
ویتنام
Vietnam



هانوی
میلیون نفر3/6

هایفونگ
میلیون نفر1/1

دا نانگ
رمیلیون نف0/95

هو شی مینه
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نفر
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ویتنامی: زبان رسمی

بودایی و : دین و مذهب
کنفوسیوس
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استجهاندر7رتبه،دالرمیلیارد

China

96: جمیعت ویتنام
میلیون نفر



میلیون نفر57:نیروی کار

نرخ بیكاری
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48/8
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روستا  شهر 

40%
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34%

ترکیب بندی نیروی کار 

کشاورزی صنعت  خدمات



GDP 2019

درصد7/02
نرخ رشد

دالرمیلیارد216 تولید ناخالص داخلی 
GDP

دالر2800 درآمد سرانه ملی

میلیارد دالر38/02 حجم جذب سرمایه 
گذاری خارجی

ویتنام دونگ23200 نوع پول و برابری با دالر

30دالرمیلیارد درآمد جهانگردی

58/3 بدهی خارجی

میلیارد دالر2/8 تراز پرداختهای حساب 
جاری

درصد2/73:نرخ تورم

:  ذخایر ارزی وطال 
میلیارد دالر49/5



15/9

32/7

41/3

ناخالص داخلی ویتنامتولید ترکیب 
کشاورزی
صنعت
خدمات



المللیعضویت در سازمان های بین 

ندوق بین المللی ویتنام عضو بانک توسعه آسیا ، مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ، ص
اه خود در با انعکاس شناخت ویتنام از جایگ. پول ، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی است

.  پیوست ASEANویتنام به انجمن ملل جنوب شرقی آسیا  1995اقتصاد جهانی ، در سال 
2006است ، امیدوار است كه در سال  WTOهم اكنون ناظر سازمان تجارت جهانی ویتنام كه 

در آمده WTOبه عضویت 2007ژانویه 11ویتنام از . تبدیل شودWTOبه یک عضو كامل 
.است



:توافقنامه اقیانوس آرام

كشور دیگر بود كه با اقیانوس آرام هم 11توافق تجارت آزاد بین ایاالت متحده و این توافقنامه یک 
.مرز هستند

TPP، سنگاپور ، ایاالت بین استرالیا ، برونئی ، كانادا ، شیلی ، ژاپن ، مالزی ، مکزیک ، نیوزیلند ، پرو
تریلیون دالر 107.5از كل تولید ناخالص داخلی جهان ٪40كشورهای درگیر 1. متحده و ویتنام بود

كنندمیلیون مصرف كننده جهان را تأمین می 793تجارت جهانی و ٪26آنها . تولید كردند 
2016فوریه 4هر كشور توافق نامه را در مقامات . به پایان رسید2015اكتبر 4مذاكرات با موفقیت در 

.ویب كندقانونگذار هر كشور باید قبل از اجرایی شدن توافق نامه را تصبا این حساب . امضا كردند
ای ، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، یک فرمان اجرایی بر2017ژانویه 23پیش از این اتفاق ، در 

توافق نامه ای  TPPكشور دیگر 11، 2018مارس 8در .. كردخروج ایاالت متحده از توافق نامه امضا 
، توافق نامه جامع و مترقی 2018دسامبر 30در تاریخ 5. اصالح شده را بدون ایاالت متحده امضا كردند

میلیون مشتری و 495بلوک تجاری . به اجرا درآمد (CPTPP)برای مشاركت بین اقیانوس آرام 
.تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان می دهد13.5٪



المللیدر سازمانها و پیمان های بین عضویت ویتنام و 

9
افتتاح شد و قطعنامه ای را برای به رسمیت شناختن عضویت ویتنام در 1977سپتامبر 20سی و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در 

سازمان ملل تصویب كرد 
سال حضور در سازمان ملل تالش زیادی برای كمک به فعالیت های صلح و صلح سازمان ملل متحد و تضمین حقوق بشر كرده است43ویتنام در طول 

