mạnh về kinh tế, chắc chắn nền an ninh toàn 

diện của quốc gia đó sẽ ngày càng được củng cố, phát triển và như vậy chủ 

quyền quốc gia ngày càng được đảm bảo. Đó cũng chính là lý do giải thích tại 

sao trong giai đoạn hiện nay, tất cả các quốc gia đều đặt mục tiêu phát triển 

kinh tế lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của họ. Thực tế cho thấy, sự 

yếu kém về kinh tế là một trong những nguyên nhân làm cho Liên Xô tan vỡ 

vào đầu những năm 90 thế kỷ XX, một nước Nga yếu về kinh tế như trong 10 

năm vừa qua luôn bị sức ép can thiệp từ bên ngoài. Sự tuỳ thuộc về kinh tế 

giữa các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá buộc Mỹ phải cân nhắc trong 

hoạch định chính sách đối ngoại của họ đối với một thế giới mà quan hệ đồng 

minh chiến lược đã có những thay đổi từ sau sự sụp đổ của chiến tranh lạnh. 

Vì lợi ích kinh tế, trong bối cảnh  toàn cầu hoá hiện nay bắt buộc Trung Quốc 

phải có thoả hiệp với Mỹ xung quanh vụ bắn tên lửa vào sứ quán của họ tại 

Belgrade....nếu sức mạnh kinh tế của Trung Quốc lớn hơn, chắc chắn quan hệ 

của họ đối với Mỹ và các nước phương Tây sẽ không diễn ra theo chiều 

hướng như vậy. 

Như vậy, để tăng cường sức mạnh kinh tế, mỗi quốc gia không thể 

không mở cửa với thế giới bên ngoài vì chính lợi thế so sánh của họ và sự 

phân công lao động quốc tế đã bắt buộc các quốc gia không thể làm khác. 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, một số quốc gia, trong một giai 

đoạn nhất định, đã từng là những trung tâm của nền văn minh nhân loại với 

nền văn hóa, khoa học và kinh tế phát triển rực rỡ, nhưng sự tự tồn tại quá lâu 
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của chế độ phong kiến theo kiểu cát cứ đã kìm hãm sự tiến bộ của chính các 

quốc gia đó. Do vậy, chỉ có mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế thế giới, khai 

thác tận dụng nó mới có thể giúp các quốc gia nhanh chóng phát triển và từ đó 

nâng cao tiềm lực, vị thế của đất nước, chủ quyền quốc gia được củng cố, tính 

độc lập của quốc gia ngày càng cao. 

2.3. Kinh nghiệm cho các nƣớc trong quá trình hội nhập vào khu vực vào 

quốc tế. 

2.3.1. Sự lựa chọn đúng đắn: Toàn cầu hóa vì mục tiêu Chủ quyền 

quốc gia. 

Toàn cầu hoá là một xu thế, một quá trình khách quan không thể đảo 

ngược, chứa đựng nhiều mâu thuẫn vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực 

vừa có hợp tác vừa có đấu tranh vừa tạo ra những cơ hội cho sự phát triển 

nhưng cũng vừa có những thách thức đối với các quốc gia, nhất là các quốc 

gia đang ở trình độ kém phát triển. Toàn cầu hoá nói chung một mặt là sự tiếp 

nối, sự khẳng định và hoàn thiện các khuynh hướng đã hình thành từ lâu trong 

lịch sử thế giới, mặt khác, nó cũng là một hiện tượng mới, bắt đầu bằng toàn 

cầu hoá về kinh tế, rồi dần dần lôi cuốn theo toàn cầu hoá về một số lĩnh vực 

văn hoá và tác động mạnh mẽ đến chính trị. 

Không phải mọi quốc gia đều tham gia vào quá trình toàn cầu hoá với 

mức độ giống nhau và đều được bình đẳng như nhau. Khi tham gia toàn cầu 

hoá, các nước phát triển có rất nhiều lợi thế. Phần còn lại của thế giới thì chịu 

thiệt thòi về nhiều mặt và gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, trong điều kiện 

thế giới ngày nay, các quốc gia không thể tẩy chay hoàn toàn toàn cầu hoá 

hoặc đứng ngoài quá trình toàn cầu hoá. Khi các vấn đề vượt quá khả năng 

giải quyết tối ưu của một nhà nước, thì việc uỷ quyền cho một thể chế cao 

hơn vừa là điều tất yếu vừa là cách lấy lại phần nào sự chủ động vì được tham 

gia vào việc giải quyết ở mức độ đa phương. Và nếu định nghĩa chủ quyền 
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.quốc gia dưới một góc độ khác, như khả năng thực hiện các chức năng quản 

lý và bảo vệ quyền lợi của xã hội dân tộc, và sự thừa nhận của các quốc gia 

độc lập khác trên bình diện quốc tế, thì có thể nói là trong bối cảnh hiện nay, 

cách bảo tồn chủ quyền quốc gia tốt nhất là tham gia vào hệ thống pháp lý và 

quản trị đa phương. Chỉ một khi đã hội nhập vào hệ thống đa phương, một 

quốc gia mới được thừa nhận như một thực thể độc lập, có chủ quyền pháp lý 

ngang hàng với các nước khác. Và chỉ khi vừa là thành viên vừa là chủ thể 

trong một hệ thống quản trị quốc tế, một quốc gia mới có thể khắc phục được 

những vấn đề vượt quá biên giới lãnh thổ của mình, bảo vệ quyền lợi của dân 

tộc và đáp ứng định nghĩa của chủ quyền thực tiễn. Điều quan trọng không 

phải là có mất mát chủ quyền hay không (vì chủ quyền có bao giờ tuyệt đối và 

bất di bất dịch) mà là biết được cái phần chủ quyền bị "mất" ấy đi về đâu và 

trong mục đích gì [58, tr 40]. Ngay cả trong Liên minh Châu Âu, các nước 

thành viên, tuy nhượng lại một phần không nhỏ quyền tự chủ của mình sang 

các bộ phận chung, nhưng qua đó cũng can thiệp và tác động được lên nước 

khác.  

 Vấn đề đối với tất cả các nước và các nước thành viên Asean không 

phải là ngoại lệ là phải có chiến lược thích ứng và khôn ngoan để vượt qua 

thách thức và chớp lấy thời cơ, trong quá trình hội nhập thế giới và khu vực, 

phải có ý thức giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn 

lãnh thổ để đưa quốc gia dân tộc mình đến chỗ phát triển và phồn vinh. 

Ngày nay, ai cũng biết rằng, toàn cầu hóa có cả mặt tích cực với những 

khả năng và cơ may rất lớn và mặt tiêu cực cũng chứa đựng không ít những 

thách thức, rủi ro và cạm bẫy. Mặc dù người được lợi nhiều nhất trong toàn 

cầu hoá là các nước phát triển, còn người bị thiệt thòi hơn cả là các nước đang 

phát triển, nghĩa là phần số đông còn lại của thế giới. Song, không nên nghĩ 

rằng, các nước phát triển khi tham gia toàn cầu hoá chỉ gặp toàn những thuận 
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lợi, mà không gặp một thách thức nào cả. Thật ra, những thách thức đó là 

chung đối với tất cả các nước, chúng thể hiện trên tất cả các mặt, từ những 

thách thức về chính trị đến những thách thức về kinh tế, từ những thách thức 

về văn hoá - xã hội đến những thách thức về môi trường sống... Dĩ nhiên, cần 

phải thấy rằng, các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển phải 

chịu thách thức nhiều hơn rất nhiều do các vấn đề toàn cầu hoá đặt ra so với 

các nước phát triển. Do vậy, nếu các nước này coi nhẹ hoặc không thấy hết 

mặt tiêu cực do các vấn đề toàn cầu hoá đặt ra thì sẽ là sai lầm, sẽ dẫn đến 

nguy cơ mất chủ quyền quốc gia dân tộc, đến nền kinh tế của đất nước với 

những khó khăn ngày một lớn hơn, đe dọa hủy hoại các giá trị truyền thống, 

thậm chí hủy hoại cả cơ sở tồn tại của chính dân tộc mình là thiên nhiên, là 

môi trường sống. Trái lại, nếu coi nhẹ mặt tích cực của nó cũng là sai lầm, sẽ 

làm cho đất nước càng lún sâu hơn vào trạng thái kém phát triển. Có thể thấy 

điều này qua việc nhiều quốc gia nhờ tham gia vào quá trình toàn cầu hoá mà 

đã vượt qua được thách thức và đang trên con đường phát triển với tốc độ khá 

nhanh. 

 Để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước, nâng cao mức sống của 

người dân không con đường nào khác là phải hội nhập vào tiến trình toàn cầu 

hóa. Nhưng hội nhập thế nào để tăng trưởng kinh tế mà vẫn đảm bảo quyền 

độc lập tự chủ, chủ quyền của quốc gia. Bảo đảm chủ quyền quốc gia suy cho 

cùng chính là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia để có thể tạo lập một xã 

hội phát triển, cân bằng và bền vững. 

 Vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia là làm thế nào để dung hoà được giữa 

việc gìn giữ chủ quyền quốc gia, bảo tồn bản sắc dân tộc… đồng thời đảm 

bảo sự tăng trưởng và phát triển của đất nước. Bất cứ xã hội nào muốn thịnh 

vượng về kinh tế thì đều phải hội nhập vào tiến trình toàn cầu hoá. Nhưng chỉ 

vì chạy theo mục tiêu phát triển kinh tế mà mà chủ quyền bị xâm phạm, phải 
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hy sinh bản sắc của đất nước thì liệu nó có còn đúng nghĩa là một quốc gia 

nữa không. Nhưng một đất nước chỉ lo giữ vững chủ quyền mà từ chối hội 

nhập thì sẽ không bao giờ tiến xa hơn được. Kết hợp hài hoà truyền thống với 

hiện đại, hội nhập với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trên cơ sở bảo tồn bản sắc 

văn hoá dân tộc, giữ lấy những gì là tinh hoa của văn hoá dân tộc, loại trừ dần 

các yếu tố lỗi thời. Tăng cường giao lưu văn hoá với bên ngoài, tiếp thu 

những gì là tinh hoa của văn hoá thế giới, đồng thời tiến hành bản địa hoá, 

dân tộc hoá chúng để làm giàu cho văn hoá dân tộc, lấy văn hoá làm động lực 

cho sự phát triển của dân tộc. Đây là cách ứng xử khôn ngoan nhất, đúng đắn 

nhất mà chúng ta cần thực hiện.  

 Cần khẳng định rằng ngày nay hội nhập toàn cầu hoá là con đường duy 

nhất để tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Điều đó cũng 

đồng nghĩa với việc các nền kinh tế lệ thuộc chặt chẽ vào nhau, chúng sẽ trở 

nên nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương, đặc biệt đối với các nước đang phát 

triển. Trong điều kiện đó, chủ quyền quốc gia cũng sẽ trở nên mong manh 

hơn. Vì vậy, mỗi quốc gia chọn con đường hội nhập hay không hội nhập phụ 

thuộc vào sự tính toán chủ quan của từng nước, mặc dù ngày càng có ít nước 

chấp nhận chính sách biệt lập. Hội nhập đến mức nào, trên lĩnh vực nào lại 

phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng nước dựa trên hoàn cảnh lịch sử, điều 

kiện chính trị, kinh tế, văn hoá cụ thể. Do đó, khi tiến hành hội nhập, có hai 

điểm thuộc chính sách nổi lên, đó là phạm vi hội nhập và tính chủ động trong 

hội nhập. 

 Phạm vi hội nhập: tuỳ theo từng cách khác nhau và mô hình khác nhau, 

sự hội nhập của từng quốc gia cũng diễn ra trên tất cả các mặt, nói cách khác 

chính sách hội nhập liên quan tới cả ba mặt kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội 

với các điểm nhấn khác nhau trong từng giai đoạn. Khó có thể nói là chỉ tham 

gia hội nhập trên một lĩnh vực nào đó mà không tham gia hội nhập trên lĩnh 
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vực khác. Việc tham gia hội nhập kinh tế sẽ không thể diễn ra nếu không hội 

nhập về chính trị, văn hoá. Ngược lại nếu không hội nhập về văn hoá thì hội 

nhập chính trị thiếu chỗ dựa cũng như cơ sở để mở rộng. Như vậy hội nhập 

phải mang tính toàn diện và phải có sự tham gia của các ngành, các cấp và địa 

phương. Ở tầm quốc gia, hội nhập theo mức độ đa phương cao nhất theo mô 

hình EU là theo hướng gộp chung chủ quyền, thấp hơn là hợp tác liên chính 

phủ. Trên mức độ song phương là hợp tác toàn diện. 

