
ประธานาธิบดีโอบามาช่ืนชมสปริตผูประกอบการเวียดนาม
ฮานอย: Viet Nam News รายงานวา ผู นําของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดกลาวถึงขอตกลงการคา
เสรีภาคพื้นเอเ ชีย-แปซิฟก (TPP) และการเจริญเติบโตของผูประกอบการในเ วียดนาม ในระหวางการพูดคุยกับ
นักธุรกิจรุนเยาว 100 คน ณ นครโฮจิมินห  สาธารณรัฐสังคมนิยมเ วียดนาม เ ม่ือวันอังคาร 24 พ.ค. ท่ีผานมา

ผู นําของสหรัฐ ฯ ไดกลาว ณ Dreamplex วา ท่ี ตึก Miss Ao Dai เขาได เห็นผลิตภัณฑของผูประกอบการรุน
เยาว   เชน เกมส เสมือนจริง สรางเพื่อ ผู ท่ี มีอาการบาดเจ็บทางเสนประสาท, สมารทโฟนควบคุมดวยระบบเลเซอร
และนวัตกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ขณะน้ีใน Dreamplex มีผูประกอบการรุนเยาวมากกวา 60 รายแลว  แมวา
ธุร กิจรูปแบบใหม น้ีจะเปนท่ี นิยมในสหรัฐฯ , ยุโรปและเอเชีย  แตมันยังคอนขางใหม สําหรับเ วียดนาม
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดกลาวบอกผูฟ งใน Dreamplex วา “ในเดือนหนาเรามีการประชุมผูประกอบการ
ท่ัวโลก  จากการโฮสติ้ ง ( วิ ธีการเลือกผู ใหบริการ)ในหลายปที่ผานมา พรอมตอนรับผูประกอบการเ วียดนาม 8 ราย
สูซิลิกอน วัลเลย  ท่ีจะทําใหพวกเขาได เรียนรูจากกลุมผูประกอบการท่ี ดี ท่ี สุดและบริษัทรวมทุนจากท่ัวโลก”

ผู นําของสหรัฐ ฯ ยังไดกลาวอีกวา “Dreamplex ไม ได เปนเพียงบานสําหรับการสงเสริมธุรกิจเ กิดใหมแบบดิ จิทัล
เทา น้ัน แตยัง เปนสถานที่ ท่ี คุณสามารถแลกเปล่ียนความคิด , การทํางาน  และสรางสังคมท่ีสนับสนุนซึ่ ง กันและกัน
ดวย การบมเพาะธุรกิจเชนนี้ ในเ วียดนาม เปนการเคียงขางผูประกอบการและเปนการเริ่มตนในการเปดประเทศ
มากกวาอดีตดวย” ประธานาธิบดี โอบามา ไดพูดจุดประกายผูประกอบการเ วียดนามวา “ความเจริญกาวหนา
จะทําให เศรษฐกิจของประเทศกาวเขาสู เสนทางความสําเร็จยิ่ง ข้ึน มันเปนสิ่ง ท่ีจะทําใหคนหนุมสาวมีโอกาสท่ีจะหา
คนหาพลังในตัวตนและเจอส่ิงที่ คุณรัก เปนส่ิงท่ี ยิ่ งใหญที่สุดสําหรับคนคนหน่ึง มันเปนความทาทายท่ีจะทําให เรา
สามารถไปได ทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรมที่ มีความแตกตาง ท่ัวโลก  ส่ิง ท่ีจะเริ่มตนและส่ิงท่ี ทําให ผูประกอบการ
ประสบผลสําเร็จได  คือ การมีไอเดียท่ี ดีและทรัพยากรมนุษย  แนนอนวา ผูลงทุนเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญแต
ส่ิง ท่ี สําคัญเหนือกวา ส่ิงอื่นใดคือมนุษยและความคิด  ขณะน้ีการบมเพาะผูประกอบการเวียดนามกําลังเริ่มขึ้น และ
ท่ัวโลกไดรับรูแลว” และบริษัท ช้ันนําระดับโลกตางประกาศถึงความสนใจใน 500 Startup ท่ีเปดตัวดวยเงินทุน
100 ลานดอลลาหสหรัฐในนครโฮจิ มินห

