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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 نگوين تان دونگ: نويسنده
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ١٠
 

  متنايت وي از موفقئیرمزگشا
  )FDI( ويتنام   یم خارجي مستقیه گذاريجذب سرما . ويتنام بوده خارجیھميشه بخش مھمی  از روابط اقتصادی

که برای سرمايه گذاران خارجی جذاب تر از امروز شود، سخت در   ھای نسبی بسياری دارد، اما برای اينمزيت

که سرمايه  ويتنام اين کار را با نوسازی کسب و کارھا و وضعيت سرمايه گذاری و تشخيص اين. حال تالش است

رای بازسازی اقتصاد و افزايش رقابت اين کار ب.  انجام می دھد،گذاری مستقيم خارجی بخشی مھم از اقتصاد است

   .پذيری کشور ضروری است

 فعال سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ويتنام وجود داشت که ۀ پروژ١۶٣٠٠ بيش از ٢٠١۴ سال اپريلدر ماه 

   .ر می رسيدال ميليارد د٢٣٨ارزش آن در مجموع به 

خود را به ويتنام انتقال می دادند و بسياری از آنان  کشور و ناحيه در جھان سرمايه ھای ١٠٠اين سرمايه گذاران از 

   . بزرگ ترين شرکت ھای چندمليتی جھان ھستندۀدر زمر

، از ٢٠١٢ درصد نسبت به سال ٣۵ سرمايه گذاری خارجی وارد شده به ويتنام با افزايش بيش از ٢٠١٣در سال 

 به مقصدی برای سرمايه گذاران خارجی تبديل آمار و ارقام نشان می دھند که ويتنام. ر گذشتال ميليارد د٢٢مرز 

   .شده است

     

 راز موفقيت ويتنام

 اول می توان گفت، ويتنام از پايداری و ثبات ۀدر وھل. برای پی بردن به اين راز توجه به چند نکته ضروری است

 ميانگين رشد اقتصادی . سياسی برخوردار بوده و به عنوان يکی از پوياترين اقتصادھا شناخته شده است- اجتماعی

 درصد بوده و با وجود مشکالت بسياری که اين کشور در فاصله سال ٧/ ۵ ساالنه ٢٠١٠ تا ١٩٩١بين سال ھای 

برخی .  درصد افزايش يافته است۵/ ۶ با آنھا مواجه بوده است، رشد توليد ناخالص داخلی تا ٢٠١٣ تا ٢٠١١ھای 

   . نيز محقق شود٢٠١۵ و ٢٠١۴ه اين رشد در سال  پيش بينی می کردند ک،از تحليلگران جھانی

 درصد جمعيت آن در سن کار ۶٠ ساختار طالئی جمعيت خود قرار دارد و ۀاز سوی ديگر، ويتنام اکنون در دور

ھمچنين، موقعيت جغرافيائی مھم اين کشور در قلب شرق آسيا بسيار حياتی است زيرا اين منطقه جايگاه . ھستند
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به عالوه، اين کشور يک اقتصاد مبتنی بر بازار بوده و عضوی از .  مھم و بزرگ استبرخی از اقتصادھای

و برخی از چارچوب ھای اقتصادی بين المللی از جمله موافقت نامه ھای تجارت ) OTW(   سازمان تجارت جھانی

مکاری کشورھای به ويژه، اين کشور بخشی از مذاکرات پيمان ھ. آزاد با شرکای درون و بيرون اين منطقه است

اين عوامل در کنار ھم شرح می دھند که چرا بسياری از سرمايه گذاران ويتنام را برای . اقيانوس آرام بوده است

  .سرمايه گذاری انتخاب می کنند

 سوم، دولت ويتنام تعھد کرده است تا محيط عادالنه و جذابی برای کسب وکار سرمايه گذاران خارجی ۀدر وھل

ھمچنين، .  چارچوب و نھادھای قانونی مرتبط با کسب و کار و سرمايه گذاری را بھبود بخشددائماً فراھم آورده و 

 .دولت اين کشور سخت روی بازسازی اقتصاد و مدل رشد آن کار می کند و رقابت پذيری کشور را افزايش می دھد

ام بيفزائيم، بايد بدانيم که دولت که فصل ھای جديدی به اين راز و رمز موفقيت سرمايه گذاری در ويتن برای اين

سه راه «از يکسو، اين کشور روی . ويتنام به احيای شرايط سرمايه گذاری و کسب و کار خود ادامه می دھد