 Mức độ chủ động trong hội nhập: trong xây dựng chính sách quốc gia, 

việc nắm bắt các xu thế phát triển của tình hình thế giới và chuẩn bị tốt để đón 

đầu hoặc hoà vào các xu thế đó là một yêu cầu quan trọng. Ngược lại nếu 

không làm như vậy hậu quả sẽ rất trầm trọng cho an ninh và phát triển. Như 

vậy, nếu nước nào tích cực chủ động sẽ không những không đi ngược lại xu 

thế khách quan mà còn tận dụng được ở mức độ tối đa cơ hội, giảm thiểu ở 

mức cao nhất thiệt hại của sự hội nhập mang lại. Bằng chứng cụ thể là trong 

cùng một hoàn cảnh thời đại, quốc tế và khu vực, thậm chí trong cùng một 

điều kiện văn hoá, lịch sử có nước giàu mạnh lên và có nước suy yếu đi. Mức 

độ chủ động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tầm nhìn của lãnh đạo, 

độ chuẩn xác của quá trình hoạch định chính sách, độ chuyên nghiệp của bộ 

máy hành chính, độ chính xác của nghiên cứu dự báo và nghiên cứu chiến 

lược, độ nhanh nhạy của doanh nghiệp, tính linh  hoạt của hệ thống giáo dục, 

và sự năng động của người dân... thông thường sự thành công phụ thuộc và sự 

tập hợp của các yếu tố đó trong khi đó chỉ thiếu một yếu tố, thất bại cũng có 

thể xảy ra. Tác động tổng thể của các yếu tố đó là việc xây dựng và củng cố 

lợi thế quốc gia và khả năng cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế, chính 

trị quốc tế. 

 Như ta đã biết, hội nhập quốc tế phục vụ cho mục tiêu độc lập tự chủ, 

hội nhập làm tăng tiền lực, vị thế (thế và lực) của đất nước trong quan hệ quốc 



 67 

tế. Hội nhập quốc tế là cơ sở để tăng khả năng giữ độc lập dân tộc, hội nhập 

quốc tế tạo ra các mối rằng buộc và đan xen lợi ích, đồng thời tăng thêm 

nguồn lực để bảo vệ đất nước, và nhất là đưa quốc gia vào dòng chảy chính 

của xu thế phát triển quan hệ quốc tế. Như vậy hội nhập quốc tế là phương 

châm của “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” vì mục tiêu bảo 

vệ và xây dựng đất nước. Bài học của nước Nhật từ thời cải cách Minh trị cho 

thấy cách tân và giữ gìn bản sắc là hai quá trình song song, bổ sung cho nhau, 

trong đó giữ được hồn cốt Nhật đồng thời tiếp thu tinh hoa công nghệ và văn 

hoá phương Tây là cơ sở để Nhật tạo nên sự thần kỳ về kinh tế. Ngược lại, 

một số nước hội nhập không thành công, trở thành lệ thuộc vào nước khác.  

 Trong khi toàn cầu hoá là xu thế khách quan, việc các nước quyết định 

mức độ, phạm vi và bước hội nhập là thuộc yếu tố chủ quan nằm trong chủ 

quyền của từng nước. Mỗi nước có quyền hoạch định và triển khai chính sách 

liên quan đến quá trình hội nhập của mình, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể và lợi 

ích của mình. Ví dụ, trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, Campuchia 

chấp nhận hết các kiều kiện mà các bên đàm phán đưa ra để mau chóng trở 

thành viên của tổ chức này. Ở một thái cực khác, Myanmar đóng cửa đất 

nước, hạn chế ở mức thấp nhấp giao tiếp với thế giới bên ngoài. 

 Hội nhập quốc tế cũng có tác động trở lại với độc lập tự chủ, trước hết 

khi hội nhập trở thành xu thế khách quan, các nước khó có thể đứng ngoài. 

Các nước đều phải điều chỉnh sách trong quá trình hợp tác quốc tế, bị hạn chế 

bởi các điều khoản quốc tế ràng buộc, do đó không làm những điều mình 

muốn hoặc không đếm xỉa đến lợi ích nước khác. Nói cách khác hội nhập 

quốc tế đặt ra những ràng buộc mới, làm các nước phải có quan niệm mới về 

độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế thậm chí còn hạn chế độc lập tự chủ. Điển 

hình như mô hình nhất thể hoá Châu Âu cho thấy các nước thành viên từ bỏ 

một số yếu tố quan trọng của chủ quyền như tự chủ tài chính – tiền tệ (đồng 
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tiền chung), kiểm soát lãnh thổ (tự do đi lại trong liên minh) và có chính sách 

đối ngoại, quốc phòng chung. Hội nhập cũng góp phần phân hoá xã hội của 

từng nước, lợi ích từ quá trình hội nhập khác nhau đối với các nhóm xã hội 

khác nhau, điều này góp phần khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ mỗi nước. 

Lợi ích nhóm dường như nổi trội hơn, từ đó làm quá trình quyết sách trở nên 

phức tạp và khó khăn hơn, nhất là trong trường hợp lợi ích nhóm tìm được 

đồng minh từ bên ngoài điều này tác động tiêu cực đến việc củng cố độc lập 

tự chủ và chủ quyền quốc gia. 

Như vậy, có thể nói rằng toàn cầu hoá đang đặt ra hàng loạt những 

thách thức hết sức khó khăn cho tất cả các nước. Đó chính là những vấn đề 

toàn cầu mà nhân loại đang và sẽ phải đối mặt. Nhận thức cho được các vấn 

đề này và tìm ra đối sách để giải quyết chúng là nhiệm vụ không dễ dàng, 

nhưng đó lại là việc không thể không làm một cách tích cực, từng bước và 

làm một cách khoa học. Có vượt qua được những thách thức đó, chúng ta mới 

có cơ hội phát triển nhanh hơn trong tương lai. Vì vậy, nắm bắt cơ hội, vượt 

qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa 

sống còn đối với mỗi quốc gia, dân tộc. 

2.3.2. Vai trò của nhà nƣớc trong thời đại toàn cầu hóa  

Việc nghiên cứu mô hình siêu nhà nước EU dẫn tới việc xem xét lại 

những vấn đề lý luận về vị trí của mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế, về 

chủ quyền quốc gia và vai trò của nhà nước, dân tộc trong bối cảnh khu vực 

hoá, toàn cầu hoá hiện nay, sự phát triển của luật lệ và các giá trị nhân văn. 

Quá trình ấy đã diễn ra trong mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ sự tiến hoá 

lại nhanh như hiện nay. Chỉ vài chục năm, cục diện thế giới và đời sống xã 

hội của nhiều nước đã thay đổi sâu sắc hơn cả hàng trăm năm trong các thế kỷ 

trước, đặt ra nhiều vấn đề mới hoặc đòi hỏi những câu trả lời mới cho những 

vấn đề cũ. Trong thế giới toàn cầu hoá, khái niệm cộng đồng quốc tế cũng có 
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nghĩa là mỗi nước có vị trí của mình và khi công bằng (fairness) và pháp trị 

(rule of law) trở thành các giá trị cơ bản được tất cả chấp nhận và điển chế 

hoá thì đấy cũng là cơ sở để phát triển và hoàn thiện những qui tắc chi phối 

các quan hệ trong xã hội và thế giới.  

Song luật lệ có tính chất ràng buộc và luật quốc tế giới hạn khá nhiều 

quyền tự chủ quốc gia như chúng ta đã thấy, thì có thể đặt câu hỏi liệu Nhà 

nước dân tộc còn có vai trò gì hay sẽ biến mất như theo một số người nghĩ. 

Theo nhiều tác giả khác, Nhà nước dân tộc sẽ còn tồn tại và có vai trò vô cùng 

quan trọng, thậm chí được củng cố vì trên một số phương diện, chính các yếu 

tố thách thức các chức năng của nó, như Internet, cũng có thể mở ra những 

khả năng mới cho nó, như các hình thức quản trị điện tử (e-governance). 

Thậm chí, nếu thế giới tiến tới một mô hình quản trị toàn cầu, Nhà nước dân 

tộc cũng sẽ có vai trò và chỗ đứng riêng trong đó, dẫu không còn là tác nhân 

duy nhất trong việc quyết định và quản lý [39, tr 77].  

Cùng với làn sóng toàn cầu hóa, nhiều người cho rằng vai trò nhà nước 

đã khác trước. Tuy nhiên, khác như thế nào thì tùy quan điểm của từng người 

bởi người ủng hộ toàn cầu hóa sẽ nhìn nhận vai trò của nhà nước khác với 

người chống đối toàn cầu hóa - Để có cái nhìn tương đối khách quan, có lẽ 

nên từ một xuất phát điểm: Toàn cầu hóa là một quá trình phát triển cho đến 

nay là không cưỡng lại được, vừa có thể đem lại sự tăng trưởng kinh tế, sự 

phồn vinh cho nhiều nơi, nhiều người nhưng lại vừa gây ra những xáo động to 

lớn trong đời sống của nhiều người khác. Vì thế, vấn đề là làm sao nhà nước 

đóng một vai trò có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội mà toàn cầu hóa đem 

lại, đồng thời hạn chế mặt trái của nó. 

Cần phải khẳng định, trong xu thế toàn cầu hoá vai trò của nhà nước 

đang bị thu hẹp. Đúng là toàn cầu hóa đã và đang hạn chế năng lực điều hành 

của nhà nước, không chỉ trong quan hệ với bên ngoài mà còn ở các chính sách 
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trong nước. Hầu hết các đạo luật chúng ta thông qua trong những năm gần 

đây là nhằm sửa đổi cách điều hành đất nước phù hợp với thông lệ quốc tế - 

tức là theo khuôn mẫu chung, không được quyền có ngoại lệ. 

Bản báo cáo của Ban công tác WTO về việc Việt Nam gia nhập WTO 

liệt kê rất rõ, rất chi tiết các cam kết của Việt Nam mà nhìn ở một góc độ nào 

đó, là sự thu hẹp việc can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh doanh. 

Thậm chí, có những cam kết mà để thực hiện phải sửa đổi nhiều luật lệ. Ví dụ 

điều 52 và 104 của Luật doanh nghiệp qui định một số vấn đề quan trọng có 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp chỉ được phép thông qua khi có số 

phiếu đại diện ít nhất là 65% hoặc 75% của các bên góp vốn. Một số thành 

viên WTO cho rằng qui định như thế có thể vô hiệu hóa quyền của bên góp 

vốn đa số trong liên doanh khi họ chỉ chiếm 60% chẳng hạn. Việt Nam đã 

phải cam kết cho phép các bên tham gia liên doanh được thỏa thuận vấn đề 

này trong điều lệ công ty chứ không cần áp dụng Luật doanh nghiệp và điều 

này sẽ có giá trị pháp lý, tức Quốc hội sẽ phải công nhận giá trị pháp lý của 

các cam kết WTO cao hơn luật hoặc phải sửa luật. Hiện tượng thu hẹp vai trò 

nhà nước trong điều hành kinh tế không chỉ xảy ra ở những nước chuyển đổi 

như Việt Nam mà còn ở các nước phát triển. 

Trong một bài viết gần đây, Lawrence H.Summers cựu hiệu trưởng Đại 

học Harvard, cho rằng toàn cầu hóa đã làm người giàu càng giàu thêm và giúp 

những người nghèo ở các nước đang phát triển nâng cao mức sống một cách 

đáng kể. Tuy nhiên, theo ông đại đa số người dân trung bình ở các nước lại 

thấy toàn cầu hóa đang bỏ rơi họ đằng sau, thu nhập giảm sút, công ăn việc 

làm ngày càng khó giữ hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng thấp hơn. 

Điều đáng chú ý hơn là ông kêu gọi Chính phủ Mỹ phải có vai trò tích cực 

hơn trong việc chia đều miếng bánh toàn cầu hóa cho mọi người, kể cả những 



 71 

người không có lợi thế cạnh tranh trong toàn cầu hóa bằng các chương trình 

tương tự chương trình Marshall thời hậu chiến. 

