چشماندازاقتصادیویتنامونقشخاورمیانه

زض تاضید  23هطزاز  1395سرٌطاًی با عٌَاى “چطناًساظ اقتصازی ٍیتٌام ٍ ًقص ذاٍضهیاًِ” اظ ططف زکتط تَاى کَاًگ بَیی ،1هسیط کل هَسسِ
تَسعِ پایساض هٌطقِایٍ ،ابستِ بِ آکازهی علَم اجتواعی ٍیتٌام ٍ آقای ٍٍ کَاک َّیی ،2ضئیس یکی اظ هطاکع ایي هَسسهِ ،زض زفتهط هطاععها
سیاسی ٍ بیياعوللی بطگعاض ضس .هْنتطیي ًکا ایي جلسِ زض ظیط اضائِ هیضَز.

ابتسا1پطٍفسَض2تَاى ایطاى ضا کطَضی ظیبها بها جاشبهِّهای

باظ با ضیب تَسعِای قابل تَجِ حطکت کٌس .سهال 1986

فطٌّگی ٍ تَضیستی ظیازی تَصیف کطزُ ٍ اظ ایي سفط بِ

ًقطِ عطفی زض هسیط تَسعِ اقتصهازی ٍیتٌهام بهِ ضهواض

عٌَاى اٍعیي تجطبِ حضهَض ذهَز زض ایهطاى یهاز کهطز ٍ اظ

هیضٍز .یعٌی ظهاًی کِ زٍعت با ایجاز اصالحا هرتلهف

هْواىًَاظی هطزم زض هس حضَضضاى زض ایطاى قهسضزاًی

زضّای باظاض ٍیتٌام ضا زض بطابط جْاى گطَز ٍ با آظازسهاظی

ًوَزٍ .ی اظْاض زاضت :ایطاى ٍ ٍیتٌام ّط زٍ کطَضّایی با

سطهایِگهصاضی ٍ اصهالح قهَاًیي سهرتگیطاًهِ ٍ ایجهاز

پیطیٌِ تاضیری ّستٌس کِ هطتطکا ظیازی زض ظهیٌِّای

بستطّای هٌاسب ،سطهایِگصاضاى ذهاضجی ٍ زاذلهی ضا بهِ

هرتلف زاضًس اها هتاسفاًِ تاکٌَى ضٌاذت ٍ اضتبها قابهل

فعاعیت زض اقتصاز ٍیتٌام تطغیب کطز.

تَجْی بیي ایي زٍ فطٌّگ ٍ جاهعِ حاصل ًطسُ ٍ جلسِ

زض هس سِ زِّ کهِ زض سهاذتاض اقتصهازی ٍیتٌهام

اهطٍظ فطصت هٌاسبی بطای تبازل ًظط زض ظهیٌِ ظطفیتّها

اصالحا صَض گطفتِ ،ضاّس تحَل زض بسیاضی ظهیٌِّا

ٍ فطصتّای تعاهال اقتصازی بیي زٍ کطَض ذَاّس بَز.

اظ جولههِ تجههاض زاذلههی ٍ ذههاضجی ،جههص سههطهایِ ٍ

پس اظ آى آقای ٍٍ کَاک َّیی بِ ططح ایي هطاعب

سطهایِگصاضی ،کٌتطل تَضم ٍ  ...بَزُاین کهِ سهبب ضضهس

پطزاذتٍ :یتٌام کطَضی است با تاضید  4000ساعِ با فهطاظ

اقتصازی  7زضصسی بطای کطَض ضسُ کِ ضقوی قابل تَجِ

ٍ ًطیبّای ظیاز کِ تَاًستِ طی هس حهسٍز زٍ زّهِ ٍ

است .جصابیت کطَض زض جلب ساالًِ بهاع بهط  20هیلیهاضز

ًین اظ اقتصازی ضٍستایی ٍ کطاٍضظی بِ سوت اقتصهازی

زالض سطهایِ ذاضجی بِ ّوطاُ 20زضصهس افهعایص سهاالًِ
تجهاض ذهاضجی ضا عاههل هْوههی زض ههسل تَسهعِ ذههَز

1.Tuan Quang Bui
2.Vu Quoc Huy

بطضوطز .کاّص ًطخ تَضم تا  0/6زضصس ٍ ّوچٌیي کاّص
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ًقص برص کطاٍضظی اظ 40زضصس بِ کوتط اظ 20زضصهس ٍ

