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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ В’ЄТНАМОМ ЧЕРЕЗ
ПРОМИСЛОВІ ТА ЕКСПОРТНО-ВИРОБНИЧІ ЗОНИ
Дана стаття носить інформативний характер про спеціальні еко-
номічні зони. Більш детальні дані про діяльність та розвиток про-
мислових та експортно-виробничих зон республіки В’єтнам, що
може бути прикладом для України як досвід щодо ефективного
залучення іноземної інвестиції.
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зона, виробничо-експортна зона.

У розвитку національної економіки й підвищенні її ефектив-
ності, інтеграції у світове господарство важливу роль грають віль-
ні (спеціальні) економічні зони.

Створення СЕЗ спрямоване на либерилізацію й активізацію зов-
нішньоекономічної діяльності. Їхня економіка має високий ступінь
відкритості зовнішньому миру, а митний, податковий і інвестицій-
ний режими сприятливі для внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

СЕЗ одержали широкі поширення в багатьох країнах. На по-
чатку 90-х рр. — світі функціонувало більше 1 тис. таких зон. По
оцінках західних фахівців до 2006 р. через них буде проходити до
35 % світового товарообігу. Транснаціональні корпорації (ТНК)
у пошуках пільгових умов для своєї діяльності розглядають ці
зони як потенційне джерело, де можна одержати надприбуток.
Найбільші ТНК уважають організацію власного виробництва
в СЕЗ найважливішим напрямок своєї експансії.

СЕЗ функціонують як у промисловому розвинені (США, Анг-
лія, Японія, Німеччина), так і в країнах, що розвиваються, почи-
наючи з «нових індустріальних країн» і до досить слаборозвине-
них (Шри Ланка, Гватемала й ін.), є такі зони й у країнах Східної
Європи, а також Китаї, В’єтнамі. Триває процес створення зон на
території СНД. Вони розташовуються як на невеликій території
в кілька квадратних кілометрів, так і на великих територіях
у кілька десятків сотен кілометрів.

Організаційно-функціональна структура СЕЗ досить різнома-
нітна. Іноді досить важко класифікувати ту або іншу СЕЗ одно-
значно, оскільки вона має риси багатьох зон. Серед найпошире-
ніших у світі СЕЗ можна виділити наступні:
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Зони вільної торгівлі (ЗВТ), що одержали найбільше поширен-
ня в США. Їхнє створення передбачене спеціальним законом
США 1934 року, з метою якого було заохочення торгівлі, при-
скорення торговельних операцій, скорочення торговельних ви-
трат. Законом установлено, що при кожному офіційному порту
прибуття може бути створена, принаймні, одна зовнішньоторго-
вельна вільна зона. До числа ЗВТ можна віднести спеціальні ма-
газини «Дьюті фрі» у великих міжнародних аеропортах. З погля-
ду фінансового режиму, вони розглядаються як такі, що
перебувають за межами державних кордонів. До ЗВТ ставляться
також і традиційні вільні гавані з пільговими торговельними ре-
жимами. У теперішній час у світі налічується більше 600 вільних
портів і 4 тис. ЗВТ.
Спеціальні митні зони (СМЗ), як одна з найпростіших форм

економічних зон, являють собою транзитні склади для зберіган-
ня, упакування й незначній обробці іноземних товарів, призначе-
них для експорту. Такі зони часто називають бондовимі або віль-
ними митними територіями. СМЗ звільняються від мит на ввіз
і на вивіз товарів. Вони є в багатьох країнах.
Спеціальні торгово-промислові зони (СТПЗ) — вони являють

собою території з пільговим торговельним режимом, де існує ряд
преференций для інвестування, розвитку промислового виробни-
цтва, експорту продукції. Виробнича й торговельна діяльність
СТПЗ є досить розповсюдженим видом зон.
Зони експортної виробництва (ЗЕВ), за матеріалами ЮНК-

ТАД, характеризуються як анклави в рамках національної митної
території, звичайно розташованої неподалік від міжнародних пор-
тів, у які устаткування, компоненти для складання й матеріали
надходять без митного контролю. Імпортована продукція підда-
ється в ЗЕВ промисловій обробці й потім експортується без втру-
чання митної влади приймаючої сторони. Виплата мита не потріб-
но, за винятком випадків, коли ця продукція надходить на націо-
нальну митну територію приймаючої сторони.