توافق نامه ایجاد مرکز مشاوره در مورد قانون تجارت•
جهانی

توافق نامه کشاورزی•
توافق در مورد موانع فنی تجارت•
توافق در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشتی•
توافق نامه تأسیس موسسه جهانی رشد سبز•
تتوافق نامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجار•
پروتکل هواپیما به پیمان کیپ تاون•
گاه هاپروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرود•
پارتایدکنوانسیون بین المللی سرکوب و مجازات جرم آ•
توافق نامه آسه آن در مورد آلودگی ناشی از مه مرزی•
منشور آسه آن•
– ASEANتوافق نامه تجارت آزاد • China
نوسیهتوافق نامه ایجاد کمیسیون شیالت آسیا و اقیا•
توافق نامه ایجاد انجمن نارگیل آسیا•
توافق نامه بین دولتی در شبکه بزرگراه آسیا•
اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه•

کنوانسیون بازل•
کنوانسیون برن•
کنوانسیون تنوع بیولوژیکی•
بیولوژیکیکنوانسیون سالح های •
پیمان کیپ تاون•
در موارد خاص پروتکل کنوانسیون منافع بین المللی تجهیزات سیار•

تجهیزات هواپیما
پروتکل کارتاگنا در زمینه ایمنی زیستی•
بیانیه سبو درباره امنیت انرژی آسیای شرقی•
کنوانسیون سالح های شیمیایی•
یکنوانسیون شیکاگو در هواپیمای بین المللی هواپیمای•
کنوانسیون حقوق کودک•
انهپروتکل اختیاری درگیری کودکان در درگیری های مسلح•
ورنوگرافی پروتکل اختیاری فروش کودکان ، تن فروشی کودکان و پ•

کودکان
•CITES
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی•
توافق نامه بین المللی قهوه•



پیمان منع آزمایشات هسته ای جامع•
کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش•

بین المللی کاال
رژانس کنوانسیون کمک در موارد حادثه هسته ای یا او•

رادیولوژیک
ه هسته کنوانسیون اطالع رسانی زود هنگام یک حادث•

ای
کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر حیوانات•

وحشی
رایم کنوانسیون عدم کاربرد محدودیتهای قانونی ج•

جنگی و جنایات علیه بشریت
تنوع عبارات فرهنگیtheکنوانسیون حفاظت و ارتقا •
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت•
کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد اداری•
گمرکیکنوانسیون تأسیس شورای همکاری •
ن زاییکنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابا•
(اشتغال و شغل)کنوانسیون تبعیض •
شکنوانسیون بین المللی ضد دوپینگ در ورز•
خشکموافقت نامه بین دولتی بنادر •
سازمان منطقه ای شرق برای مدیریت عمومی•
و فرهنگیمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی•
1964کنوانسیون سیاست اشتغال ، •

کنوانسیون اصالح محیط زیست•
کنوانسیون پاداش برابر•
1946بازنگری مقاالت نهایی ، کنوانسیون •
1961کنوانسیون بازنگری مقاالت نهایی ، •
مرکز فناوری غذا و کود•
کنوانسیون کار اجباری•
خارجیکنوانسیون شناخت و اجرای آرا داوری •
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات•
کنوانسیون آواشناسی ژنو•
کنوانسیون نسل کشی•
فرزندخواندگی الههکنوانسیون •
1907و 1899کنوانسیون های الهه •
کنوانسیون هواپیماربایی الهه•
کنوانسیون خدمات الهه•
سوب در کشتی هاکنوانسیون بین المللی کنترل سیستم های مضر ضد ر•
االهای هماهنگکنوانسیون بین المللی سیستم توصیف و کدگذاری ک•
کنوانسیون گروگانها•
1964، ( تجارت و دفاتر)کنوانسیون بهداشت •
مخدر و مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد•