Và ở Việt Nam, với đặc điểm vẫn đang còn trong quá trình chuyển đổi 

sang nền kinh tế thị trường và tham gia ngày càng sâu vào quá trình toàn cầu 

hóa, vai trò của nhà nước ở Việt Nam khác nhiều so với vai trò của nhà nước 

ở những nước phát triển. Nếu thừa nhận vế thứ nhất rằng toàn cầu hóa là một 

tất yếu khách quan, mà nước ta không thể không tham gia thì đầu tiên vai trò 

của nhà nước là phải làm sao để quá trình này đem lại lợi ích nhiều nhất cho 

người dân trong nước. Còn quá nhiều việc phải làm để sao cho bộ máy nhà 

nước vận hành theo đúng thông lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

Việt Nam tham gia toàn cầu hóa. 

Người dân nước ta khi nghĩ đến nhà nước thường nảy sinh suy nghĩ 

“đối phó” trước tiên. Từ chuyện hành chính, thuế má, đến các mối quan hệ 

giữa nhà nước và công dân theo kiểu thân quen, tất cả toát lên một thực tế nhà 

nước chưa phải là chỗ dựa cho người dân để định hình cách hành xử của 

mình. Mục đích phải đạt là chuyển tâm lý này sang thành một thái độ “tuân 

thủ” - tức ai cũng phải làm theo những qui định chung, mang tính bình đẳng 

để nhà nước trở thành một công cụ cho người dân trong điều chỉnh quan hệ 

với nhau. Đấy chính là quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền và một 

xã hội dân sự ở Việt Nam. 

Tiến thêm một nấc nữa là vai trò nhà nước trong cạnh tranh. Cạnh tranh 

đâu chỉ diễn ra ở mức độ doanh nghiệp mà còn giữa các nhà nước trong việc 

định ra chiến lược phát triển phù hợp với lợi thế cạnh tranh của một nước. 

Toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp, một mình người dân hay doanh 

nghiệp khó lòng tìm được cho mình con đường đi phù hợp nhất trong một thế 

giới đầy biến động. Nhà nước trong vai trò đồng hành với doanh nghiệp có 

thể vươn ảnh hưởng của mình ra bên ngoài để “mặc cả” cho được những 
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miếng bánh ngon nhất của toàn cầu hóa. Một chiến lược đúng đắn sẽ đem lại 

công ăn việc làm cho nhiều người trong khi một chiến lược sai lầm có thể 

biến một bộ phận dân cư thành cỗ máy làm tiền cho các công ty đa quốc gia. 

Bài học loại này có rất nhiều từ chính sách thu hút công nghệ cao của 

Malaysia, thu hút dịch vụ cao của Singapore đến thất bại của Mexico trong 

hợp tác thương mại song phương với Mỹ... Các lý thuyết kinh tế cũng đang 

theo hướng này. 

Thuận lợi của nhà nước ở Việt Nam là không bị chi phối nhiều bởi các 

cuộc tranh cử mà trong nhiều trường hợp các chính khách hành động để chiều 

theo ý muốn ngắn hạn của người dân, bỏ lỡ cơ hội dài hạn của toàn cầu hóa. 

Tuy nhiên, để chính sách của mình chịu tác động bởi những yếu tố khác như 

lợi ích cục bộ của từng địa phương, từng tổng công ty nhà nước thì không bao 

giờ chúng ta có thể chấm dứt hiện tượng đầu tư dàn trải, lãng phí - là môi 

trường tốt cho tham nhũng phát triển. 

Cuối cùng, vai trò nhà nước là thấy cái được và cái không được của 

toàn cầu hóa để không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Đây là mâu thuẫn 

khó giải quyết vì không cạnh tranh với nước khác thì không tận dụng được 

quá trình toàn cầu hóa, còn làm theo sẽ trả giá bằng môi trường, bằng sự xáo 

động cuộc sống nông thôn. 

Ở đây, trước mắt, vai trò của nhà nước là làm sao hóa giải sự mất quân 

bình trong phân phối lợi ích của toàn cầu hóa. Những chính sách phúc lợi, an 

sinh xã hội, chính sách giáo dục, y tế đúng đắn đòi hỏi nhà nước phải có tầm 

nhìn dài hạn, tổng thể và để làm được điều này, vai trò của nhà nước là làm 

sao bảo đảm tiếng nói của người nông dân, người dân nghèo được phản ánh 

trong chính sách và đối với những lợi ích chung của toàn dân nhưng khó thấy 

cụ thể như vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 

đất nước càng phải là trách nhiệm của nhà nước. 
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Tóm lại, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế có thể có những tác 

động nhất định đến vai trò của Nhà nước, đặt chúng trước thách thức của 

hàng loạt các vấn đề mới. Nhưng vượt qua quan hệ thù địch để tiến tới quan 

hệ đối tác, bạn bè và đồng minh. Vượt qua tự do kinh tế thuần tuý để vươn tới 

một trình độ mới về tự do trong một không gian mới. Vượt qua chủ quyền 

quốc gia tối thượng để đi tới “Liên minh”. Đó là một cuộc đấu trí vô cùng khó 

khăn của mỗi quốc gia. Bởi quan điểm về chủ quyền quốc gia và tính bất khả 

xâm phạm của nó vốn là nguyên lý rường cột trong học thuyết về nhà nước 

được hình thành và khẳng định trong đời sống quốc tế ở Châu Âu từ Hiệp ước 

Wesphalia năm 1648. Vì vậy, vượt qua chủ quyền quốc gia để đến với liên 

kết và hội nhập khu vực là thách đố lớn đối với tư duy và thực tiễn chính trị 

Châu Âu. Tầm nhìn xa vượt thời gian của những nhà sáng lập EU là ở chỗ họ 

đã vượt qua được lý lẽ thông thường về chủ quyền quốc gia và lợi ích kinh tế 

thuần tuý. Mặc dù còn không ít những thách thức đặt ra đối với các nước 

thành viên EU, nhưng sự ra đời, phát triển và mở rộng của EU cùng những 

đóng góp của Liên minh này cho hoà bình và phát triển bền vững ở khu vực 

và trên thế giới từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đã và 

đang khẳng định sức sống, tính khả thi, tính phổ quát và triển vọng không thể 

phủ nhận của mô hình EU về một nền hoà bình vĩnh viễn. Trong môi trường 

chiến lược của thế kỷ XXI, khi tất cả các dân tộc trên trái đất đang phải đối 

mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống với những nguy cơ huỷ 

diệt khôn lường, thậm chí có thể đặt ra cả vấn đề “tồn tại hay không tồn tại” 

cho cả nhân loại thì mô hinh liên kết đó càng có ý nghĩa thực tiễn cấp bách 

đối với tất cả các bình diện khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Vấn đề đặt ra 

đối với các quốc gia không phải là tìm cách chống lại xu thế này mà phải tìm 

cách chủ động tham gia, biết điều chỉnh và thích ứng với xu thế đó. Bởi quyền 

năng tuyệt đối không phải là mô hình chủ quyền đúng nghĩa cũng như Nhà 
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nước chuyên quyền không phải là mô hình của Nhà nước có chủ quyền chân 

chính. Sự xuất hiện của những cơ chế điều tiết đa quốc gia trong điều kiện 

toàn cầu hoá và hội nhập không có nghĩa là vai trò của Nhà nước sẽ mất đi. 

Ngược lại, Nhà nước có thể tìm thấy trong tiến trình toàn cầu hoá những sức 

mạnh mới, nâng cao và phát huy những năng lực của mình. 
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CHƢƠNG III 

VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG QUÁ 

TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI 

3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về chủ quyền quốc gia và hội 

nhập quốc tế. 

 Bảo vệ chủ quyền quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá là một công việc 

phức tạp. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải nghiên cứu một cách toàn diện về tác 

động của toàn cầu hoá đối với mọi mặt của đời sống xã hội cũng như đối với 

chủ quyền quốc gia. Nghiên cứu quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ 

quyền quốc gia và hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng, đó là cơ sở quyết 

định hình thành đường lối chính sách của một quốc gia trong lĩnh vực mở cửa 

hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang bước vào nền kinh tế hội nhập với 

những lợi thế và thách thức, chúng ta hội nhập theo những quan điểm riêng 

của mình. Do đó, nhìn lại diễn biến quan điểm của Đảng và Nhà là cần thiết 

để đánh giá thực trạng và triển vọng, những vấn để đặt ra đối với hội nhập 

quốc tế của Việt Nam.  

 3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về chủ quyền quốc gia. 

 Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh 

thổ và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Chủ quyền quốc gia 

được nhìn nhận từ hai phương diện gắn liền với hai chức năng cơ bản của nhà 

nước, chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. Về đối nội, trong phạm vi 

lãnh thổ quyền lực và pháp luật của quốc gia là duy nhất và không chia sẻ. 

Quyền lực và pháp luật của quốc gia được thực thi thông qua tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước. Tất cả dân cư, tài sản và sự kiện pháp lý xảy ra 

trên lãnh thổ đều thuộc quyền tài phán của quốc gia. Về đối ngoại, quốc gia 

có quyền độc lập để thực hiện chức năng và chính sách đối ngoại của mình. 

Chủ quyền của quốc gia suy cho cùng là ý chí của mỗi dân tộc được biểu hiện 



 76 

bằng quyền dân tộc tự quyết và không có sự can thiệp từ bên ngoài nhằm mục 

đích bảo vệ lợi ích và sự tồn vong của mỗi dân tộc. Vì vậy, thời kỳ bị đô hộ 

và bị can thiệp bởi đế quốc thì quan niệm của chúng ta về chủ quyền quốc gia 

gắn liền với các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc góp phần vào cuộc đấu 

tranh chung của nhân loại tiến bộ nhằm xoá bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và 

mới. Sau ngày giải phóng và thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn quyết tâm 

lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa tuy nhiên giai đoạn này quan niệm về 

chủ quyền đặc biệt về phương diện đối ngoại ít nhiều chịu sự chi phối của hệ 

thống xã hội chủ nghĩa. 

 Hiện nay, chiến tranh lạnh đã chấm dứt trật tự cũ đã mất đi và một trật 

tự thế giới mới đang hình thành và vận động theo xu hướng đa cực với sự nổi 

lên của nhiều cường quốc. Thế giới bước vào thời kỳ chuyển tiếp với sự phát 

triển phức tạp và đa dạng, các trung tâm chính trị - kinh tế đang tìm cách tập 

hợp lực lượng, đặt trọng tâm vào củng cố sức mạnh bên trong để đối phó với 

các thách thức bên ngoài. Vì vậy, các quốc gia đều xuất phát từ lợi ích dân tộc 

mà định hướng chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của mình. Chính vì 

vậy mà quan niệm, nhận thức và hành động bằng chủ quyền không phải là bất 

biến mà luôn có sự vận động nhưng lợi ích dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt 

của chủ quyền quốc gia. Nếu như trước đây, chủ quyền quốc gia là sự tồn  

vong của dân tộc trong sự cai trị và áp đặt thì ngày nay quan niệm chủ quyền 

quốc gia chính là sự phát triển của dân tộc bằng bản sắc riêng của mình. Lợi 

ích dân tộc được đặt trong lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên nền tảng 

lợi ích của mỗi cá nhân con người được bảo đảm. Điều chỉnh chính sách đối 

ngoại và hội nhập quốc tế nhằm tiếp cận với những cơ hội và là phương cách 

để loại bỏ những thách thức trong tiến trình hội nhập. Và ngược lại, sự đúng 

đắn cũng như những thành quả trong hội nhập quốc tế sẽ là minh chứng cho 

bản sắc và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. 
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 3.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về hội nhập quốc tế. 