اهطٍظ ایي کطَض زض هسیط فقطظزایی بسیاض هَفق عول کطزُ

هتٌاسب با آى افعایص تَعیسا صٌعتی ٍ بخش خدمات

است تا جایی کِ تَاًستِ استاًساضزّای ضفاّی ٍ آهَظضهی

را از جمله اوفقیتهدت ولتدت دو ول وهده اخید

عوَهی ضا تا سطح قابل تَجْی افعایص زّس ٍ اکٌَى بهِ

ب شم و .ها ضایس زض طَل  13تا  15سال با حفه ّوهیي

عٌَاى یکی اظ هَفقتطیي کطَضّا زض ظهیٌهِ زسهتیابی بهِ

ًطخ ضضس بتَاًین بِ هَقعیت ایطاى بطسین.

تَسعِ اجتواعی ّنسَ با ضضس اقتصازی بِ ضواض هیضٍز.

بِ طَض کلی اگط برَاّین عَاهل پیططفت اقتصهازی

ٍی زض ازاهِ تَضیحا ذَز زض هَضز سیط تَسهعِ ٍ

ٍیتٌام ضا بطضسی کٌین هیتَاًین بِ ههَاضزی هاًٌهس ایجهاز

ضضس اقتصازی ٍیتٌام ،بِ چاعصّای پیص ضٍی ایي کطَض

بسهههتطّای الظم بهههطای سهههطهایِگهههصاضی ،حوایهههت اظ

ّوچَى بحطاى اقتصازی آسیا زض سهال  1997کهِ سهبب

تَعیسکٌٌههسگاى زاذلههی ،ذصَصههیسههاظی ٍ ایجههاز ضٍابه

کٌس ضسى سطعت ضضس ٍیتٌام ٍ ّوچٌیي کطَضّایی چَى

تجاضی آظاز با اکثط کطَضّای زًیا اضاضُ کٌین.

کطُ جٌَبی کِ ضٍاب اقتصازی ذَبی با ایي کطَض زاضتٌس،

ٍی هْنتطیي عاهل ضضس اقتصهازی ٍیتٌهام ضا بهاظاض

اضاضُ کطزٍ .ی اظ بحطاى هاعی جْاًی بِ فاصهلِ  10سهال

آظاز ٍیتٌام ٍ آظازی سطهایِگصاضی زض ایي کطَض ٍ ّوچٌیي

بعس اظ ایي تاضید ًیع بِ عٌَاى یکی زیگط اظ عَاهل هحسٍز

جص سطهایِّای ذاضجی بیاى کهطز ٍ افهعٍزٍ :یتٌهام بهِ

کٌٌسُ پیططفت اقتصازی ٍیتٌام یاز کطز.

عٌَاى کطَضی فقیط بطای حطکت بِ سَی تَسعِ ًیاظهٌهس

آقای ٍٍ کَاک َّیی چاعصّهای اههطٍظ اقتصهازی

جص سطهایِ ٍ اضظ بهطای سهطهایِگهصاضی زض ظهیٌهِّهای

ٍیتٌام ضا بطًاهِضیعی بهطای تَسهعِ پایهساض ٍ تهساٍم ضضهس

هرتلف ٍ ظیطساذتّا هیباضس .زض ایهي ضاسهتا ٍیتٌهام بها

اقتصازی کطَض ٍ ّوچٌیي ایجاز ضطایطی بطای بْطٍُضی

کطهههَضّای هرتلفهههی ّوکهههاضی زاضهههتِ ٍ پهههصیطای

بْتط هطزم ٍیتٌام اظ ایي ضضس زاًست ٍ اظْاض زاضت :زٍعت

سطهایِگصاضاى اظ کطَضّای هرتلفی ّوچَى چیي ،غاپهي،

بایس تَاًایی هْهاض تهَضم ٍ ههسیطیت ههاعی ٍ اقتصهازی زض

سٌگاپَض ،آهطیکا ٍ اتحازیِ اضٍپا بَزُ استٍ .ی ّوچٌهیي

ضطای بحطاى ضا بِزست آٍضز.