ЗЕВ характерні для ряду країн, що розвиваються, здійснюю-
чих стратегію переходу від імпортозамінуючого типу індустріа-
лізації до експортоорієнтованого. Позитивний ефект від таких
зон найбільшою мірою досягається в так званих нових індустріа-
льних країнах. У цей час їхнє число в усьому світі досягає 350.
ЗЕВ створюються з орієнтацією на зовнішній ринок, з метою за-
робити валютні кошти.
Зони техніко-економічного розвитку (ЗТЕР) створюються, як

правило, у якості еталонних для національній економіці за рівнем
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організації ефектного, високо технологічного виробництва. На
підприємствах, розташованих у ЗТЕР, широко використовуються
сучасні методи керування виробництвом, прогресивні методи ор-
ганізації й маркетингу, розробляються передові промислові тех-
нології. Істотне поширення ЗТЕР одержали в ряді країн, що роз-
виваються.

Близьким по організації й особливостям функціонування
зі ЗТЕР є зони розвитку нової й високої технології (ЗРНТВ). Най-
більше число таких перебуває в США, Японії, Китаї. У США їх
називають «технопарками», у Японії — «технополісами», в інших
країнах — бізнес-інноваційними центрами й «інкубаторами».
На відміну від ЗТЕР, технопарки орієнтуються на розвиток новіт-
ньої й високої технології, наукоємної продукції. У них концетро-
вано значний кадровий і інженерний потенціал, що займається
розробкою поточних і перспективних науково-прикладних проб-
лем, нових видів продукції й матеріалів.

Найвідоміша у світі й найбільша в США «Силікон-Велли» дає
20 % світового виробництва коштів обчислювальної техніки
й комп’ютерів. Усього в США більше 80 подібних зон. У Японії
створено біля двох десятків технополісів на базі провідних нау-
кових підрозділів. У КНР зареєстровано більш 50 зон розвитку
нової й високої технології.
Відкриті райони охоплюють території, де створюється пільговий

інвестиційний режим для залучення й іноземного капіталу. «Від-
криті райони», що одержали широкий розвиток у КНР, містять
у собі фактично весь приморський пояс країни й поширюються
вглиб її. У цих районах розміщаються зони техніко-економічного
розвитку, технопарки експортноріентоване виробництво.
Офшорні зони (ОЗ) або «податкові гавані», як їх іноді назива-

ють, стали організовуватися в 70-е рр. ОЗ залучають клієнтів
сприятливим валютно-фінансовим режимом, високим рівнем бан-
ківської й комерційної таємності, лояльністю державного регу-
лювання.

За інформацією Державного комітету статистики, у першому
півріччі 2006 р. в українську економіку іноземними інвесторами
вкладено 1,81 млрд дол. прямих інвестицій. За прогнозами
Standard & Poor’s, в 2006 р. в Україну надійде 3 млрд.дол. прямих
іноземних інвестицій, а за урядовими прогнозами цифра 4,5 млрд
дол. може стати й реальною. За анолологічний період тільки в
промислових зонах (ПЗ) і зонах експортного виробництва (ЕВЗ)
В’єтнаму зареєстровано 250 нових інвестиційних проектів за уча-
стю іноземного капіталу в обсязі 1,7 млрд дол., видані дозволи на
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збільшення статутних капіталів 300 реалізованих проектів на су-
му 1 млрд дол.

Розглянемо детальніше ефективності цього «магніту», що за-
лучає іноземні інвестиції в В’єтнам.