Quan hệ quốc tế là tất yếu khách quan đơn giản bởi vì không một quốc 

gia và dân tộc nào có thể tồn tại đơn lẻ trong cộng đồng quốc tế, nhưng phạm 

vi và mức độ của quan hệ quốc tế được xác lập và duy trì đến đâu lại là quyền 

tự quyết riêng của mỗi quốc gia, dân tộc bằng chủ quyền của mình.  Sau khi 

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trong suốt 30 chiến tranh việc hội 

nhập quốc tế của nước ta là rất hạn chế. Từ năm 1975 đến cuối thập niên 

1980, quan hệ quốc tế của Việt nam chủ yếu tập trung ở lĩnh vực kinh tế với 

các nước Xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian này Việt Nam là thành viên của 

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 

thực sự bắt đầu từ thập niên 1990. Trước đó, mặc dù chưa bao giời Việt Nam 

tách ra khỏi nền kinh tế thế giới nhưng các giai đoạn trước không thể nói là 

hội nhập theo đúng nghĩa. Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đánh dấu mốc 

quan trọng trong đường lối đối ngoại của nhà nước ta. Đó là: Chuyển nền 

kinh tế sang cơ chế thị trường, chuyển hướng chiến lược trong kinh tế đối 

ngoại, mở cửa nền kinh tế từng bước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới 

[18].  

Tiếp tục tinh thần đổi mới của Đại hội VI, các Đại hội VII, VIII, cùng 

các nghị quyết của Hội nghị Trung ương trong các kỳ đại hội đều chú ý đến 

vấn đề hội nhập quốc tế. Qua các kỳ đại hội, quan điểm của Đảng có những 

điều chỉnh theo bước tiến của quá trình hội nhập. Đại hội Đảng VI nhấn mạnh 

phải “ gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, giải quyết mối quan 

hệ giữa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, có chính sách bảo vệ sản xuất nội 

địa”. Đến Hội nghị trung ương khoá VII đã có bước tiến trong việc xác định 

cụ thể nội dung của hội nhập quốc tế là Đảng ta tiếp tục chủ trương mở rộng 

hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, các tổ chức kinh tế, 

không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc 



 78 

cùng tồn tại hoà bình. Để từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tăng 

cường thu hút nguồn vốn từ nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. Chủ trương khai thông quan hệ với các tổ chức tài 

chính, tiền tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển 

Châu Á (ADB) và mở rộng quan hệ với các tổ chức hợp tác khu vực [20]. 

Đại hội VIII ( 1996) Trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế, khẳng định 

hoà bình ổn định và hợp tác phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc 

của mọi dân tộc và quốc gia trên thế giới. Các nước ưu tiên cho phát triển 

kinh tế, coi phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng cường 

sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế diễn ra 

ngày càng sôi động đã quyết định nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là 

củng cố môi trường hoà bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để 

đẩy mạnh phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đại hội 

khẳng định và cụ thể hoá chủ trương xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập 

khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu 

bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả. Tiếp đó Đại hội Đảng 

lần thứ IX một lần nữa nêu rõ quan điểm của Đảng: “chủ động hội nhập kinh 

tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 

hợp tác quốc tế, đảm bảo độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo 

vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn  hoá dân tộc, bảo vệ 

môi trường”. Đây là một chủ trương lớn trong chính sách đối ngoại, hội nhập 

của Đảng và Nhà nước ta. Theo quan điểm này hội nhập kinh tế quốc tế trong 

điều kiện toàn cầu hoá kinh tế là một quá trình mà trọng tâm là chủ động mở 

cửa kinh tế, tham gia sâu vào phân công hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để kết 

hợp có hiệu quả mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, mở rộng không 

gian và môi trường để phát triển nâng cao thế và lực của nước ta trong quan 

hệ kinh tế quốc tế. 
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Đến Đại hội X, quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng ta vẫn là: Việt 

Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia 

tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực và đẩy mạnh hoạt động 

kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn 

cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao 

nhất [23, tr112,113]. 

Đại  hội Đảng lần thứ XI vừa qua, một lần nữa khẳng định chính sách 

nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; 

chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc 

tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác 

quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước 

trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và 

khu vực [80]. Nhiệm vụ  của công tác đối ngoại là giữ vững môi trương hoà 

bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích 

cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 

trên thế giới. 

Như vậy, có thể khẳng định từ Đại hội VI đến nay, chủ trương hội nhập 

quốc tế của Đảng là nhất quán trong tiến trình đổi mới đất nước. Đây chính là 

cơ sở mang tính nền tảng để triển khai, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước 

và là chủ trương đúng đắn và được minh chứng trong thực tiễn. Mặc dù tiến 

trình hội nhập quốc tế của Việt Nam được thực hiện trong một thời gian ngắn, 

kinh nghiệm còn hạn chế nhưng đã mang lại những kết quả ban đầu đáng 

khích lệ đó là: Tạo dựng được môi trường quốc tế, khu vực thuận lợi cho 

công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên 

chính trường quốc tế; mở rộng và đa dạng hoá được thị trường xuất khẩu; thu 

hút được những nguồn vốn lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn 



 80 

viện trợ phát triển chính thức (ODA), giảm đáng kể nợ nước ngoài; từng bước 

tiếp thu được những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý, góp 

phần đào tạo đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, góp phần quan trọng vào 

cải thiện đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo và ngày càng phát triển. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình hội nhập 

quốc tế của Việt Nam cũng gặp không ít những thuận lợi và thách thức. 

3.2 Những thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong quá trình hội 

nhập quốc tế.  

Chủ động đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế đồng thời giữ vững chủ 

quyền quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng và Nhà nước xác định trong 

giai đoạn hiện nay. Để đề ra được những biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ chủ 

quyền quốc gia, đồng thời phát huy được những thuận lợi, hạn chế tác động 

của khó khăn đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập, việc làm rõ những 

thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập là hết sức cần 

thiết. 

 3.2.1. Những thuận lợi của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc 

tế. 

 Thứ nhất, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc xác 

định chủ động, tích cực tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá, khu vực hoá. 

Tiến trình hội nhập phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định chính sách. Trong 

giai đoạn đầu của tiến trình hội nhập, do chưa thực sự thống nhất về quan 

điểm nên phần nào ít nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình hội nhập 

vào khu vực và thế giới của Nhà nước ta. Từ đại hội Đảng lần thức VI tời nay 

quan điểm và nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta đã rõ ràng là chủ động đẩy 

nhanh quá trình hội nhập, coi đây là xu thế không thể tránh khỏi đối với sự 

phát triển của đất nước. Và kết quả là, trong những năm qua, Việt Nam đã có 
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bước chuyển đổi trong chính sách phát triển kinh tế nói chung và chính sách 

phát triển kinh tế đối ngoại nói riêng. Các chính sách này đều theo hướng tự 

do hoá. Tuy nhiên ở mỗi lĩnh vực khác nhau thì có những mức độ khác nhau. 

 Thứ hai, Việt Nam có một môi trường chính trị xã hội ổn định. Đây là 

điều kiện rất quan trong để tập trung phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối 

ngoại. Sự ổn định về chính trị- xã hội cho phép tập trung toàn bộ sức lực của 

nhân dân cho phát triển đất nước. Cùng với việc phát huy tốt nguồn lực ở 

trong nước, chung ta còn thu hút được sự đóng góp không nhỏ của kiều bào ta 

ở nước ngoài cả về vốn, trí thức và kinh nghiệm quản lý. 

 Thứ ba, Việt Nam có lợi thế về tự nhiên cho phát triển kinh tế, tham gia 

vào toàn cầu hoá giúp chúng ta khai thác có hiệu quả hơn lợi thế này. Việt 

Nam có nguồn tài nguyên thiên thiên nhiên phong phú nhưng vẫn chưa được 

khai thác có hiệu quả. Nguồn tài nguyên này không chỉ tạo điều kiện phát 

triển cho các ngành công nghiệp khai thác, chế biến mà còn là sức thu hút đối 

với các doanh nghiệp nước ngoài. Trên cơ sở các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, chúng ta có thể xác lập cơ cấu ngành kinh tế với những sản phẩm có 

tính cạnh tranh đáp ứng được nhu cầu thị trường thế giới. Bên cạnh lợi thế về 

nguồn tài nguyên phong phú, Việt Nam được đánh gia cao về chỉ số nguồn 

nhân lực. Với hơn 80 triệu dân, trong đó số người trong độ tuổi lao động cao, 

đây có thể được coi là một trong những yếu tố thuận lợi trong quá trình hội 

nhập quốc tế.   

 Thứ tư, thành tựu trong quan hệ quốc tế sau hơn mười năm mở cửa, hội 

nhập tạo tiền đề cho việc đẩy nhanh tiến trình hội nhập trong thời gian tới. 

Việt Nam chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, 

đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với 

phương châm "Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các 

nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%91i_ngo%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90a_ph%C6%B0%C6%A1ng_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_b%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
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Từ sau thời kỳ đổi mới, Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ với 

Trung Quốc vào năm 1992 và với Hoa Kỳ vào năm 1995, gia nhập khối 

ASEAN năm 1995. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 

171 quốc gia thuộc tất cả các châu lục (Châu Á - Thái Bình Dương: 33, Châu 

Âu: 46, Châu Mĩ: 28, Châu Phi: 47, Trung Đông: 16), bao gồm tất cả các 

nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 

63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng 

thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. 

Trong tổ chức Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đóng vai trò là ủy viên ECOSOC, 

ủy viên Hội đồng chấp hành UNDP, UNFPA và UPU. 

Vai trò đối ngoại của Việt Nam trong đời sống chính trị quốc tế đã 

được thể hiện thông qua việc tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế tại 

thủ đô Hà Nội: Năm 1997, tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp 

ngữ; Năm 1998, tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN; Năm 2003, tổ chức hội 

thảo quốc tế về hợp tác và phát triển Việt Nam và Châu Phi; Năm 2004, tổ 

chức Hội nghị cấp cao ASEM vào tháng 10; Năm 2006, tổ chức Hội nghị 

Thượng đỉnh APEC vào tháng 11. 

Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành 

viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là một bước 

ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Ngày 16 tháng 10 

năm 2007, tại cuộc bỏ phiếu diễn ra ở phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp 

Quốc ở New York, Việt Nam chính thức được bầu làm thành viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. 

 Có thể nói, thành tựu trong 20 năm đổi mới là to lớn và rất đáng khích 

lệ. Đó là nguồn động viên để Việt Nam kiên định đường lối mở cửa và hội 

nhập. Mặt khác, những kinh nghiệm quý báu trong thời gian này, cả những 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%95i_m%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ECOSOC&action=edit&redlink=1
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http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_10
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bài học rút ra được từ những thành công và thất bại là hành trang cho Việt 

Nam tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tốc độ hội nhập quốc tế. 

 3.2.2. Những thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập 

quốc tế. 

Những lợi ích của hội nhập kinh tế đã rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh 

những mặt thuận lợi ấy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt ra những 

thách thức to lớn với mọi nền kinh tế, thách thức này càng khắc nghiệt hơn 

khi chúng ta là một nước đang phát triển với nền kinh tế chuyển đổi.  

Một là, cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn. Cạnh tranh không chỉ giữa 

doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các nước trên thị trường nước ngoài 

để xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ mà cạnh tranh ngay trên thị trường trong 

nước. Điều đó gây sức ép không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là 

những doanh nghiệp đã quen với sự trợ giúp của Nhà nước, những doanh 

nghiệp có tiềm lực tài chính và công nghệ yếu kém mà tình trạng này lại khá 

phổ biến ở doanh nghiệp nước ta.  

Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế với sự chuyển dịch tự do qua biên giới 

các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro, 

trong đó có cả những rủi ro về mặt xã hội. Thách thức ở đây là đề ra được 

những chính sách đúng đắn nhằm tăng cường khả năng kiểm soát vĩ mô, nâng 

cao tính năng động và khả năng thích ứng nhanh của toàn bộ nền kinh tế, 

củng cố và tăng cường các giải pháp an sinh xã hội để khắc phục những khó 

khăn ngắn hạn. Tóm lại, phải tạo dựng được môi trường để quá trình chuyển 

dịch cơ cấu và bố trí lại nguồn lực diễn ra một cách suôn sẻ, với chi phí thấp.  

Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu hết sức cấp 

bách cho việc bổ sung và hoàn thiện thể chế. Trong thời gian qua, mặc dù đã 

có nhiều nỗ lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật có liên quan đến kinh tế và 

thương mại nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, phải 
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liên tục hoàn thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư và phát huy mọi 

tiềm lực của tất cả các thành phần kinh tế. Đồng thời không ngừng hoàn thiện 

các quy định về cạnh tranh để bảo đảm một môi trường cạnh tranh lành mạnh 

và công bằng khi hộp nhập.  