ذاططًطاى ساذت :اگطچِ ایي سیاست سبب ضضس ٍ تَسعِ

ٍی زض ازاهِ بِ اضائهِ آههاض زض ههَضز سهْن عَاههل

ًسبی کطَض ضسُ است اها چاعصّایی ّوچَى ٍابسهتگی

هرتلف زض اقتصاز ٍیتٌام پطزاذت ٍ اضاضُ ًوَز :حهسٍز زٍ

اقتصازی بِ سطهایِ بعضی کطَضّا ٍ تأثیطپصیطی اظ ضکهَز

زِّ پیص کطاٍضظی 40زضصس کل تَعیس ًاذهاع

زاذلهی

ٍ هطکال اقتصازی احتواعی کطَض سطهایِگصاض ضا زض پی

ٍیتٌام ضا زضبطهیگطفت .اهطٍظُ ایي آهاض بِ  20زضصس یعٌی

ذَاّس زاضت.

بِ ًصف ضسیسُ استٍ .ی ذاطط ًطاى کطز :زض ایي ضطای

زٍعت ٍیتٌام زض هسیط تَسعِ اقتصهازی ،اظ ٍضهعیت

ٍ با گستطش تَعیسا صٌعتی ٍ ضًٍق ضْطّا هْهاجط اظ

ظًسگی ٍ ضفاُ هطزم ًیع غافل ًبَزُ ٍ ضضس چطهوگیطی زض

ضٍستاّا بِ ضْطّا افعایص یافتهِ ٍ ههسیطیت ایهي اًتقهال

بْبَز استاًساضزّای ضفاّی ٍ اجتواعی ًیهع حاصهل ضهسُ

جوعیت چاعطی هْن بطای زٍعت ٍیتٌام بِ ضواض هیضٍز.

است .تا  30سال پیص ٍیتٌام یکی اظ فقیطتهطیي کطهَضّا

زض ضطای کًٌَی ٍسعت ظههیيّهای کطهاٍضظی زض

بِضواض هیضفتِ ٍ اظ ّط  3ذاًَاض زٍ ذاًَازُ فقیط بَزًس ،اها

حال کاّص هیباضٌس ٍ ایي هساعِ ضهایس زض آیٌهسُ ،تَعیهس
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هحصَال کطهاٍضظی ٍ غهصایی ٍیتٌهام ضا زچهاض هطهکل

ٍی زض پایاى بِ فطصتّای هَجهَز بهطای افهعایص

ساظزٍ .ی ّوچٌیي بهِ هسهاعِ ًهابطابطی زضآههس ههطزم زض

سطح ضٍاب ٍ هبازال اقتصازی ٍ تجاضی هیهاى ایهطاى ٍ

صَض ازاهِ توطکع اقتصازی بط تَعیسا صهٌعتی ضهْطی

ٍیتٌههام اضههاضُ کههطز ٍ بیههاى زاضههت :گسههتطش هبههازال

اضاضُ کطز ٍ اتراش ضاّکاضی هٌاسب بطای جلَگیطی اظ ایي

اقتصازی هیاى زٍ کطَض بِ ًف ّط زٍ ططف ذَاّس بَز.

هساعِ ضا جعٍ ٍظایف پیص ضٍی زٍعت ٍیتٌام زاًست.

پس اظ ایي سرٌطاًی ،آقای ابَطاعبی بِ عٌَاى اٍعیي

آقههای کههَاک ّههَیی ّوچٌههیي زض ازاهههِ بههِ اضائههِ

ًفط اظ ططف ایطاًی بِ اضائهِ ًظهطا ٍ طهطح سهَاالتی زض

آهاضّایی زضباضُ افعایص سطهایِگصاضی ذهاضجی زض ٍیتٌهام

هَضز هباحث هططح ضسُ زض سهرٌطاًی پطزاذهت ٍ اظْهاض

پطزاذت ٍ اظ کطَضّایی چَى کطُ جٌَبی ،غاپي ٍ سٌگاپَض

زاضت:

بِ عٌَاى بعضگتطیي سطهایِگصاضاى زض ٍیتٌام یهاز کهطز .زض

ه زض ایطاى سیاست اقتصاز هقاٍهتی بِ عٌَاى هسعی بهطای

ایي آهاضّا آهطیکا ،اتحازیِ اضٍپا ٍ کطهَضّای آ.سهِ.آى اظ

تَسعِ اقتصهازی طهطحضیهعی ضهسُ اسهت ،ههسل تَسهعِ

جولِ بعضگتطیي ٍاضزکٌٌسگاى هحصَال ٍیتٌهام بهِضهواض

اقتصازی ٍیتٌام چیست.

هیضًٍس.

