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Ở

châu Á, sự phát triển kinh tế của các quốc gia vùng Đông Bắc Á vượt trội
hơn rất nhiều so với các quốc gia vùng Đông Nam Á. Lý do của sự chênh
lệch về trình độ phát triển giữa các quốc gia thuộc hai khu vực này đã được
nhà báo kinh tế Joe Studwell chỉ ra là do chính sách kinh tế khác nhau giữa hai khu vực.
Có ba chính sách chủ yếu được đề cập đến là nông nghiệp, công nghiệp và tài chính.
Các chính sách này đã được nhà báo Joe Studwell chứng minh liên quan mật thiết với
nhau hết sức thuyết phục thông qua phân tích lịch sử kinh tế ở hai khu vực Đông Bắc Á
và Đông Nam Á. Và từ góc phân tích lịch sử ấy, là một trong những nước Đông Nam Á,
VN chắc chắn sẽ rút ra được những bài học về thiết lập chính sách phù hợp hơn trên con
đường phát triển kinh tế bền vững của đất nước.
Từ khóa: Lịch sử kinh tế khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, chính sách về
nông nghiệp, công nghiệp và tài chính.
Abstract:
In Asia, the economic in the Northeast Asian coutries is more developed than in
the Southeast Asian countries. The reason for the differences in development level
between these two regions have been explained well by an economic journalist named
Joe Studwell, that is the differences in economic policy. The policies on agriculture,
industry and finance have been proved convincingly by Joe Studwell through his studies
and analysis of economic history in Northeast Asia and Southeast Asia. From those
historical perspectives, as one of Southeast Asiaan coutries, Vietnam can well learn from
that histoty to implement appropriately policies on the path of sustainable economic
development.
Keywords: Economic history of Northeast Asia and Southeast Asia; Policy on
agriculture, industry and finance.
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