روانگردان



بررسی روابط تجاری ویتنام و منطقه 
ا از این پیمان، شرایط موجود در توافقنامه اقیانوس آرام و كنار كشیده كشور آمریکتوجه به با -

وقعیت مناسبی روابط موجود بین ویتنام و آمریکا با كاهش نسبی روبرو شده است كه میتواند م
. سازدو ویتنام را فراهم سایر كشور ها برای ایجاد روابط تجاری بیشتر بین 

، این روند (نچی)با توجه به شرایط جدید منطقه و تالش ویتنام در ایجاد رقابت با همسایه خود -
.در مورد كشور چین نیز قابل رویت است

راتژی تجاری كشور ویتنام در سالهای اخیر بدلیل رشد اقتصادی دورقمی خود در حال تغییر است-
ای آسیا و جهان خود در منطقه بوده كه باعث پیشرفت روابط تجاری این كشور با سایر كشور ه

شده است،

.تتعرفه های ترجیحی بین ویتنام و كشور های اروپایی در حال شکل گیری و اجرا اس-

ام و ایران فراهم با توجه به شرایط موجود بستر مناسبی برای افزایش روابط تجاری بین ویتن-
.خواهد شد



ویتنام و تعرفه های ترجیحی
ویتنام و تعرفه ترجیحی با توافقنامه اقیانوس آرام

را تصویب كرده اند CPTPP، نرخ تعرفه را به ترتیب برای صادرات و واردات ، برای شش كشور كه قبالً 57مصوبه 
برای كشورها ارائه می  (CPTPPكشورهای عضو )، شامل مکزیک ، ژاپن ، سنگاپور ، نیوزیلند ، كانادا و استرالیا 

؛2022تا 2019دوره از . دهد

Aseanویتنام و تعرفه ترجیحی با 

2023تا 2018دوره 

اوراسیاویتنام و تعرفه ترجیحی با 

زم االجرا شدن این تأثیر فوری ال. صادرات اتحادیه اروپا به ویتنام از اول آگوست مالیات كمتری دریافت خواهد كرد
.از كاالهای مورد معامله بین دو طرف را از بین می برد٪99توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا و ویتنام است كه در نهایت 



واردات و صادرات کشور ویتنام

و این تعداد با -مواجه بوداتصادرمیلیارد دالر 213از بیش با ، 2017سال آماری ازویتنام دركشور 
بودرشد دو رقمی در حال رشد 

رشد خواهد كرد ، كه سرعت كمتری نسبت به سال 2021در سال ٪5.2در شرایط واقعی اما اقتصاد 
.  بهبود می یابد (Covid-19)های اخیر دارد زیرا اقتصاد به تدریج از تأثیر اولیه ویروس كرونا 

.  صدمه ای پایدار به صنایع صادرات محور وارد نخواهد كرد2020كاهش تقاضای خارجی در سال 
ویت قرار دولت افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجدید ساختار شركت های دولتی را در اول

.اصالحات عمده سیاسی در دوره پیش بینی رخ نخواهد داد(. البته عقب مانده)خواهد داد 

، ژاپن (دالر 39.9B)، چین (46.2B)مقصد های صادراتی برتر ویتنام ایاالت متحده آمریکا
(18.1B دالر) كره جنوبی ،(16.1B دالر) و آلمان(10.9B $) است.



بیلیون 220به ارزش ) در صد صادرات ویتنام به کشور های مختلف 
(دالر



(بیلیون دالر205به ارزش)در صد واردات به کشور ویتنام از کشورهای مختلف



بیلیون دالر220اقالم صادراتی ویتنام به ارزش 



(بیلیون دالر205به ارزش )اقالم وارداتی به کشور ویتنام



قطعات الکترونیکی
ات الکتریکی بی سیم عایق بندی شده و تمام قطعموبایل و لوازم جانبی،،این شامل مواردی مانند موتورهای الکتریکی ، تلفنها 
.شمار هستند كه زندگی روزمره ما را تشکیل می دهند