ه هَتَض اقتصاز کطَض بط سِ پایِ استَاض است :گاظ ٍ ًفهت،

ٍی اضظش هبازال اقتصازی هیاى ایطاى ٍ ٍیتٌام ضا

صٌای سٌگیي (تَعیسا هاضیيآال صهٌعتی ٍ ذهَزضٍو ٍ

بسیاض کن اضظیابی کطز ٍ بهط اترهاش تهسابیط هٌاسهب بهطای

صٌای سبک (ساذت ٍ ساظو .ها زض حال تالش بطای جهسا

افعایص سطح هطاٍزا تجاضی تاکیس ًوَزٍ .ی زض ّوهیي

ضسى اظ ایي سِ هقَعِ بِ عٌَاى ساذتاض صهطف اقتصهازی

ضاستا بهِ بطضسهی ٍ هقایسهِ اسهتاًساضزّای اقتصهازی زٍ

کطَض ّستین .زاًصهحَض ضسى صٌعت ٍ اقتصاز اظ جولهِ

کطَض ٍ هیعاى ضقابهتپهصیطی اقتصهازی آًْها پطزاذهت ٍ

هْنتطیي اّساف پیص ضٍی ایطاى است ٍ قصهس زاضیهن بها

جایگاُ کطَضش زض جهص سهطهایِگهصاضی ذهاضجی ضا زض

تَعیس زاًص زاذلی ،بتهَاًین زض برهص ذهسها زاذلهی ٍ

هقایسِ با ایطاى ٍ هصط قابل تَجِ ذَاًس ٍ اظ سَیی زیگهط

تَعیههسا صههٌعتی بههِ ذَزکفههایی بطسههین .هههسل تَسههعِ

ابطاظ اهیسٍاضی کطز ٍیتٌام بتَاًهس زض بطذهی ضهاذ ّهای

اقتصههازی زض ٍیتٌههام چیسههت ٍ زض ایههي ضاسههتا اظ چههِ

اقتصازی بِ جایگاُ ایطاى بطسس.

کطَضّایی زض هٌطقِ اعگَبطزاضی کطزُاًس.

ایطاى زض سرٌاى ذَز بِ اّساف ٍ هسیط پیص ضٍی

آقههای ٍٍ زض پاسههد اظْههاض زاضههت :زض هسههیط ضضههس

کطَضش اضاضُ زاضت ٍ اظْاض کطزٍ :یتٌام ّوَاضُ زض حال

اقتصازی ٍیتٌام بِ زعیل فطاظ ٍ ًطیبّای ظیاز ًوهیتهَاى

ضضس اقتصازی بَزُ ٍ زض ضطف تبهسیل ضهسى بهِ یکهی اظ

هسل ثابتی اظ تَسعِ اضائِ زاز ،ظیطا بهِ سهبب هطهکال ٍ

باظاضّای بعضگ هصطفی زض زًیا هیباضسّ .وچٌیي هیهعاى

بحطاىّای اقتصازی زض ّهط زٍضُ عهعٍم تیییهط اسهتطاتػی

تقاضا بطای سطهایِگصاضی زض برص ّای هرتلف اظ جولهِ

زیسُ هیضسُ استٍ .یتٌام بها سیاسهت بهاظاض آظاز ٍ جهص

تَعیسا هَاز غصایی ٍ صهٌای پتطٍضهیوی ضٍ بهِ افهعایص

سطهایِّای ذاضجی زض هسیط پیططفت گهام گصاضهت ٍ بها

است.

ایجاز ضٍاب تجاضی آظاز با کطهَضّای هرتلهف بهِ ضضهس
اقتصازی قابل تَجِ ضسیس اها اهطٍظُ با زستیابی بهِ ضضهس
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ًسبی ،هسل تَسعِ قبلی قابل اعوهال زض ٍضهعیت کٌهًَی
ًیست.
سپس آقهای پطٍفسهَض تهَاى بها هقایسهِ ٍضهعیت
اقتصازی ٍ ضطای تَعیس زض گصضتِ ٍ حال اظْاض زاضت :تا
پیص اظ ایي ٍیتٌام بِ سبب تَعیس کن بِضغن زاضتي هٌهاب
طبیعی قابل تَجِ ٍ ًیطٍی کاض اضظاى تَاًست هسیط تَسعِ