ผูประกอบการรุนเยาว 3 ราย คุณหั่ ง โด  รองประธานบริษัท Seedcom, คุณ เล ฮวาน เอวียน วี กรรมการ
ผู จัดการบริษัท Adayroi และคุณ ควา ฟาม ผู อํานวยการฝายกฏหมายองคกรการค าไมโคซอฟต ไดรวมอภิปราย
กับทานประธานาธิบดีหลังจากการพูดที่ Dreamplex โอบามาไดพูดเกี่ยวกับความเ ช่ือมโยงของโลกในปจจุบัน ,
ตลาดโลกและส่ิงท่ี มีความจําเปนสําหรับทุกธุรกิจท่ัวโลก  เขาได ต้ังขอสัง เกตเห็นวา ขณะน้ีมีบริษัทดําเนินการผลิต
สินคา ท่ี มีคุณภาพและมีกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจราว 1,000ลานราย  คุณฟามบอกกับประธานาธิบดีฯ วา เขาจะ
หันมาใหโอกาสเดียวกันกับเวียดนาม ดังเชนท่ี เขาไดรับในสหรัฐอเมริกา  เขามีความช่ืนชมสปริตผูประกอบการ
เวียดนามและนั่นเปนส่ิงที่ ทําให เขาหันกลับมาทํางานกับไมโครซอฟตที่ ท่ี เปนบานเกิดของเขา

ข่าวเด่นประจําสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม
รวบรวมโดยสาํนกังานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
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โอบามาบอกกับผูประกอบการวา 12ประเทศท่ีทําขอตกลงการคาเสรีภาคพื้นเอเ ชีย-แปซิฟก (TPP) “เปนตัวแทน
กลุมใหญของตลาดโลกเพื่ อสรางมาตรฐานสําหรับการคาและการพาณิชยให มีความยุติธรรม  ซึ่ ง เปนการสราง
สนามการคาให มีมาตรฐานยิ่ง ข้ึน  รวมไปถึงการคุมครองทรัพย สินทางปญญา” เขายังกลาวปดทายดวยการให
กํา ลังใจกลุมผูประกอบการท่ีมีความกระตือรือรนวา “ขอความท่ีผมไดกลาวในวันกอนก็คือผมเชื่อมั่นในตัวคุณ
สหรัฐฯเชื่อม่ันในตัวคุณและพวกเรายังคงลงทุนเพราะเ ช่ือในความสําเร็จของคุณ  เปนส่ิงท่ีดีมากนักประดิษฐและผู
มีความฝนเปนผูสรางและกําหนดอนาคตของเวียดนามในทศวรรษขางหนานี้  หากคุณสงสัยถึงความโดดเดนใน
อนาคตของผูประกอบการเวียดนาม แลวทุกขอสงสัยจะไดรับความกระจางจากการไดพบผูประกอบการท้ัง 3 ราย
น้ี ขอเสียงปรบมือดังๆใหพวกเขาดวยครับ” ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯและเวียดนามมีความสัมพันธอยาง
ยาวนาน  ตามมาดวยการจัดตั้งความรวมมือท่ีครอบคลุมในป 2556 และในป 2558 ได มีการเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 20 ปดวย

การคาของทั้งสองประเทศในชวง 7 ป ท่ีผานมาเพิ่ม ข้ึน 3 เทาตัวและในปจจุบันสูงถึง 45 พันลานดอลลารสหรัฐ
ในป 2558 สหรัฐฯสงสินคา เขาเ วียดนามเพิ่ม ข้ึนคิดเปนรอยละ 23 สหรัฐฯยังติด อันดับ 1 ใน 50 คูคารายใหญ
ของเวียดนาม และเปนเพียง 1 ใน 2 ของตลาดที่ มีการคาขยายตัวเปนเลขสองหลัก  ในขณะเดียวกันสหรัฐฯยังคง
เปนตลาดการสงออกและมีอัตราการสงออกรอยละ 24 โดยเทียบกับป 2558

ความผูกผันทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ พรอมที่จะขยายตัวมากย่ิงขึ้นดวยขอตกลงการคาเสรีภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟก (TPP) ซึ่ งจะจัดเปนถึงรอยละ 40 ของดัชนี ช้ีมวลเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากประเด็นดานแรงงานที่
สูงสุด ส่ิงแวดลอม มาตรฐานทรัพย สินทางปญญาและขอตกลงทางการคา ซึ่ งยกระดับพื้นท่ี เลน สําหรับธุรกิจ
สหรัฐฯตกลงที่จะชวยเวียดนามให ดําเ นินการปรับปรุงดานเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับแก ไขตามขอกําหนดอยางเต็ม
รูปแบบที่ ได ผูกพันไว ใน TPP ผานความชวยเหลือทางเทคนิค

(จาก Viet Nam News / พฤษภาคม 2559)

Disclaimer: ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกผูสนใจเทานั้น โดยสํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาในทางใด

สคร.ฮานอย