Bốn là, hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã làm bộc lộ nhiều bất cập của 

nền hành chính quốc gia. Do một trong những nguyên tắc chủ đạo của WTO 

là minh bạch hóa nên khi gia nhập WTO, nền hành chính quốc gia chắc chắn 

sẽ phải có sự thay đổi theo hướng công khai hơn, minh bạch hơn và hiệu quả 

hơn. Đó phải là nền hành chính vì quyền lợi chính đáng của mọi người dân, 

trong đó có doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm phục 

vụ, khắc phục mọi biểu hiện trì trệ, thờ ơ và vô trách nhiệm. Nếu không tạo ra 

được một nền hành chính như vậy thì chẳng những không tận dụng được các 

cơ hội do hội nhập kinh tế nói chung và việc gia nhập WTO nói riêng đem lại 

mà cũng không chống được tham nhũng, lãng phí nguồn lực.  

Năm là, để bảo đảm tiến trình hội nhập đạt hiệu quả, bên cạnh quyết 

tâm về chủ trương, cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và đội 

ngũ doanh nhân đủ mạnh. Đây cũng là một thách thức to lớn đối với Việt 

Nam do phần đông cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm điều hành 

nền kinh tế mở, có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Nếu không có sự chuẩn 

bị phù hợp, thách thức này sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn rất khó 

khắc phục.  

Sáu là, hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến sự hợp tác về an ninh và văn 

hóa. Đồng thời, việc mở cửa thị trường, mở rộng giao lưu trong điều kiện 

bùng nổ thông tin hiện nay, bên cạnh nhiều mặt tốt, những cái xấu cũng du 

nhập vào, đòi hỏi các cấp lãnh đạo, quản lý và mọi người dân phải nâng cao 

bản lĩnh chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhằm nâng cao sức đề 



 85 

kháng, chống lại sự tha hóa, biến chất, chống lại lối sống hưởng thụ, tự do tư 

sản. 

Tóm lại, hội nhập vào khu vực và thế giới, đưa đất nước đứng trước 

nhiều cơ hội lớn, nhưng thách thức không nhỏ, có mặt tác động trực tiếp, có 

mặt gián tiếp đến chủ quyền quốc gia. Mặc dù thời thế, địa - chính trị thế giới 

có thay đổi, nhưng chủ nghĩa đế quốc không bao giờ từ bỏ âm mưu bá chủ đối 

với thế giới, trong đó có nước ta. Thông qua các quan hệ kinh tế, thương mại 

là con đường phù hợp và hiệu quả hơn so với con đường can thiệp bằng quân 

sự để thôn tính các nước. Cũng thông qua các quan hệ kinh tế - thương mại 

mà có những mặc cả về chính trị, quân sự, có khi vì lợi ích toàn cục, lâu dài 

mà buộc phải chấp nhận tạm thời. Nguyên tắc của pháp luật quốc tế là hợp tác 

bình đẳng, nhưng quan hệ giữa các nước lớn vẫn là quan hệ chi phối. Toàn 

cầu hóa là quá trình khách quan, nhưng bao giờ các nước lớn cũng lồng ghép 

ý đồ chủ quan trong các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tư bản, dịch 

chuyển lao động. Không có một quan hệ kinh tế nào thời toàn cầu hoá lại 

thiếu vắng các mục tiêu chính trị, đó cũng là tất yếu bởi “chính trị là biểu hiện 

tập trung của kinh tế” (theo cách nói của V.I.Lê-nin). 

Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi hệ 

thống luật pháp cho phù hợp thông lệ quốc tế mà những luật lệ này được soạn 

thảo và quy định bởi ý chí của các nước phát triển. Suy cho cùng, chủ quyền 

của một quốc gia được quy định trước hết bởi quyền ban hành luật pháp, 

nhưng giờ đây buộc phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các cam kết của 

WTO. Đối tượng điều chỉnh của những luật lệ ấy là toàn bộ các quan hệ xã 

hội (kinh tế, chính trị và dân sự), ngoài những tác động tích cực với vai trò 

làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm không phù hợp với thời đại toàn cầu hóa, thì 

cũng không tránh khỏi những tác động trái chiều. Gia nhập vào các tổ chức 

quốc tế cũng như khu vực, cũng đòi hỏi phải chia sẻ thông tin, thậm chí kể cả 
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những thông tin trước đây được xem là bí mật quốc gia, để cùng nhau giải 

quyết những vấn đề chung của toàn cầu, thực hiện các cam kết trước khi gia 

nhập.  

Tham gia vào quá trình toàn cầu hoá đặt Việt Nam ngày càng tùy thuộc 

chặt chẽ với thế giới và vì thế cũng chịu nhiều áp lực từ các tác nhân bên 

ngoài. Xuất khẩu gia tăng nhanh chóng, cũng có nghĩa là đặt Việt Nam ngày 

càng tùy thuộc vào thị trường thế giới. Nếu như sự mở rộng thị trường thế 

giới “xuôi chèo mát mái” thì không có gì cần bàn, nhưng trên thực tế thường 

gặp phải các rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu. Khi đó sẽ gây khó 

khăn cho việc làm, đời sống của người dân. Nhập khẩu ngày càng tăng nhanh 

cũng đặt Việt Nam ngày càng tùy thuộc chặt chẽ vào thế giới và một biến 

động nào đó về giá cả, khủng hoảng từ bên ngoài đều tác động trực tiếp đến 

đời sống, tâm lý, tư tưởng của người dân. Đặc biệt, trong điều kiện mà thị 

trường chứng khoán từng bước hình thành, tư bản dịch chuyển tự do, nếu gặp 

tình huống có khủng hoảng rất dễ xảy ra tình trạng “rút vốn” làm “trống rỗng” 

nền kinh tế đất nước trong chốc lát (như Thái Lan, Hàn Quốc năm 1997). 

Tình huống đó sẽ đẩy đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng, mà những hệ lụy 

của nó đối với an ninh và chủ quyền quốc gia ở mức độ nào thì chưa có công 

trình nghiên cứu nào đưa ra được những tiên lượng đầy đủ, không chỉ trên 

lĩnh vực tài chính, mà nhiều khi gắn với những đảo lộn xã hội an ninh chính 

trị [13].  

Gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) mà vấn đề cốt lõi là 

từng bước thực hiện cam kết phi thuế quan giữa nước ta và các nước thành 

viên của tổ chức này, có nghĩa là biên giới giữa các quốc gia về phương diện 

kinh tế rất mong manh, nếu không nói là rất mờ nhạt và điều này tác động đến 

yêu cầu nhận thức đầy đủ hơn quan niệm về chủ quyền quốc gia trên phương 

diện kinh tế trong thời đại toàn cầu hoá. Chính tính chất “biên giới mong 
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manh” về kinh tế này sẽ tác động đến chủ quyền quốc gia trên các phương 

diện chính trị, văn hoá, quân sự và an ninh quốc gia. Trong cuộc cạnh canh về 

kinh tế chúng ta vẫn là nước nghèo, kém phát triển, doanh nghiệp chưa thông 

thạo với thị trường thế giới,... rất dễ bị thua thiệt. Nông thôn là khu vực dễ bị 

tổn thương nhất, mà ở đó gắn với phần lớn nông dân, cũng là cơ sở bền vững 

của các khu vực phòng thủ chiến lược và là nguồn nhân lực chủ yếu huy động 

phục vụ cho các nhiệm vụ quốc phòng. Sự phát triển kinh tế sau khi gia nhập 

WTO sẽ dẫn tới cơ cấu lại dân cư, mà ở đó sẽ xuất hiện các dòng di dân từ 

nông thôn ra đô thị, sẽ đặt ra những thách thức về xây dựng khu vực phòng 

thủ chiến lược ở cả nông thôn và đô thị. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn 

dân của chúng ta được đảm bảo trước hết bằng sức mạnh chính trị, sức mạnh 

truyền thống yêu nước, sức mạnh của ý chí bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc 

gia của mỗi người dân và các lực lượng vũ trang. Song toàn cầu hoá về kinh 

tế kéo theo toàn cầu hóa về văn hóa, tác động sâu sắc đến tư tưởng của người 

dân, của lực lượng vũ trang, mà chủ nghĩa đế quốc rất mong muốn thông qua 

để làm phai nhạt lý tưởng, xói mòn thang giá trị truyền thống và làm cho 

chúng ta tê liệt khả năng đề kháng từ các “tế bào” của nó.  

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, nhưng 

cho đến nay nước ta vẫn là nước nghèo và kém phát triển. Chúng ta luôn đứng 

trước mâu thuẫn muốn nhanh chóng hiện đại đất nước nhưng không muốn 

mất đi chủ quyền quốc gia, bản sắc văn hoá dân tộc. Vậy làm thế nào để vẫn 

phát triển đất nước mà vẫn giữ được chủ quyền quốc gia, bản sắc văn hoá dân 

tộc. Sau đây tác giả xin đưa ra một số biện pháp và phương hướng cơ bản. 

3.3. Một số biện pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. 

Trong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn 

tại nhưng biểu hiện dưới sắc thái mới. Cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh 
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giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức khác 

nhau. Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên 

tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống... 

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều 

nhân tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu 

vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử vấn đề Biển Đông, sự 

tranh chấp ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng, tạo nguy cơ mất 

ổn định, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương. Tuy 

vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Xu thế toàn cầu hóa về 

kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang 

mở ra những cơ hội và thách thức mới.  

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa vừa có những thuận lợi rất cơ bản, lại vừa phải đối diện với những nguy 

cơ, thách thức to lớn, nhất là khi đất nước tham gia sâu hơn vào hợp tác quốc 

tế. Những nhân tố trên tác động thường xuyên, trực tiếp đến nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải có phương thức và giải pháp 

thích hợp và hữu hiệu trong tình hình mới. 

Sau hai mươi năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất 

nước đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước vượt qua tình trạng trì 

trệ kém phát triển trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát 

triển nhanh và liên tục, an ninh chính trị ổn định trong nhiều năm qua. 

Trong những năm tháng có vai trò quyết định hiện nay, chúng ta sẽ phải có 

những quyết định mang tính lịch sử liên quan đến tương lai, sự phát triển, và 

bản sắc của quốc gia Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ phải lựa chọn 

giữa việc dám chủ động thi đua, cạnh tranh với các nước trong khu vực và 

quốc tế - hay thỏa mãn với những thành quả bước đầu khi so sánh những kết 

quả trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta sẽ phải lựa chọn hội nhập chủ động 
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và toàn cầu hóa - hay bị động theo xu hướng chung của thế giới và phụ thuộc 

vì sức cạnh tranh của nền kinh tế không được cải thiện, vị thế quốc gia không 

được nâng cao. Chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa chủ động tiếp thu những giá trị 

văn hóa của thế giới trên cơ sở phát huy bản sắc của truyền thống văn hóa 

Việt Nam - hay tiếp thu tràn lan, thiếu chọn lọc, dẫn đến bị mất bản sắc văn 

hóa, bị hòa tan vào trong thế giới toàn cầu hóa. 

Tất cả những lựa chọn mang tính chiến lược nêu trên là quyết định của 

toàn thể dân tộc ta, của hơn 80 triệu công dân Việt Nam và hơn 3 triệu kiều 

bào trên toàn thế giới. Đảng và Nhà nước là những đại diện trung thành, là 

công cụ hiệu quả để tập hợp, đoàn kết và phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ 

và nguồn lực của toàn thể đại gia đình dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới, 

tận dụng vận hội mới. Nói cách khác, sự phát triển của Việt Nam không phải 

là công việc của riêng một tổ chức, cá nhân nào mà đó là quyền lợi và trách 

nhiệm của mọi công dân, mọi kiều bào tâm huyết. Mục tiêu chung của tất cả 

chúng ta hẳn là phải nỗ lực hết mình để Việt Nam phát triển nhanh mạnh và 

bền vững trong một thế giới hòa bình và ổn định. Không còn cách nào khác, 

chúng ta phải chủ động và hội nhập có hiệu quả vào xu thế toàn cầu hóa. Hơn 

thế nữa, chúng ta không những chỉ biết tranh thủ cái lợi, hạn chế cái hại trong 

quá trình hội nhập, mà còn phải biết tác động vào diễn trình toàn cầu hóa.  