Після 14 років, коли з’явилася перша промислова зона, до кін-
ця 2006 р., попередньо у В’єтнамі буде 131 ПЗ і ЕВЗ загальною
площею 28.075 га, капіталовкладення для інфраструктури досяг-
ли 1,126 млрд. доларів США (іноземна інвестиція) і 230 млн дол.
(внутрішня інвестиція). Зокрема, у період 2001—2006 р., більше
80 ПЗ було створено й розширено на площі 16.780 га з капітало-
вкладеннями 167 млн дол. В 2006 р. по попередній програмі буде
створено ще 17 ПЗ і розширено 4 існуючих ПЗ. За попереднім
розрахунком, до кінця 2006 р. іноземний інвестиційний капітал
для інфраструктури ПЗ і ЕВЗ досягне 574 млн доларів США, що
на 51 % більше зареєстрованого іноземного капіталу. Із загально-
го внутренного капіталу виділене близько 80 млн дол. для розвит-
ку інфраструктури, не вважаючи капіталовкладень спеціалізова-
них електричних, водопостачальних підприємств і компаній
зв’язку, які займають 30 % загального реєстраційного капіталу по
проектах.

Тільки з 2001 р. до даного моменту ПЗ і ЕВЗ залучили додат-
ково 1400 проектів з іноземними капіталовкладеннями й загаль-
ним реєстраційним капіталом 5,5 млрд доларів США, що стано-
вить 5 % загальних іноземних капіталовкладень у В’єтнам. У цей
період, у середньому загальну кількість проектів по інвестиціях у
ПЗ збільшується на 16,6 %, а загальне реєстраційне капіталовк-
ладення в середньому збільшилося на 35,7 %.

За даним Міністерства з планування та інвестиції В’єтнаму
особливою рисою останнього 5-річного періоду є те, що в порів-
нянні з попереднім 5-річним періодом збільшилося кількість ефек-
тивних працюючих проектів у ПЗ і ЕВЗ, які вимагають збільшення
інвестиційного капіталу. Було біля 1500 прохань про збільшення
статутного фонду багатьох проектів, і загальне капіталовкладення
збільшилося на 3,5 млрд доларів США. Ця цифра рівняється 90 %
загального збільшення зареєстрованого капіталовкладення в усі
проекти в 1996—2000 рр. і становить 50 % збільшення капітало-
вкладень в усі проекти у В’єтнамі за останні 5 років. Деякі проекти
в області виробництва друкованих машин, текстильних волокон,
взуття, пластмасових інтегрованих чипів, деталей комп’ютерів са-
нітарного технічного устаткування й хімічних речовин уже збіль-
шили статутні фонди на 50—100 млн доларів США. Приблизно до
кінця 2006 р. буде 2100 проектів з іноземними інвестиціями, котрі
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зареєструють у ЕВЗ і ПЗ з загальним капіталовкладенням до
17,8 млрд доларів США, в тому числі 1300 проектів вже почали
свою виробничо-підприємницьку діяльність. Приблизно більше
50 % зареєстрованих капіталовкладень (9 млрд доларів США) буде
інвестовано до кінця цього року.

Одночасно, вітчизняні інвестори теж не уступають перед бур-
ним «штурмом» японських бізнесменів. Протягом 5-ти років ПЗ і
ЕВЗ залучили більше 1900 вітчизняних проектів із загальним ка-
піталовкладенням більше 700 млн дол., тим самим підвищується
загальна кількість проектів, зареєстрованних у ПЗ та ЕВЗ до 2400
з загальним зареєстрованим капіталовкладенням до 900 млн дол.
У тому числі, більше 1200 проектів вже почали діяти, а 350 проек-
тів перебувають в процесі капітального будівництва. Приблизно
до кінця року загальне реальне капіталовкладення у вітчизняні
проекти буде становити 500 млн дол., що становить 54 % зареє-
строваних статутних фондів.