کفش
ویتنام همگی كارخانه هایی در-نایک ، آدیداس و پوما از جمله دیگران -بسیاری از بزرگترین مارک های كفش در جهان 

و  .فقط چین ، هند و برزیل بیشتر كسب می كنند .در حقیقت ، ویتنام چهارمین تولید كننده بزرگ كفش در جهان است .دارند
كفش خوبی كه االن می پوشید در  .، این بازار به رشد خود ادامه خواهد داد (TPP)با همکاری همکاری بین اقیانوس آرام

ویتنام شانس خوبی دارد
الکترونیک

نیکی جهان در حال با افزایش دستمزد در جاهایی مانند چین و هند ، تعداد فزاینده ای از بزرگترین تولید كنندگان لوازم الکترو
تابلوهای مدار مجتمع بزرگترین بخش از  .ساخت كارخانه هایی در ویتنام هستند تا از كمترین نیروی كار در اینجا استفاده كنند

.از كل صادرات ویتنامی را تشکیل می دهد٪5.8این دسته را تشکیل می دهند كه تقریباً 

تن پوش
بسیاری از بزرگترین مارک های مد در جهان اكنون كاالهای خود را در  .به برخی از قطعات جدیدتر لباس خود نگاهی بیندازید

میلیارد دالر آمریکا ارزش 30بسته به نحوه نگاه شما به داده ها ، ممکن است این بخش از اقتصاد به اندازه  .ویتنام تولید می كنند
.داشته باشد



مبلمان
فروشندگان بزرگ مبلمان  .طبق اعالم مركز مطالعات صنعتی ایتالیا ، ویتنام از نظر صادرات مبلمان در رتبه هشتم جهان قرار دارد

ه و صادر می در سراسر جهان طرح ها و مشخصات خود را به تولید كنندگان ویتنامی ارسال می كنند ، كه سپس آنها را ساخت
این شركت ها قصد دارند برنامه های تحقیق و  .اخیراً ، شركت های محلی قابلیت های طراحی خود را گسترش داده اند .كنند

.توسعه خود را توسعه دهند ، بنابراین دیگر الزم نیست به شركت های خارجی اعتماد كنند

قهوه
از آن را می ارتفاعات ویتنام مركزی برای رشد قهوه روبوستا مناسب است ، و با وجود اینکه مردم ویتنامی خود مقدار زیادی

ادر می در حقیقت ، برزیل تنها كشور جهان است كه قهوه بیشتری از ویتنام ص .نوشند ، هنوز صادرات زیادی باقی مانده است
.كند

ماهی
هر شهر ساحلی كوچکی در سراسر كشور  .بودن یک كشور ساحلی ، جای تعجب ندارد كه ویتنام ماهی زیادی به همراه دارد

.دارای ناوگان قایق های ماهیگیری فیروزه ای است كه میگو ، ماهی مركب و انواع ماهی ها را به همراه دارد

نفت خام
با افتتاح  .میلیون تن نفت خام صادر كرد و بیشتر آنها را به همسایگان منطقه خود فرستاد6.9تقریباً 2017ویتنام در سال 

Nghiپاالیشگاه Son  ورده ، ویتنام دارای دو پاالیشگاه خواهد بود كه هر كدام طیف گسترده ای از فرآ2018در اوایل سال
.بیشتر برای بازار داخلی ، اما برخی برای صادرات-های نفتی را تولید می كنند 



چرم

یه می كنیم چند اگر شما یک توریست در ویتنام هستید و مخالف پوشیدن چرم نیستید ، توص
وشاک و شما می توانید بسیاری از قطعات شگفت انگیز و شیک پ .قطعه سفارشی تهیه كنید

انی مانندبه خصوص در مک-لوازم جانبی را در اینجا پیدا كنید ، و همه آنها را با قیمت عالی 
Hoi An.

