
 

 

 

 

 
 تحليل اقتصادي 

 

 

 QNBقسم االقتصاد في 

economics@qnb.com 
2020 يونيو 21  

 

19-صاعدا  رغم كوفيد تنينا   تظل فيتنام

 وقد .تُعرف فيتنام بأرض "التنين الصاعد" نظراً لشكلها الجغرافي

ً في معدالت التضها شهد اقتصاد خم نمواً واسع النطاق وانخفاضا

إلى  بصفة رئيسيةذلك زى عويُ  ،خالل السنوات القليلة الماضية

ي، وتدابير تعزيز القطاع ، والضبط المالجهود اإلصالح الحكومية

فيتنام بتزايد التوترات التجارية وتقلبات تأثرت . والمصرفي

. ومع ذلك، فإن اقتصاد فيتنام 2019االقتصادات الناشئة خالل عام 

 .صامد

 لمخالطيتتبع الصارم اللحدود ول والفعال المبكرغالق اإلبفضل 

بشكل  19 -كوفيد تغلب على جائحةمن الفيتنام لمرضى، تمكنت ا

ذلك، تباطأ نمو  على الرغم من. والدول األخرى أفضل من معظم

 2020في النصف األول من عام الناتج المحلي اإلجمالي بشكل حاد 

الطلب المحلي كل من على  19 -كوفيد تدابير احتواءتأثير بسبب 

 .والخارجي

أسرع بشكل و أقصرخالل فترة االقتصاد الفيتنامي  يتعافىنتوقع أن 

)انظر الرسم  لسببين رئيسيينوذلك  ،من معظم البلدان األخرى

 .البياني(

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي
 = الربع( Q)%، على أساس سنوي، 

 
 

 QNBتحليالت  ،مكتب اإلحصاءات العامة الفيتنامي ،هيفرالمصادر: 

بفضل و .جراءات اإلغالق العام بشكل ملحوظخففت فيتنام إأوالً، 

تدابير منع تفشي الوباء على نطاق واسع، تمكنت فيتنام من البدء 

اإلغالق العام في أبريل. فقد أُعيد افتتاح األعمال  تدابير في تخفيف

، بما في ذلك ارس واستؤنفت حركة النقل المحليةالتجارية والمد

 .الداخليةالرحالت الجوية 

 هي فيتنام أن إلىغوغل و آبل شركتي من التنقل بيانات تشيرو

 إلى بالفعل هانشاط تعافى التي العالم في القليلة األماكن من واحدة

 يستمر أن توقعيُ  ولكن. أقرب إلى الوضع الطبيعي مستويات

 .الوقت لبعض االجتماعي التباعد ممارسة في األشخاص

 .من شأن تعزز سالسل التوريد أن يعود بالفائدة على فيتنامثانياً، 

ضعف استراتيجيات التسليم في الوقت  19 -كوفيدأظهر لقد 

المناسب وسالسل التوريد الكثيفة بشكل مفرط. وأدى تاريخ فيتنام 

من اإلصالحات الداعمة للسوق والعدد المتزايد من اتفاقيات التجارة 

إلى تفوقها في اجتذاب االستثمار األجنبي  التي أبرمتهاالحرة 

ً للشركات التي تبحث المباشر. في الواقع، تعد فيتنام خ ياراً بديهيا

إلى مواقع  تخطط لنقل مصانعها أو هامصانعن أماكن لتشييد ع

اقتصاد فيتنام بشكل أسرع من معظم  يتعافىأخرى. ولذلك نتوقع أن 

 البلدان األخرى في جنوب شرق آسيا.

عمليات إما لديها العديد من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات  إن

على ذلك . ولعل المثال األبرز هاتخطط لالستثمار فيي فيتنام، أو ف

في  أجنبية ر مؤسسة استثمارهو شركة سامسونج، التي تعد أكب

مليار دوالر أمريكي.  17فيتنام، حيث تبلغ قيمة استثماراتها هناك 

بحاث لألوفي اآلونة األخيرة، بدأت سامسونج في بناء مركز 

مليون دوالر في فيتنام. وباإلضافة إلى ذلك،  220تطوير بقيمة الو

تشير التقارير الصحفية إلى أن شركات مثل غوغل وديل وأمازون 

وآبل ونينتندو تستثمر حالياً في فيتنام أو تدرس ذلك بجدية. ويتمثل 

النجاح الرئيسي اآلخر لفيتنام في مجال التصنيع في قطاع صناعة 

اليابانية،  YKKفعلى سبيل المثال، بدأت شركة المالبس واألحذية. 

وهي أكبر ُمصنع للسحابات في العالم، عملياتها في مصنعها الثاني 

مليون دوالر أمريكي في  60بعد استثمار  2019في أواخر عام 

. وبذلك تكون شركة الفيتنامية هذه المنشأة الواقعة بمقاطعة هانام

YKK كبرى، مثل نايكي  قد حذت حذو عالمات تجارية عالمية

 ، التي لها وجود فعلي راسخ في فيتنام.H&Mوأديداس ويونيكلو و

ونتوقع أن يؤدي ضعف األداء االقتصادي في النصف األول من 

الناتج المحلي اإلجمالي العام ثم تحسنه في النصف الثاني إلى نمو 

من أن ذلك  . وعلى الرغم2020% في مجمل عام 2.1بنحو لفيتنام 

فيتنام منذ عقود، إال أنه يُتوقع أن  تسجلهأدنى معدل نمو  سيكون

 .يكون أعلى بكثير من معظم البلدان األخرى
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 االقتصادي QNBفريق   

 عبد الرحمن الجهني

 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436هاتف: 

  لويز بينتو

 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 *جيمس ماسون

 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 
 

 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  الملكية الفكرية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق 

لخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف ا

ً دون إذن من مجموعة على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أ و جزئيا

QNB. 
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