Các Thị Trường Đang Nổi và Đang Phát Triển Ở Châu Á
Thế Hệ Tiếp Theo của Các Thị Trường Mới Nổi
Do Alfred Schipke biên tập
Mặc dù các thị trường mới nổi đôi khi đóng
một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn
cầu và hiện nay là động lực chính của tăng
trưởng toàn cầu thì một nhóm mới gồm các
nước có thu nhập thấp đang tăng trưởng
nhanh, đôi khi được gọi là các nền kinh tế đang
nổi đang nhận được sự chú ý nhiều hơn và trở
thành ‘con cưng’ của các thị trường vốn. Câu
hỏi đặt ra là liệu các nước này sẽ trở thành thế
hệ tiếp theo của những thị trường mới nổi hay
không, và liệu có thể rút ra những bài học nào
phù hợp với các nước có thu nhập thấp khác
mà muốn tăng trưởng nhanh hơn và tham gia
vào nhóm các nền kinh tế đang nổi đó hay
không.
Với tổng dân số hơn 350 triệu dân, các nền
kinh tế đang nổi và đang phát triển ở châu Á
bao gồm cả những nước như Việt Nam,
Campuchia và Bangladesh nằm trong vùng
phát triển nhanh nhất thế giới và có những đặc
điểm về dân số thuận lợi. Mặc dù không đồng
nhất, những nước này có một số những thách thức chung về kinh tế vĩ mô, tài chính, và về
cơ cấu. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch
cơ cấu cũng như rủi ro của bẫy nghèo và sự bất bình đẳng về thu nhập đang tăng lên. Cuốn
sách cũng phân tích một số vấn đề về khu vực tài chính và khuôn khổ chính sách tiền tệ.

Về người biên tập
Alfred Schipke là Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF tại Trung Quốc. Trước đó, ông là
Trưởng Phòng, Vụ Châu Á-Thái Bình Dương nơi ông làm việc về những nước thu nhập thấp
tăng trưởng nhanh.