درست به کار گرفتن نھادھای اقتصاد بازار و چارچوب ھای قانونی؛ : کار می کند» ژيک دستيابی به موفقيتيسترات

اين امور بايد . ساخت زيرساخت ھای پيشرفته و مناسب، به ويژه در حوزه حمل ونقل و ايجاد نيروی کار با کيفيت

   . تکميل شوند٢٠٢٠تا سال 

 ارتقای مذاکرات و کسب نتيجه در مورد نسل جديدی از توافقات تجارت دولت نسبت به انجام کامل تعھدات خود،

ويتنام موفقيت سازمان ھای سرمايه گذاری مستقيم خارجی را به مثابه موفقيت خود تلقی . آزاد متعھد باقی می ماند

که از حقوق  اجتماعی پايدار و باثباتی است - عالوه بر اين موارد، دولت متعھد به تضمين محيط سياسی. می کند

قانونی و عاليق سرمايه گذاران حمايت کرده و محيطی توانمند برای سازمان ھای سرمايه گذاری مستقيم خارجی در 

   .کشور خلق کند

 کارآمد از جريان ھای سرمايه گذاری دۀويتنام در ميان مدت و بلندمدت، به تالش ھای خود در جھت جذب و استفا

ھدف اين کشور جذب جريان ھای ورودی . اجتماعی ادامه خواھد داد- اقتصادیمستقيم خارجی برای بھبود توسعه

و تمرکز بر پروژه ھائی است که از تکنولوژی ھای دوستدار محيط زيست و پيشرفته » با کيفيت باال«سرمايه 

وژه ھائی به عالوه، ھدف اين کشور جذب پر. استفاده کرده و منابع طبيعی را به شيوه ای مناسب به کار می گيرند

   .با توانائی توليد محصوالت رقابتی است که بتواند بخشی از شبکه توليد جھانی و زنجيره ارزش باشد

 تحليلگران جھانی پيش بينی می کنند که وقتی وضعيت اقتصاد جھانی بھبود يابد، جريان ھای )FDI به اقتصاد پويا( 

که ويتنام به روند  ی، می توان از اينئای جھانی و منطقه با توجه به چشم اندازھای مثبت اقتصادھ. بازخواھند گشت

  . جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين منطقه ادامه دھد، مطمئن بودنۀموفق خود در زمي

 باشگاه اقتصاددانان)  ٢٩، صفحه ١١/٨/٩۴ به تاريخ ٣۶١٩روزنامه دنيای اقتصاد، شماره  (

 مجمع جھانی اقتصاد: منبع

  

  :يادداشت

  :بايد نگاشت" پرواز"ا سپاس از ھمکار عزيز ما آقای  ب

 با در نظرداشت شرايط امروز ايران و جنگ قدرتی که بين جناح ھای مختلف سرمايه در آنجا جريان دارد، به -١

 نھادن به آنچه در ويتنام اتفاق به منظور ارججرأت می توان نوشت که مقاالتی از سنخ مقالۀ کنونی، بيشتر از آن که 

 سياست توافق با نه چينی و آماده سازی اذھان خوانندگان ايران در يمدر اساس جھت زی افتد، نگارش يافته باشند، م
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به .  شده استنگاشته جذب سرمايه ھای خارجی انجام می دھد، به منظورکه بيشترين تالش را " روحانی"ھای فعلی 

چنين مقاالتی، اذھان ايرانی ھا را برای ھجوم و استثمار عبارت ديگر نويسندگان چنين مطالبی می خواھند با نوشتن 

  .سرمايه ھای غربی آماده بسازندھر چه بيشتر 

 تاريخ کشور ھای عقب نگھداشته شده به روشنی نشان می دھد، که ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی در ھمچو -٢

سارت امپرياليستی و نتيجۀ محتوم آن يعنی کشور ھائی، به غير از تشديد استثمار خلقھا و محکم تر گردن بند ھای ا

  .ينده نيز نخواھد داشتآعميقتر غرق شدن در وابستگی به امپرياليزم، حاصل ديگری نداشته و در 

آغاز و گام گذاری بيشتر در چنين مناسباتی از طرف دولت ويتنام که موجوديت خود را مرھون خون ميليونھا  -٣

کشور می باشد، در اساس به معنای زير پای کردن خون خلق قھرمان و کمونيست شجاع و از جان گذشتۀ آن 

کمونيست ھای فداکار ويتنامی است که با از جان گذشتگی غير قابل وصفی قادر شدند، امپرياليزم جنايتکار امريکا و 

  .نوکران بومی آن ھا را از خاک خويش بيرون برانند
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