Để thực hiện được những mục tiêu trên, cần phải có một giải pháp tổng 

thể, với việc thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau, trong các lĩnh vực 

khác nhau. Từ nhiệm vụ ổn định an ninh, chính trị đến đảm bảo trật tự, an 

toàn xã hội, từ các biện pháp trong lĩnh vực kinh tế đến các biện pháp trong 

lĩnh vực văn hoá xã hội. Sau đây, tác giả xin trình bày về một số biện pháp 

bảo vệ chủ quyền quốc gia trong giai đoạn hiện nay, khi mà chủ động hội 

nhập quốc tế được coi là một quá trình không thể đảo ngược. 
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3.3.1. Các biện pháp trong lĩnh vực ngoại giao  

Chúng ta phải có một chiến lược ngoại giao tích cực, chủ động, đa phương 

hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế 

giới trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng, đóng góp tích cực cho hòa bình và 

phát triển của cả nhân loại. 

Trong diễn trình toàn cầu hóa, đường lối đối ngoại đó sẽ được cụ thế hóa 

rõ nét nhất bằng việc tham gia vào các tổ chức kinh tế - chính trị trên thế giới. 

Việt Nam đã là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế - chính trị quốc tế và khu 

vực. Chúng ta đã là thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ 

quốc tế (IMF),... Ở cấp liên khu vực, chúng ta là thành viên tích cực của Diễn 

đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ( APEC ), Diễn đàn hợp tác Á 

- Âu ( ASEM ), của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... Và sự 

kiện vô cùng quan trọng là chúng ta đã chính thức là thành viên của Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO)... 

Hội nhập sẽ tạo ra nhiều cơ hội to lớn cho đất nước phát triển, nhưng cũng 

đồng thời là thách thức lớn nếu ta chưa có một nội lực đủ mạnh. Chúng ta sẽ 

đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với các nước phát triển. Chúng ta 

cần nhận thức rõ mối nguy chung này để biến thành những nội lực mạnh mẽ 

của Việt Nam, trước hết là tinh thần hội nhập, tinh thần đoàn kết, sau là nhiệm 

vụ phải nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà, song 

song với việc phát triển văn hóa - xã hội, nhằm tạo ra một mô hình phát triển 

nhanh, mạnh, hài hòa và bền vững [83]. 

 Những thành tựu ngoại giao của Việt Nam gần đây có tác động tích cực 

đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc. Đó là quan hệ hợp tác 

hữu nghị với các nước ASEAN, quan hệ thân thiện và phát triển hợp tác với 

các nước EU, khôi phục và phát triển các mối quan hệ truyền thống với các 

nước thuộc Liên Xô cũ, bình thường hoá quan hệ ngoại giao và phát triển 

http://vietbao.vn/index.php?option=googlesearch&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=FORID%3A11&cx=009047068290612181791%3Aajvgnbvfngg&hl=vi&sa=T%C3%ACm+Ki%E1%BA%BFm&as_occt=any&sitesearch=vietbao.vn&q=Vi%E1%BB%87t+Nam+trong+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u+h%C3%B3a
http://vietbao.vn/index.php?option=googlesearch&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=FORID%3A11&cx=009047068290612181791%3Aajvgnbvfngg&hl=vi&sa=T%C3%ACm+Ki%E1%BA%BFm&as_occt=any&sitesearch=vietbao.vn&q=Vi%E1%BB%87t+Nam+trong+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u+h%C3%B3a
http://vietbao.vn/index.php?option=googlesearch&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=FORID%3A11&cx=009047068290612181791%3Aajvgnbvfngg&hl=vi&sa=T%C3%ACm+Ki%E1%BA%BFm&as_occt=any&sitesearch=vietbao.vn&q=Vi%E1%BB%87t+Nam+trong+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u+h%C3%B3a
http://vietbao.vn/index.php?option=googlesearch&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=FORID%3A11&cx=009047068290612181791%3Aajvgnbvfngg&hl=vi&sa=T%C3%ACm+Ki%E1%BA%BFm&as_occt=any&sitesearch=vietbao.vn&q=Vi%E1%BB%87t+Nam+trong+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u+h%C3%B3a
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quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, môi trường quốc tế vẫn 

chưa hoàn toàn có lợi đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn luôn nhòm 

ngó, tìm mọi cách để chống phá ta về nhiều mặt. Nhiệm vụ trước mắt và lâu 

dài của chúng ta là phát triển các mối quan hệ truyền thống, cải thiện quan hệ 

với những nước chưa thực sự có quan hệ tốt đẹp đối với Việt Nam. Bên cạnh 

đó, cần tiếp tục chủ động hội nhập vào các tổ chức kinh tế toàn cầu cũng như 

khu vực, tạo thế và lực mới cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Làm được 

điều này sẽ tạo ra môi trường quốc tế ổn định, hữu nghị và hợp tác, trên cơ sở 

đó tập trung sức lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Các nước có nền kinh tế mạnh như Trung Quốc, Mỹ, Tây Âu...  thường 

dùng những ưu đãi của quá trình hội nhập toàn cầu hoá để mặc cả cho tham 

vọng chính trị của mình. Chúng ta cần phải có chính sách đúng đắn, thúc đẩy 

các mối quan hệ kinh tế với những nước này nhưng luôn phải cứng rắn, 

cương quyết không vì lợi ích trước mắt mà sao nhãng việc giữ vững ổn định 

chính trị. Việc chủ động hội nhập trên tinh thần đa phương hoá, đa dạng hoá 

các quan hệ đối ngoại đã tạo nên thế và lực cho Việt Nam trong quan hệ với 

các nước lớn, chúng ta cương quyết không để bị lệ thuộc vào bất kỳ đối tác 

nào với chủ trương “hoà nhập chứ không hoà tan”.  

Tăng cường quan hệ và hợp tác với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế 

nhằm tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế để giải quyết những vấn đề xã 

hội như hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, môi 

trường... tranh thủ sự trợ giúp của các chương trình xoá đói, giảm nghèo, tạo 

công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao trình độ lao động nhằm từng 

bước đưa đất nước ngày càng phát triển.  

3.3.2. Các biện pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị. 

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu đối 

với mọi quốc gia, đặc biệt đối với Việt Nam khi mà các thế lực thù địch trong 
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và ngoài nước vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá ta về nhiều mặt. Xu thế toàn 

cầu hoá tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ.  

- Đối với việc xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân thích ứng với 

điều kiện hội nhập quốc tế. 

Về tiềm lực vật chất, chúng ta thua kém nhiều lần so với các nước lớn, 

nhưng chúng ta có tiềm năng lợi thế về các giá trị truyền thống. Vì vậy, việc 

tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân, cho các lực lượng vũ trang để hiểu 

một cách sâu sắc lịch sử, niềm tự hào dân tộc, để mỗi người dân có thêm sức 

mạnh, niềm tin trong cuộc sống “yên bình” nhưng không kém phần gay go, 

quyết liệt.  

Hội nhập kinh tế quốc tế là một “cuộc chơi” chứa nhiều rủi ro, thách thức, 

trước hết chúng ta phải hiểu “luật chơi”, phải hiểu thế giới, có chiến lược và 

sự chuẩn bị về nội lực, biết sử dụng tiềm năng và lợi thế trong quan hệ đa 

phương.  

Trong quan hệ kinh tế thương mại, đặc biệt là trong quốc phòng, luôn phải 

cân nhắc so sánh chọn lựa giữa mục tiêu và phương tiện, nguyên tắc và 

phương pháp, tình thế trước mắt và chiến lược lâu dài. Trong bối cảnh thế 

giới phức tạp và biến động đó, cần dự báo chiến lược để chủ động thích ứng 

và đối phó chọn lựa, phối hợp trong quan hệ song phương và đa phương. 

Những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm phải xuất phát từ quan điểm, đường lối 

của Đảng.  

Trên phạm vi quốc gia, mục tiêu của hội nhập là đạt hiệu quả kinh tế, 

chính trị, xã hội. Trong mỗi chính sách kinh tế phải tính toán đến các yếu tố 

an ninh, quốc phòng. Trong một số lĩnh vực, đầu tư cho an ninh, quốc phòng 

là đầu tư cho kinh tế, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo vệ chủ quyền, tài nguyên 

quốc gia, bảo vệ các giá trị truyền thống văn hoá.  
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Xây dựng tiềm lực an ninh quốc phòng trong thời kỳ hội nhập không phải 

là sự biệt lập khép kín, mà là sự kết hợp kinh tế với quốc phòng, là sự kết hợp 

giữa chính trị, kinh tế, ngoại giao. Một số lĩnh vực cần được xã hội hoá. Tổ 

chức sắp xếp lại công nghiệp quốc phòng hoạt động theo cơ chế doanh 

nghiệp. Những doanh nghiệp đặc biệt quan trọng thực hiện theo kế hoạch, 

những doanh nghiệp vừa làm nhiệm vụ quốc phòng vừa làm nhiệm vụ kinh tế 

thực hiện cơ chế đặt hàng nhằm phát huy tính tự chủ cho doanh nghiệp, 

những doanh nghiệp tỷ trọng sản phẩm có tính chất quốc phòng thấp cần 

chuyển đổi hình thức sang hoạt động theo cơ chế kinh doanh như Hội nghị 

Trung ương 4 (khóa X) đã chủ trương để các doanh nghiệp có động lực vươn 

lên đứng vững trong bối cảnh mới.  

Gia nhập WTO có cả cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân. Tuy nhiên, cơ hội không tự nó biến thành lực lượng vật chất, 

mà tuỳ thuộc vào khả năng vận dụng cơ hội của chúng ta. Thách thức là áp 

lực trực tiếp, nhưng tác động của nó đến đâu còn tuỳ thuộc vào nội lực và khả 

năng chế ước của chúng ta. Để tranh thủ cơ hội, đẩy lùi thách thức, chúng ta 

cần phải thực hiện những công việc sau đây:  

Cần nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống quan niệm về chủ quyền 

quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hoá, phân biệt với chủ quyền quốc gia theo 

quan niệm truyền thống, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thích ứng.  

Định dạng một cách cụ thể vai trò, vị trí, khuôn khổ hợp tác từng tổ chức 

đa phương, từng quan hệ song phương và tác động của nó đối với yêu cầu bảo 

vệ Tổ quốc bằng khả năng kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; giữa 

kinh tế, quốc phòng, an ninh với đối ngoại. Đây là cơ sở để lựa chọn đối tác 

có khả năng đem lại sự phát triển kinh tế dân tộc và tạo thế ràng buộc lẫn 

nhau về địa – chính trị, trên cơ sở đó ngăn ngừa khả năng xung đột, chiến 

tranh, giữ vững môi trường hoà bình ổn định để phát triển đất nước.  
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Cần dự báo được xu hướng vận động của cơ cấu xã hội, cơ cấu dân cư 

từng khu vực ở thời kỳ “hậu WTO” để bố trí khu vực phòng thủ chiến lược 

một cách hợp lý, nhất là ở các khu công nghiệp mới hình thành và các trung 

tâm đô thị có quan hệ kinh tế mở với thế giới.  

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thích hợp để gắn trách nhiệm bảo vệ Tổ 

quốc, ý thức quốc phòng toàn dân đối với tất cả các tầng lớp trong xã hội, đặc 

biệt là đối với chủ doanh nhân thuộc thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế hỗn 

hợp - lực lượng đang ngày càng đông đảo về số lượng và chiếm vị trí quan 

trọng trong quá trình hội nhập và phát triển.  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật cần cân nhắc đầy đủ về yêu cầu xử lý mối 

quan hệ giữa đảm bảo hội nhập kinh tế theo thông lệ quốc tế và bảo vệ độc 

lập, chủ quyền dân tộc. Trong nhiều trường hợp, đảm bảo được sự thống nhất 

giữa hai yêu cầu trên không đơn giản, mà trên thực tế buộc phải tuỳ từng 

trường hợp cụ thể, từng nội dung mà lựa chọn cho phù hợp, tính toán được lợi 

ích toàn cục.  

Tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân cho nhân dân, không 

ngừng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức 

mạnh chính trị của các lực lượng vũ trang bằng những hình thức, phương 

pháp uyển chuyển, phù hợp.  

Tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng (trừ những lĩnh 

vực đặc biệt) theo nguyên tắc tạo sự cạnh tranh lẫn nhau và cổ phần hoá hoặc 

chuyển một phần trách nhiệm cho các doanh nghiệp tư nhân đối với những 

sản phẩm quân dụng mà nhà nước không cần thiết nắm giữ [13]. 

- Đối với vấn đề giữ vững ổn định an ninh chính trị 

Ổn định an ninh chính trị tạo điều kiện quan trong để có được một môi 

trường thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển kinh 

tế và mọi mặt đời sống xã hội. Việt Nam có một nền chính trị ổn định đây là 
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một thuận lợi to lớn của Việt Nam mà không phải nước nào cũng có. Cùng 

với nhiệm vụ ổn định chính trị Đảng và Nhà nước ta xác định tiếp tục mở 

rộng dân chủ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chống lại 

luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân 

quyền bị xâm phạm. 

Toàn cầu hóa thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, 

tạo cơ hội để một số người vươn lên làm giàu nhanh chóng. Sự buông lỏng 

lãnh đạo của Nhà nước, nhất là trong khối kinh tế rất dễ gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng, là mầm mống của sự mất ổn định về chính trị. Mặt khác, toàn 

cầu hoá đòi hỏi mở rộng tự do cho sự luân chuyển của mọi yếu tố trong quá 

trình sản xuất. Các nhà sản xuất luôn có xu hướng muốn cho quá trình tự do 

hoá diễn ra nhanh nhất, có lợi nhất cho mình. Lợi dụng điều này, các thế lực 

phản động có thể nhân cơ hội đó tuyên truyền, kích động chống đối Đảng, 

chống đối Nhà nước, gây ra sự rạn nứt trong khối đại đoàn kết toàn dân. Vì 

vậy, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong khối 

doanh nghiệp, kể cả trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhằm giữ 

vững an ninh chính trị.  

Toàn cầu hóa luôn đòi hỏi hối thúc các quốc gia tham gia vào tiến trình hội 

nhập. Việc hội nhập kinh tế quốc tế một mặt đem lại những hiệu quả tích cực 

về kinh tế, xã hội, mặt khác luôn ràng buộc đối với các quốc gia. Các tổ chức 

kinh tế quốc tế thường đòi hỏi quốc gia phải đạt được những tiêu chuẩn về 

“dân chủ”, “nhân quyền”... nhưng thực chất đây là những tiêu chuẩn về “dân 

chủ” và “nhân quyền” của phương Tây, được đưa ra áp dụng với các nước  

khác. Nhiệm vụ của chúng ta là một mặt tranh thủ hội nhập quốc tế, tạo điều 

kiện cho phát triển kinh tế, mặt khác, cương quyết đấu tranh chống lại những 

luận điệu lợi dụng chiêu bài lợi dụng “dân chủ” “nhân quyền” để áp đặt đối 

với Việt Nam, nhằm gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 
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phải tăng cường giải thích, tuyên truyền đường lối, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước về những vấn đề nhạy cảm, dễ bị lợi dụng xuyên tạc. 

- Đối với việc bảo đảm an trật tự - an toàn xã hội. 

Đảm bảo trật tự - an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng đối với mọi Nhà 

nước, trong mọi xã hội và ở mọi thời kỳ phát triển. Trật tự - an toàn xã hội 

dường như chỉ thuộc về lĩnh vực xã hội, nhưng trên thực tế, không đảm bảo 

trật tự - toàn xã hội có thể là nguyên nhân sâu xa của những bất ổn về chính 

trị. Hơn thế nữa, lợi dụng bất ổn về trật tự - an toàn xã hội, các thế lực thù 

địch có cơ hội chống phá ta. 

Để đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, Nhà nước cần phải có các biện pháp 

toàn diện. Về lâu dài, phát triển kinh tế, tăng mức sống của người dân có thể 

giải quyết được một loạt các vấn đề xã hội, bên cạnh đó nhà nước cần chú 

trọng đến giáo dục, đào tạo. Giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao dân trí, cải 

thiện kỹ năng lao động giúp cho người lao động có khả năng tiếp cận và làm 

chủ công nghệ mới, tăng năng xuất lao động, từ đó, họ sẽ có mức lương cao 

hơn, điều kiện sống từ đó sẽ khá hơn. Đồng thời, Nhà nước cần có những biện 

pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giáo dục lối sống lành mạnh, 

văn minh đối với người dân, thực hiện tốt công tác này sẽ làm giảm đáng kể 

tội phạm và tệ nạn xã hội.  

Nhà nước cần có các biện pháp hạn chế bất công trong xã hội, sự chênh 

lệch giàu nghèo đang ngày càng trở lên trầm trọng giữa các vùng, miền, giữa 

các từng lớp trong xã hội. Các biện pháp này có thể là các biện pháp đáng vào 

thu nhập như tăng thuế giành cho người có thu nhập cao, tăng mức lương tối 

thiểu đối với những người lao động, khuyến khích và phát triển các chương 

trình xoá đói giảm nghèo hỗ trợ, khuyến khích sản xuất đối với một số ngành 

nghề, mộ số địa phương gặp khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ những trường hợp có 

hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước cần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội 
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phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tăng phúc lợi xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng những thành 

quả của xã hội. 

Tóm lại, toàn cầu hoá một mặt có tác dụng tích cực tạo ra các điều kiện 

thuận lợi trong việc phát triển kinh tế. Mặt khác toàn cầu hoá đem lại những 

thách thức to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, các biện pháp trong lĩnh vực an ninh – 

quốc phòng được đặt lên hàng đầu. Việc áp dụng các biện pháp này không chỉ 

trông chờ vào sự vững mạnh, hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an 

mà phải phát huy sự đóng góp của toàn xã hội. Hơn thế nữa, để thực hiện tốt 

nhiệm vụ này cần phải có một kế hoạch tổng thể, kết hợp với các biện pháp 

trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 

  3.3.3. Các biện pháp trong lĩnh vực kinh tế. 

 Bên cạnh những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế, toàn cầu 

hoá đang thực sự thách thức khả năng đảm bảo chủ quyền quốc gia trong lĩnh 

vực kinh tế. Đứng trước những thách thức của toàn cầu hoá về khía cạnh kinh 

tế, Việt Nam cần phải có những biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền kinh tế 

đồng thời đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Bên cạnh đó cần phải có những biện 

pháp tận dụng lợi thế của toàn cầu hoá, phát triển kinh tế phục vụ cho nhiệm 

vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, cần phải có một chương trình hành 

động quốc gia, với những hành động và bước đi cụ thể được phối hợp nhịp 

nhàng, thông suốt. Những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia 

trong lĩnh vực kinh tế. 

Việt Nam đã thực hiện chính sách Đổi mới và đã đạt được những thành 

tựu đáng phấn khởi: kinh tế phát triển nhanh, tổng sản phẩm quốc dân trong 

nước tăng gấp đôi trong 10 năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng lực 

sản xuất (một số sản phẩm quan trọng) tăng hơn trước, đất nước đã ra khỏi 
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khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nền kinh tế từ chỗ thiếu lương thực và hàng 

tiêu dùng đến chỗ là một nước xuất khẩu lương thực đứng thứ 2 trên thế giới, 

từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị trường theo 

định hướng XHCN, từ chỗ chủ yếu có 2 thành phần kinh tế chuyển sang nền 

kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. Văn hóa - xã 

hội có những tiến bộ mới, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, chính trị xã 

hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại mở rộng.  

Coi tụt hậu là nguy cơ lớn nhất, Việt Nam tiếp tục quá trình đổi mới, 

mở cửa, khẳng định và nhất quán chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa 

trong hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ các thời cơ để hội nhập trong khi xác 

định độc lập, tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất cơ bản, bảo đảm sự bền 

vững của độc lập, tự chủ về chính trị trên nguyên tắc bao trùm là bảo đảm giữ 

vững độc lập, tự chủ và định hướng XHCN, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ 

vững bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, hợp tác bình đẳng cùng có 

lợi, chống lại sự áp đặt không công bằng, không bình đẳng. Việt Nam ý thức 

được rằng toàn cầu hóa là một quá trình đầy mâu thuẫn, mà mâu thuẫn đặc 

trưng cho các nước đi theo con đường phát triển chủ nghĩa xã hội là ngoài độc 

lập dân tộc và chủ quyền quốc gia bị đụng chạm, còn có sức ép của xu hướng 

tư bản chủ nghĩa mà toàn cầu hóa chi phối, khống chế đòi phải tự do hóa, tư 

nhân hóa kinh tế, mở toang cánh cửa kinh tế để từ đó đi đến chuyển hóa chế 

độ chính trị. 

Do đó, Việt Nam chủ trương chủ động "hội nhập" và xác định quá trình 

hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh. Việt Nam không bao giờ ảo 

tưởng rằng các nước tư bản, đặc biệt là các nước tư bản phát triển nhất, lại hỗ 

trợ cho mình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngay khi tuyên bố bình thường hóa 

quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Bin Clinton cũng thẳng thừng nói 

rằng sẽ chuyển hóa Việt Nam như họ đã từng chuyển hóa Liên Xô, Đông Âu 
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trước đây. Các nước đầu tư vào Việt Nam cũng luôn đòi hỏi Việt Nam phải 

cải cách hơn nữa, phải tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa... họ không 

bao giờ bằng lòng với những cố gắng của Việt Nam. Họ đòi Việt Nam phải 

nhanh chóng tư nhân hóa nhằm xóa bỏ sự chủ đạo của kinh tế nhà nước, cơ sở 

của định hướng XHCN. Họ khuyến khích dân chủ hóa, luôn vu cáo Việt Nam 

vi phạm quyền con người. 

Là một nước kém phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua con 

đường phát triển tư bản chủ nghĩa, Việt Nam phải tính toán kỹ cách thức hội 

nhập, mở cửa sao cho không chệch hướng XHCN, để vừa tranh thủ tối đa các 

cơ hội và loại trừ, hạn chế hết mức những rủi ro và cạm bẫy. Lênin từng nói 

giai cấp vô sản buộc phải để cho chủ nghĩa tư bản tham gia vào sự nghiệp của 

mình, và các nước kém phát triển như Việt Nam lại càng cần phải "học hỏi" 

và "tranh thủ" chủ nghĩa tư bản về phương thức quản lý, về nguồn vốn và kỹ 

thuật, công nghệ... tức là Việt Nam có thể mượn tiền đề từ các nước tư bản 

phát triển để xây dựng chủ nghĩa xã hội [49]. Và chúng ta tin tưởng rằng 

chúng ta sẽ không bị chệch hướng bởi vì:  

- Sự nghiệp đổi mới, hội nhập, mở cửa của Việt Nam do Đảng Cộng 

sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo nhằm mục tiêu xây dựng thành công xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Chúng ta đổi mới, hội nhập, mở cửa với mục đích giải phóng lực 

lượng sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao 

đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.  

- Chuyển từ nền kinh tế hai thành phần sang nền kinh tế nhiều thành 

phần, từ chế độ công hữu đơn nhất sang nhiều loại hình sở hữu, lấy công hữu 

làm nền tảng, chính là sử dụng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phục 

vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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- Việt Nam vận dụng cơ chế thị trường kết hợp với kế hoạch hướng dẫn 

để vận hành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

- Cùng với chính sách phát huy tối đa nội lực, Việt Nam thực hiện 

chính sách mở cửa, hội nhập với tất cả các nước trên thế giới để thu hút ngoại 

lực nhằm đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong khi hội nhập, mở cửa, chúng ta vẫn giáo dục vận động nhân dân 

và có những chính sách đúng đắn nhằm bảo tồn nền văn hóa và bản sắc dân 

tộc. Đồng thời chúng ta kiên quyết đấu tranh chống lại những ý đồ can thiệp 

vào công việc nội bộ dưới mọi biểu hiện của diễn biến hoà bình. 