ایجاز اهٌیت غصایی ٍ هباضظُ با تْسیسا ظیسهت هحیطهی

ضاحتتطی ضا تا اهطٍظ زض پیص گیطز اها با گصضهت ظههاى ٍ

زاضتِ باضس ظیطا ٍیتٌام ذَاستاض پیططفت زض سطح جْاًی ٍ

تیییط ساذتاض اقتصازی ٍ کاّص ًیطٍی کاض اضظاى ٍ تقلیهل

پیَسههتي بههِ حلقههِ کطههَضّای پطزضآهههس زًیاسههت .طبههق

هٌاب طبیعی ٍ هطکال ظیست هحیطیً ،اگعیط بِ تیییهط

بطآٍضزّای اًجام ضسُ ٍیتٌام با ّویي ًطخ ضضهس تها سهال

استطاتػی بَزُ ٍ بایس هسل اقتصازی جسیسی زض ایي کطَض

 2035بِ جایگاُ ایطاى زض ظهیٌِ زضآهس هلی هیضسس.

پیازُ ضَزٍ .یتٌام ًیع ّوچَى ایطاى زضصسز بهَهیسهاظی

زض ازاهِ ٍی باض زیگط با اضاضُ بِ هعضل تیییطا آ

زاًص ٍ فٌاٍضی بَزُ ٍ زض ایي ضاستا بطًاهِضیعی بلٌسههس

ٍ َّایی ٍ آثاض هٌفی آى بط کطهاٍضظی ٍ تَعیهسا زاذلهی

اًجام زازُ است.

ٍیتٌام ،آى ضا اظ جْتی یک فطصهت بهطای تیییهط ضٍیکهطز

ٍی هسل تَسعِ ٍیتٌام ضا بیطهتط هطهابِ کطهَضّای
هَفق آسیایی ّوچَى سٌگاپَض ،کهطُ ٍ تهایَاى زاًسهت ٍ

اقتصازی ٍیتٌام ٍ ضطٍض توطکع بط تَعیس زاًص ٍ فٌاٍضی
زاذلی زض جْت هباضظُ با پیاهسّای ایي پسیسُ زاًست.

بههاض زیگههط بههط اّویههت جههص سههطهایِ ذههاضجی ٍ ایجههاز

ّوچٌیي ّیأ ٍیتٌهاهی ًعزیهکتهطیي اعگهَ بهطای

بستطّای سطهایِگصاضی تاکیس زاضت ٍ ایي هساعِ ضا جهعٍ

تَسعِ اقتصازی ٍیتٌام ضا کطَض کطُ جٌَبی هعطفی کطزُ ٍ

هْنتطیي اقهساها ٍیتٌهام زض ضاسهتای تَسهعِ اقتصهازی

بِ تعاهال ٍ هطاٍزا ًعزیک ایي زٍ کطَض زض عطصِّای

زاًست.

هرتلف اضاضُ زاضت.

ایطاى افعایص ّعیٌِّا بطای هباضظُ با آعَزگیّهای

زض پایاى آقای َّیی ٍ تَاى باض زیگهط بها تاکیهس بهط

صٌعتی ٍ ترطیب طبیعت ٍ هعضال ظیست هحیطی ضا زض

جسیت کطَض ٍیتٌام بهط تَجهِ بهِ بعهس اجتوهاعی ٍ ضفهاُ

ٍیتٌام اظ جولِ هطهکال جهسی زض هسهیط تَسهعِ پایهساض

عوَهی زض هسیط تَسعِ اقتصازی بط ععم ضاسد ایي کطَض

زاًست ٍ اظْاض زاضت :بِ سهبب تیییهطا آ ٍ ّهَایی ٍ

بطای اظ بیي بطزى ًهابطابطی زضآههسی اضهاضُ کطزًهس ٍ بهِ

جیطافیایی سطح آ باال آههسُ ٍ بسهیاضی اظ ظههیيّهای

سَاال حاضطاى زض جلسِ پاسد زازًس ٍ اظ طهطف ایطاًهی

کطاٍضظی ٍیتٌام زض حال ترطیب هیباضٌسٍ .ی ّوچٌهیي

بطای بطًاهِضیعی ٍ ایجاز چٌیي هَقعیتی بطای تبازل ًظهط

بِ هعضل تَعیسا کطاٍضظی ٍ تاهیي غصا زض ایهي ضهطای

تطکط ٍ قسضزاًی کطزًس.

پطزاذت ٍ بیاى زاضت :زٍعت ٍیتٌام بایس توطکع بیطتطی بط
ابـوالفضـل مـژگـانیه
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