آجیلمیوه ، سبزیجات و 

رباره انواع هركسی كه تاكنون در یک بازار میوه در ویتنام حضور داشته است ، همه چیز را د
این بخش از اقتصاد نیز به سرعت در  .فوق العاده میوه و سبزیجات موجود در اینجا می داند

و این یک واقعیت عجیب است. افزایش می یابد٪43تقریبا 2017حال رشد است و در سال 
.جهان استویتنام بزرگترین صادر كننده آجیل بادام زمینی در: كه باید به پایان برسد



(ستمقادیر به ارزش میلیون دالر ا)ترازنامه و نمودار تجاری ایران و ویتنام
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گروه های کاالیی دارای مزیت ایرانی در بازار ویتنام

01

02

03

04

جیر، ان)خشكبارشیرینی و شكالت و : گروه مواد غذائی
(  خرما و پستهگردو،کشمش،زعفران، 

وشیمیایینفتی،هایفرآورده-
،صنعتیهایالکلقیر،مانند:پتروشیمی

،فورواکس،پارافیناسالک،پروپیلنپلی
اوره،کودوپایههایروغنوفورال
poyالیاف

مصنوعیوطبیعیهایچرم-

بنوترکیهایداروهایبویژه:داروییگروه
آنتی)داروییموثرهموادوبنیاندانشو

تشخیصیهایکیت،(کانسر

سربمانندمعدنیمحصوالت
ساختمانی،سنگهاروی،و

سنگزغالوگچسنگ
حرارتی

- مهندسیوفنیخدمات05
انرژیانتقالوآبحوزهدر



1398از ویتنام در هشت ماهه سال وارداتی ایران مهمترین اقالم 
دالرمیلیون 

10

7/2

5

2
1/6

1 1 1 1 1 1 1

آقیانوسیه-آسیاکشورهایبازرگانیدفتر:منبع



1398سالمهمترین اقالم صادراتی به ویتنام در هشت ماهه 
دالرمیلیون 

32

22

9 9 9
8

7

5
3/2 3 3

هایکشوربازرگانیدفتر:منبع
آقیانوسیه-آسیا



یتنامایران و ووارداتی وعمده فرصت ها و پتانسیل های بازار صادراتی

:صادرات

نساجی و صادرات مواد اولیه-

كائوچوی مصنوعی-

الستیک و مواد الستیکی-

پتروشیمی و مواد اولیه پتروشیمی و روغن پایه-

(برای صنعت كفش سازی)چرم خام -

سنگ های تزئینی-

(ارتوپدی و موارد مشابه)دارویی و محصوالت توانمندی پزشکی-

آهن و فوالد-

میوه و تره بار-

خشکبار-



یتنامعمده فرصت ها و پتانسیل های بازار صادراتی و وارداتی ایران و و

واردات:

صنعت خودرو و موتور سیکلت-
(بدلیل وجود برند های معتبر در ویتنام)موبایل و لوازم جانبی-
كیف و كفش-
لوازم ورزشی-
ادویه جات-
...(آناناس، نارگیل وپودر نارگیل و )محصوالت كشاورزی گرمسیری -



ی فرصتهای تجاری بازار ویتنام برای حضور کاالها و خدمات ایران

01

02

03

04

ی همجواری ویتنام با بازار بزرگ چین که به طور سنت
معبری برای عبور کاالهای ایرانی به چین محسوب می

گردد 

گی بهره مندی از موقعیت و امتیاز ویتنام در یكپارچامكان 
با کشورهای آسه آن و جنوب شرق آسیا در زمینه های 

تجاری

اجراییحالدروشدهامضاآزادتجارتموافقتنامه12
دنیااقتصادیمختلفمناطقوکشورهاباویتنام

بهکهنفریمیلیون96جمعیتازویتنامبرخورداری
میافزودهآنپولدارومتوسططبقهجمعیتبرسرعت

شود



ی فرصتهای تجاری بازار ویتنام برای حضور کاالها و خدمات ایران

05

06

07

08

تنوع طلبی مصرف کنندگان ویتنامی در خصوص 
کاالهای مصرفی جدیدی

میلیارد دالری ویتنام که با 200وجود بازار خرده فروشی 
سرعت باالیی در حال رشد می باشد 