Chúng ta đã từng trả giá cho việc bị bao vây cấm vận về kinh tế và cô 

lập về chính trị. Nền kinh tế nước ta đã từng rơi vào khủng hoảng trầm trọng 

kéo theo nhiều khó khăn, tiêu cực xã hội. Hơn ai hết chúng ta lại thấm nhuần 

bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và với tinh thần chủ 

động và sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, việc tham gia 

vào quá trình toàn cầu hóa sẽ giúp chúng ta lợi dụng được sự phân công lao 

động quốc tế mới và nếu biết đi tắt đón đầu một số ngành mũi nhọn hợp với 

khả năng và trình độ của ta, chắc chắn chúng ta sẽ tranh thủ được những cơ 

hội mà toàn cầu hóa tạo ra. 

Ngoài các biện pháp mang tính định hướng đường lối chính sách thì 

việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế cũng vô cùng quan 

trọng.  

Ngày nay, tất cả quốc gia đều thừa nhận vai trò to lớn của của các chính 

sách pháp luật đối với nền kinh tế, lấy pháp luật là công cụ chủ yếu để quản lý 

và phát triển nền kinh tế, dùng pháp luật làm thước đo cho tự do, cồng bằng, 

và bình đẳng trong các quan hệ kinh tế trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Như 

vậy, xây dựng chính sách và pháp luật là biện pháp vô cùng quan trọng cụ thể 

bao gồm những nội dung sau: 
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Cần hoàn thiện chiến lược tổng thể về hội nhập, phù hợp với sự phát 

triển của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời khai thác, phát huy toàn bộ tiềm 

năng của đất nước, thúc đẩy phát triển với tốc độ cao, rút ngắn khoảng cách, 

trình độ chênh lệch với các nước giàu. Trong chiến lược này cần phải có kế 

hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, tinh thông về nghiệp vụ, có 

đạo đức, có trách nhiệm cao. Cần phải có kế hoạch phối hợp đồng bộ hoạt 

động của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh tế, 

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức xã hội và các 

doanh nghiệp nhằm tạo hiệu quả quản lý, phục vụ cho phát triển kinh tế. 

3.3.4. Các biện pháp trong lĩnh vực văn hoá – tƣ tƣởng 

Lĩnh vực văn hoá -tư tưởng là một trong những lĩnh vực nhận được sự 

quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ 

quyền quốc gia đặc biệt trong thời đại toàn cầu hoá. Chính vì vậy, đã có hẳn 

một Nghị quyết Trung ương về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Nghị quyết trung ương 5 khoá VIII). 

Những chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn và sáng suốt của 

Đảng nhằm mở rộng giao lưu văn hoá, nghệ thuật, chống “diễn biến hoà 

bình” trên mặt trật văn hoá, phê phán kịp thời những hiện tượng tiêu cực 

trong đời sống văn hoá, vừa tạo điều kiện cho nền văn hoá Việt Nam tiếp thu 

và hội nhập vào nên văn hoá thế giới, vừa chống lại những biểu hiện tiêu cực 

do xu thế toàn cầu hoá đem lại. Để làm được điều này, Đảng, Nhà nước cần 

xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về văn hoá, cụ thể, sửa đổi và ban 

hành các văn bản pháp luật về văn hoá phù hợp với tình hình mới như: Luật 

Báo chí, Luật xuất bản... Thông qua việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp 

luật về văn hoá, cương quyết đấu tranh, phòng ngừa các loại hình phản văn 

hoá, trừng trị nghiêm minh các hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và truyền 

bá các văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động. 
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3.3.5. Áp dụng pháp luật quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

 Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng và nước ta hội nhập 

mãnh mẽ hơn vào đời sống quốc tế, luật pháp quốc tế sẽ đóng một vai trò 

quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và lợi ích 

quốc gia của Việt Nam đặc biệt khi mà sức mạnh kinh tế, quân sự của ta còn 

thua kém nhiều nước khác thì việc áp dụng pháp luật quốc tế càng có ý nghĩa, 

cụ thể là: 

- Các nguyên tắc và các quy phạm của luật pháp quốc tế về phân chia 

lãnh thổ và các vùng không gian, đặc biệt là không gian biển, là cơ sở pháp lý 

quan trọng để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và bảo vệ 

các quyền chủ quyền đối với một vùng biển rộng lớn gấp ba lần lãnh thổ đất 

liền của chúng ta, phục vụ đắc lực cho chiến lược hướng ra biển của đất nước 

ta trong những thấp kỷ tới. 

 - Các nguyên tắc và quy phạm của tập quán quốc tế về sử dụng các 

nguồn nước quốc tế là cơ sở pháp lý hữu ích để chúng ta bảo vệ các nguồn 

nước quốc tế, đặc biệt là nguồn nước sông Hồng và sông Mê Kông, một tài 

nguyền quý gia quyết định sự sống còn của hai vựa lúa lớn nhất của nước ta ở 

lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Mê Kông. 

 - Luật pháp quốc tế là một công cụ sắc bén mà chúng ta có thể sử dụng 

để cản phá những cuộc xâm lăng về “văn hoá tư tưởng” và sự can thiệp từ bên 

ngoài nhân danh dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. 

 - Các điều ước khu vực, đa phương mà ta đã ký kết hoặc gia nhập và 

hàng trăm hiệp định song phương mà ta đã ký với các nước khác trên thế giới 

là một khuôn khổ pháp lý quốc tế quan trọng để ta mở rộng quan hệ với các 

nước trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo 

dục, bảo hộ đầu tư, thuế quan, hợp tác tương trợ pháp lý. 
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 Luật pháp quốc tế là nền tảng căn bản của trật tự thế giới. Vì vậy, chủ 

động tham gia đóng góp xây dựng một trật tự pháp lý công bằng và tiến bộ, 

hình thành khuôn khổ pháp lý quốc tế rộng lớn hơn và hiệu quả hơn cho sự 

hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác trong việc giải quyết những vẫn 

đề khu vực và toàn cầu như chống chạy đua vũ trang, loại bỏ các loại vũ khí 

huỷ diệt, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống khủng bố quốc tế 

là một cách thiết thực để Việt Nam góp phần giữ gìn sự ổn định, hoà bình và 

an ninh quốc tế, tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển của đất 

nước. 

Tóm lại, qua thực tiễn những năm qua cho chúng ta nhận thức rằng cần 

chú trọng kết hợp đồng bộ các giải pháp sau: 

Thứ nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống 

chính trị về thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục 

tư tưởng chính trị, nâng cao lòng yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho 

mọi công dân, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ 

không thể tách rời giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, cùng nhau ra sức 

phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh với mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên 

tạc của các thế lực thù địch đối với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm 

suy yếu nền tảng tư tưởng và cơ sở chính trị - xã hội của chế độ ta. 

Thứ hai, triển khai thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây 

dựng đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Tích cực khắc phục khuynh hướng xem nhẹ 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không quan tâm đầy đủ đến nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh trong hoạt động kinh tế và văn hóa hoặc chỉ thiên về lợi ích kinh tế, 

bất chấp hậu quả đối với quốc phòng, an ninh. 
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Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần 

của xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới nhằm giữ vững tăng trưởng 

kinh tế, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội. 

Đây là những bảo đảm quan trọng cho sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc. 

Do đó, chiến lược quốc phòng - an ninh phải triển khai đồng bộ với chiến 

lược kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, xây dựng các kế sách đối phó có hiệu quả với mọi tình huống, 

bảo vệ Tổ quốc cả trong thời bình và thời chiến. 

Xây dựng tiềm lực toàn diện của đất nước, tạo ra thế và lực mới cho sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cần nhấn mạnh rằng, xây dựng tiềm lực chính trị - 

tinh thần vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa hàng đầu trong bảo vệ Tổ quốc. Để 

xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần phải thông qua hoạt động giáo dục, 

tuyên truyền, động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân. Trước hết, phải tăng 

cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chủ đạo trong đời 

sống xã hội. 

Xây dựng tiềm lực kinh tế của đất nước vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa 

quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tiềm lực kinh tế của đất nước là tổng hợp tiềm lực các thành phần kinh tế, 

trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. 

Thứ tư, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân 

vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang 

nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quán triệt tư tưởng cách mạng tiến 

công, chủ động đánh thắng mọi thù địch trong mọi hoàn cảnh, tình huống. 
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Thứ năm, kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối 

ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trên cơ sở xác 

định trọng tâm, trọng điểm, hoạt động sáng tạo, linh hoạt, lấy lợi ích dân tộc 

làm tiêu chí hàng đầu cho việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. 

Tiếp tục đưa quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, khu 

vực và các nước lớn đi vào chiều sâu ổn định, bền vững trên nguyên tắc tôn 

trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi. Mở rộng quan hệ với các 

nước đang phát triển, phong trào không liên kết, các đảng cộng sản, công 

nhân, cánh tả, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực. 

Kiên trì giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ trên cơ sở thương 

lượng hòa bình và luật pháp quốc tế, kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh 

chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong việc bảo vệ chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Kết hợp linh hoạt giữa kiên quyết 

đấu tranh với sự kiên trì, chủ động đối thoại, vận động dư luận trong các vấn 

đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đẩy lùi các âm mưu lợi dụng những 

vấn đề này can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại 

giao văn hóa tạo thành sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam nhằm 

tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế quốc tế của nước ta, góp 

phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Thứ sáu, đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 

nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước với hoạt động quốc phòng, an ninh 

và đối ngoại. 
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Kết luận 

Tóm lại, quan niệm chủ quyền ngày nay được hiểu một cách linh hoạt 

hơn. Với sự chủ động hội nhập, các quốc gia có thể tự nguyện hạn chế một 

phần quyền lực của mình, nhưng không có nghĩa là chủ quyền quốc gia bị mất 

đi hoặc bị hạn chế. Sự tự hạn chế đó của quốc gia là để được những lợi ích 

cao hơn. Quốc gia có thể bị hạn chế quyền lực ở lĩnh vực này nhưng lại thu 

được nhiều lợi ích từ những lĩnh vực khác. Vấn để là ở chỗ quốc gia cần phải 

có những điều chỉnh hợp lý để có thể tận dụng được những lợi thế của quá 

trình toàn cầu hoá và giảm thiểu rủi ro. Trong thời đại toàn cầu hoá với biên 

giới khai thông thì vai trò của nhà nước càng quan trọng hơn bao giờ hết. Một 

bộ máy nhà nước năng động, thông minh và chất lượng; một nền hành chính 

công tinh gọn, hiệu quả cao; một hệ thống pháp luật minh bạch, đồng bộ; một 

hệ thống chính sách đồng bộ, hiệu quả là một mô hình lý tưởng trong thời đại 

toàn cầu hoá. 

 Quá trình xây dựng Châu Âu là ví dụ điển hình của những giằng co 

giữa những động lực khác nhau trong một xu thế toàn cầu hoá. Mỗi bước tiến 

trong việc thống nhất hoá đều gặp sức kháng cự của nước này hay nước khác, 

mỗi hiệp ước đưa ra cho dân chúng biểu quyết đều có nơi này bác, nơi kia 

thuận. Nhưng vượt qua quan hệ thù địch để tiến tới quan hệ đối tác, bạn bè và 

đồng minh. Vượt qua tự do kinh tế thuần tuý để vươn tới một trình độ mới về 

tự do trong một không gian mới. Vượt qua chủ quyền quốc gia tối thượng để 

đi tới “Liên minh”. Đó là một cuộc đấu trí vô cùng khó khăn của mỗi quốc gia 

thành viên. Sức sống, tính khả thi và sự lớn mạnh của liên minh nó thể hiện 

tầm nhìn vượt thời gian của những nhà lãnh đạo đáng để cho các quốc gia học 

tập. 

Việt Nam đã có những bước đi tích cực trong quá trình hội nhập và đạt 

được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một nước kém 
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phát triển, còn tụt hậu khá xa so với nhiều nước trong khu vực, trong khi yêu 

cầu về phát triển nhanh và bền vững rất cấp bách, yêu cầu về hội nhập với nên 

kinh tế khu vực và thế giới ngày càng khẩn trương và sâu rộng. Trước tình 

hình đó, Việt Nam cần có lộ trình hợp lý để có thể phát huy tối đa nội lực, tận 

dụng ngoại lực đưa đất nước đi lên.  
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