Cùng bạn ñọc
Cuốn sách các bạn ñang có trong tay là cuống „Toàn cầu hóa và tương lai của
các nước ñang chuyển ñổi” của giáo sư, tiến sĩ khoa học Grzegorz Kolodko, nhà
kinh tế học, nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan (thời kỳ 1994-1997, 2002-2003), người
có nhiều cảm tình và ủng hộ sự nghiệp ñổi mới của nhân dân Việt Nam.
Như chúng ta biết, hiện nay, toàn cầu hóa mà cốt lõi là toàn cầu hóa kinh tế ñã
trở thành một xu thế khách quan, một quá trình thực tế sống ñộng của thế giới ñang
tá ñộng nhiều mặt ñến sự phát triển của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới; nó
ñặt mỗi quốc gia trươc snhững thời cơ và cả những thách thức to lớn, nhất là các
nước ñang phát triển. Các nước ñang chuyển ñổi từ nên kinh tế kế hoạch hóa tạp
trung ñang chịu tác ñộng mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa. Vì vậy, nhân loại
cũng như các quốc gia, các tổ chức quốc tế raast quan tâm ñến vấn ñề tòan cầu hóa.
Tác giả cuốn sách này GS. TSKH. Grzegorz W. Kolodko, Giám ñốc Trung tâm
Nghiên cứu kinh tế chuyển ñổi và toàn cầu hóa thuộc Học viện Kozminski (Vác sava
– Ba Lan) là người có nhiều công trình nghiên cứu về quá trình chuyển ñổi ở các
nươcz xã hổi chủ nghĩa ðông Âu và Liên Xô trước ñây từ nền kinh tế tập trung bao
cấp dựa trên chế ñộ công hữu về tư liệu sản xuất sang kinh tế thị trường tư bản chủ
nghãi dựa trên sở hữu tư nhân và tự do ñiều tiết sau khi chế ñộ xã hội chủ nghĩa ở
các nước này bị sụp ñổ. ðây là một quá trình phức tạp mang lại nhiều hậu quả chỉ về
kinh tế mà cả về chính trị và xã hội. Quá trình ñó chịu tác ñộng của nhiều nhân tố
khách quan và chủ quan, thế giới và trong nước, trong ñó có tác ñộng của nhân tố
toàn cầu hóa.
Trong cuốn sách này, tác giả ñã nghiên cứu hai quá trịnh tác ñộng dan xen, ảnh
hưởng lẫnh nhau. ðó là: 1) Quá trình tòan cầu hóa kinh tế và 2) Quá trình chuyển
ñổi tại các nước xã hội chủ nghĩa cũ thuộc ðông Âu và Liên Xô. Tác giả cho rằng,
một mặt, quá trình toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ ñã và ñang là một chất xúc tác
quan trọng cho quá trình chuyển ñổi của các nước này, mặt khác, sự tham gia của
các nước này vào quá trình toàn cầu hóa thông qua việc chuyển ñổi thúc ñẩy cho
toàn cầu hoa. Trong cuon sách, tác giả ñã phân tích quá trình 10 năm (1990-2000)
chuyển ñổi cơ chế kinh tế ở các nước này qua những bước suy thóai, phục hồi và
tăng trưởng kinh tế (có so sánh với quá trình chuyển ñổi nền kinh tế theo con ñường
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Trung Quốc); ñánh giá sự tác ñộng tương hỗ giữa
toàn cầu hóa và các nền kinh tế chuyển ñổi ở khu vực này, ñưa ra dự báo những mô
hình phát triển trong nửa thế kỷ tới; rút ra những bài học cơ bản cho việc hoạch ñịnh
các chính sách kinh tế trong ñiều kiện toàn cầu hóa và chuyển ñổi.
Việt Nam hiện nay là nước ñang trong quá trình chuyển ñổi từ một nền kinh tế
kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, khép kín sang nền kinh tế thị trường ñịnh
hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước xã
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản. Tuy có khác với các nước
chuyển ñổi thuộc ðông Âu và Liên Xô trước ñây cả về ñiều kiện ñịa lý, lịch sử, văn
hóa, về chính trị, tư tưởng, về ñịnh hướng phát triển... cả về những cơ hội và thách
thức ñặt ra cũng như những nhận ñịnh của tác giả có nhiều ñiểm khác biệt với chúng
ta, song với ñặc trưng là những nền kinh tế chuyển ñổi từ mô hình kinh tế kế hoạch
hóa tập trung sang kinh tế thị trường, nên những bài học rút ra từ sự khủng hoảng
kinh tế sau chuyển ñổi, những nguy cơ ñược cảnh báo khi tham gia hội nhập, những

ñịnh hướng phát triển kinh tế trong tương lai của các nước này sẽ có ý nghĩa nhất
ñịnh ñối với chúng ta trong quá trình ñổi mới kinh tế, chủ ñộng và tích cực hội nhập
kinh tế quốc tế.
Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư, TSKH Grzegorz W. Kolodko,
ñồng chí ðại sứ ðinh Xuân Lưu và cán bộ ðại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan ñã cho
phép và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc dịch và xuất bản cuốn sách này bằng tiếng
Việt.
Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hoạch ñịnh chính
sách, các nhà nghiên cứ và giảng dạy.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn ñọc.
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