За даними керівництва ПЗ і ЕВЗ, Міністерства з плануванню
та інвестиції, привілейована політика щодо іноземної інвестиціії,
переваги в організації виробництва, адміністративна процедура
«одне вікно, на місце» у ПЗ і ЕВЗ грає більшу роль для підви-
щення інвестиційної привабливості й створюють сприятливі
умови для виробничої й підприємницької діяльності під час реа-
лізації економічних проектів у ПЗ і ЕВЗ.

У підсумку, за період 2001—2006 р.р. загальний валовий про-
дукт, включаючи й вітчизняні й закордонні проекти ПЗ і ЕВЗ, досяг
44,4 млрд доларів США, і середній приріст — 32 % щороку. Вар-
тість загального обсягу експорту цих підприємців становить
22,3 млрд доларів США, що збільшується в середньому на 32 % у
рік, і займає 20 % загального всього експорту В’єтнаму. Кількість
робочих місць, створених у ПЗ і ЕВЗ, приблизно збільшилося в 3,7
рази в порівнянні з 2001 р. і до кінця року складе 953 000. Особливі-
стю розвитку ПЗ і ЕВЗ у період з 2001 по 2006 рр. є те, що з’явилися
багато джерел інвестицій, особливо вітчизняні інвестиції в ПЗ і ЕВЗ,
створені в північних регіонах, дельті Червоної ріки, у центральному
В’єтнамі з важкими економіко-суспільними умовами. За допомогою
заходів щодо підтримки й залучення місцевої влади, ПЗ залучили
більше 700 проектів з вітчизняними інвестиціями із зареєстрованим
капіталовкладенням більше 150 млн дол., що відіграє важливу роль
у поліпшенні економічної кон’юнктури регіону.

Керівництво ПЗ і ЕВЗ вважає, що загальною метою розвитку
ПЗ і ЕВЗ протягом 5-ти років є створення системи, що включає в
себе передові ПЗ і ЕВЗ, які мають велике значення в розвитку
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державної промисловості. Крім того, необхідно створити ряд се-
редніх і малих промислових зон, сприятливому поліпшенню міс-
цевої економіки. Будівництво, створення нових і розширення
створених промислових зон у регіонах, провінціях повинне здій-
снюватися з умінням і обережним розрахунком на площі не біль-
ше 22 800 га.

Для виконання цієї мети, відсоток внеску підприємців у ПЗ і
ЕВЗ у загальний валовий промисловий продукт всієї країни буде
підвищуватися з 26 % у цей час до 38 % в 2010 р. і досягне частки
в загальному експорті — до 32 %.

Конкретно, за розрахунками експертів керування ПЗ і ЕВЗ, у
період 2007—2010 р. потрібно будувати більші центральні ком-
плекси по утилізації промислового сміття біля ПЗ і ЕВЗ у важли-
вих економічних центрах у південній, північній і центральній ча-
стинах В’єтнаму. Так само потрібно вдосконалювати системи
інфраструктури в діючих ПЗ, особливо системи очищення про-
мислової води. Одночасно, потрібно продовжувати інвестиції
комплексно, створювати нових ПЗ площею 25 000 га, поставити
за метою залучення 4000 вітчизняних і іноземних проектів у ПЗ і
ЕВЗ із капіталовкладенням 19—20 млрд доларів США, підвищи-
ти темп фінансування до 2 млрд доларів у середньому.

Потрібно відзначити, що, на думку експертів, для підвищення
ефективності ПЗ і ЕВЗ після 2010 р. потрібно контролювати ре-
сурс промислової землі, удосконалити мережа ПЗ і ЕВЗ, створе-
них по всій території В’єтнаму. А так само, необхідно змінити
кон’юнктуру інвестицій раніше створених ПЗ і ЕВЗ у напрямку
до комплексності й створення «промислових парків».
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