یتناموبهکشورهاسایرتجارتوسطکهایرانیکاالهاییوجود
شودمیصادر

داروییحوزهدربنیاندانشمحصوالتبازاروجود



تنامایران در بازار ویکاالی تحلیل مزیت 

1

ازدامیونباتیمحصوالتصادراتبهمجازکشورهایلیستبهایراننامورود•
ویتنامدرایرانیکاالییگروههایاینرسمیحضورباعثکه-1397آبانماه

.گرددمی

2

نامهقتموافاورآسیابانیزایران)اورآسیاوویتنامبینآزادتجارتنامهموافقتوجود•
(دشخواهدتبدیلآزادتجارتبهآیندهسالدوتاکهکردهامضاترجیحیتجارت

3

ویتکیفلحاظازکهایرانیکاالهایبرخیازویتنامیکنندگانمصرفاستقبال•
رقباستازترمتفاوتبسیارقیمت



برای کاالی ایرانچالش و تهدید 

ی بانكفقدان روابط 
کشوربین دو 

بانک هایهمكاری
بانک هایباویتنامی

نآتاثیروآمریكایی
بابانكیروابطبر

ایران

وجود موافقت نامه های 
تجارت آزاد و ترجیحی 

ها ویتنام با سایر کشور

هتعرفنرخباالبودن
برایویتنامگمرکی

ایرانیمحصوالت

وویتنامآزادبازار
موجودشدیدرقابت

همچنینوآندر
وقوانینتغییر

مقررات

سالهبیستحضور
للیالمبینمعتبربرندهای

ویتنامدر



استراتژی های ورود به بازار ویتنام

1 2 3 4 5

درمشارکت
لیالملبیننمایشگاههای

-ویتنامدر

تموافقمزیتازاستفاده
–ایرانآزادتجارتنامه
نامهموافقتوآسیااور

اور–ویتنامآزادتجارت
ورامنطقهدرتولید:آسیا
آسیا

نمایشگاهبرگزاری
درایراناختصاصی

گاهنافزایشبرایویتنام
محصوالتبهمثبت
ایرانی

بهبیشترتوجه
یکاالبندیبسته

بازاردرایرانی
ویتنام

روشباکاالپرداخت
یتامنباوبهترین:تهاتر
پرداختروشترین

ون،اکنشرایطبهباتوجه
کبانصرافیطریقازویا

تعهدمواردومرکزی
ارزیهای



روشهای کاربردی در ایجاد روابط تجاری بین ایران و ویتنام

اعزام هیات ها برای مطالعه بازار و حضور در نمایشگاهها•
ثبت شركت در كشور ویتنام•
داشتن اطالعات كافی در مورد امور گمركی•
آشنایی با سیستم استاندارد كشور ویتنام•
(تعهد ارزیروش تهاتر، روش سرافی بانک مركزی،)بررسی روابط بانکی بین دو كشور•
.تشکیل كنسرسیوم های صادراتی كه توسط انجمن اداره می شوند•
وردعوت از هیات های تجاری ویتنامی و اعزام آنها به شهرک های صنعتی سراسر كش•
ه بازار ویتنامتشکیل سمینار و وبینار های مشترک اتاق های بازرگانی در زمینه نحوه ورود ب•



روشهای کاربردی در ایجاد روابط تجاری بین ایران و ویتنام

:تشکیل نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در زمینه های زیر-
شركت های دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی•
مصالح ساختمانی، صنعتی، و صنایع جانبی•
كشاورزی و مواد غذایی و صنایع وابسته•
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی•

تشکیل میز تخصصی ویتنام در اتاق های شهرستانی-



با تشکر و سپاس


