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Abstract 

	
In emerging economies where the institutional environment is weak, the level of risk faced by MNEs 
remains high. Extant literature recognizes the forms of risks faced by MNEs, but only a few studies have 
attempted to explain how firms identify and mitigate these risks. This study addressed the commercial 
risk management strategies of MNEs operating in Vietnam. We found that the government remained the 
key stakeholder and maintaining active relations with them aided MNEs’ operational success. The risk 
mitigation strategies employed by MNEs included managing alertness, portraying good behavior, 
navigating through the state of comfort, and active mediation. 
The remainder of the paper is structured as follows: the next section reviews the literature on risks in 
international business, followed by an overview of the stakeholder theory. The key features of the 
Vietnamese economy are then detailed, followed by a description of the research methods applied in this 
study. The key findings from this study are then presented and discussed before the paper concludes by 
highlighting the managerial implications and identifying key directions for future research. 
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 چکیده

 یها) باال باقMNE( یتیچند مل يدر مواجهه با سازمان ها سکیاست ، سطح ر فیضع یسازمان طینوظهور که مح يدر اقتصادها

 ينحوه  یدهند ، اما تنها مطالعات اندک یم صیها را تشخMNE يرو شیپ يها سکیموجود چارچوب ر اتیمانده است. ادب
 يتجار سکیر تیریمد يها ياستراتژ یمطالعه به بررس نیکرده اند. ا یسها توسط شرکت ها را برر سکیر نیو کاهش ا ییشناسا

MNE و حفظ روابط فعال با  باشد یم یاصل نفعانیاز ذ یکیکه دولت همچنان  میافتیپرداخته است. ما در تنامیفعال در و يها
 تیریها شامل مدMNE توسطبه کار رفته  سکیکاهش ر يها يها کمک کرده است. استراتژ MNE یاتیعمل تیآنها ، به موفق

 باشد. یفعال ،م يبدون چالش و واسطه گر تیرفتار خوب ، هدا دنیکش ری، به تصو ياریهوش
 نوظهور  يها) ، اقتصادهاMNE( یتیچند مل ي، سازمان ها سکی: کاهش ريدیکل گانواژ

 
 .مقدمه1
 يها) به طور فعال در جستجوMNE( یتیچند مل يسود ، شرکت ها شیو افزا دیجد يبه بازارها یابیدست يبرا ندهیرقابت فزا در

کسب و کار داشته باشند  طیدر مح نانیعدم اطماز  ییشوند که ممکن است سطح باال ییهستند تا بتوانند وارد بازارها ییفرصت ها
و کاهش  سکیر یابیموجب ارز يو سودآور يریپذ سکیر نیرابطه موجود ب نی). ا2014،  رنابر، و ف يلبری، گ موفی، ماکس ي(دا
 شده است. یسازمان يدر خط مقدم استراتژ سکیر
 

 یوجود ، در حال نی). با ا2015لرد،  &  ل،یت (براون، کاوسگاس یدانشگاه قاتیدر تحق یسابقه طوالن يدارا سکیر یابیارز موضوع
) يو کشور ي، ارز یفرهنگ نی، ب يتجار يها سکی(مانند ر یالملل نیب يشرکتها يها سکیکه تالش شده است تا چارچوب ر

؛  2015و همکاران ،  ؛ براون 2016،  گلی، و س دی، الندبل ي؛ بکارت ، هارو 2008،  سیویشود (الخطاب ، آنچور ، و د ییشناسا
کنند ، همچنان مورد مطالعه  یها اتخاذ م سکیو کاهش ر تیری، مد یابیارز يها براMNEکه  ییها ي) ،استراتژ1984،  مونیس

 .)2015و رستامبکوف ،  ری، نا نی، مک ش ی(برومل رندیگ یقرار م
ی سابقه در اقتصادهاي نوظهور شده است. برزیل، گشایش بازارهاي جدید در طول چند دهه اخیر، منجر به سرمایه گذاري هاي ب

روسیه، هند، چین، آفریقاي جنوبی و ویتنام، تنها نمونه هاي معدودي از کشورهایی هستند که گیرنده هاي سرمایه گذاري هاي 
ورود این  ).2019؛ جو، موري، گائو و کوتیب، 2017) هستند (هاوك ورث، اوودینو و کالري، FDIمستقیم خارجی مقیاس کالن (

) و عضویت در سایر توافقات چند جانبه، آنها را در تجارت و سرمایه گذاري جهانی در WTOاقتصادها به سازمان تجارت جهانی (
هایی که در این کشورها، سرمایه گذاري می کنند، ممکن است با MNEمی آمیزد تا زمانیکه مقررات مهم باشند. در عین حال، 

بوط به زمانبندي ورود، مسائل سازمانی، شدت رقابتی و انتخاب شریک ضعیف مواجه باشند عدم قطعیت و ریسک هاي مر
) و توانایی ارزیابی و کاهش این ریسک ها براي عملیات حفظ شده و سود آور، 2014(کاووسگیل، نایت، ریسنبرگر، رامال و رز، 

 مهم است. 
MNEانتخاب داشتن، گزارشات ارزیابی ریسک و رتبه بندي را  ها براي سودمند بودن خدمات شرکت هاي مشاوره جهانی، حق

ها MNE). در عین حال، پیچیدگی عملیات 2001تولید می کنند که توسط شرکت هاي زیادي بکار می روند (اُتزل، بتیس و زنر، 
کت ها براي موفق در بازارهاي پدید آمده، مستلزم بررسی بیشتر در این مساله است که چه راهبردهاي مدیریت ریسکی توسط شر

شدن در بازارهاي بین المللی، پذیرفته می شود. محیط سازمانی در بسیاري از کشورهاي پدید آمده، در مرحله گذار است زیرا سعی 
دارند، اصول سازمانی آزاد بیشتري را بپذیرند. لذا، پیش نویس کردن و اجراي قوانین و مقررات مرتبط مربوط به فعالیت هاي 

ورهاي پدید آمده، هم چنان، در مرحله طفولیت خود قرار دارد که ممکن است منجر به سطح باالتري از عدم قطعیت تجاري در کش
ها، خطرات در MNEبراي شرکت هاي بین المللی شود که در این بازارها کار می کنند. در این مطالعه، ما بررسی کردیم چطور 



ه اند که به امضا کنندگانی براي تفاهم نامه هاي تجارت جهانی تبدیل شده است اقتصادهاي نوظهور را ارزیابی نموده و کاهش داد
که بازارهاي خود را براي رقابت بین المللی در چند دهه اخیر گشوده اند. در انجام این کار، کوشیده ایم، به سواالت ذیل پاسخ 

 دهیم: 
MNEهاي شناسایی ریسکی را دنبال می کنند؟ ها در اقتصادهاي نوظهور با محیطهاي سازمانی ضعیف، چه فرایندMNE ها چه

 راهبردهایی را براي کاهش ریسک ها در اقتصادهاي نوظهور، بکار می گیرند؟
ها MNE) تمایل دارد بر ریسک هاي سیاسی مواجه شده توسط IBادبیات وسیعی پیرامون ارزیابی ریسک در تجارت بین المللی (

 ).2018؛ جان و التون، 2003؛ وانکووا و کاتز، 2019گامسو و نلسون، ؛ 2016تمرکز نماید (دارندلی و هیل، 
در این تحقیقات، ما بر بررسی راهبردهاي مدیریت ریسک مربوط به زمانبندي ورود به بازار و رقابت تمرکز نمودیم که عوامل مهمی 

ر مسائل ریسک تجاري است که توجه اندکی هستند که موفقیت یا شکست عملیات بازار خارجی را تعریف می کنند. لذا، تاکید ما ب
 ). 2017را از سوي محققان تجارت بین المللی دریافت نموده اند (اُتزل و میکلیان، 

ها، تعیین شده است. انتخاب ویتنام MNEما ویتنام را به عنوان کشوري برگزیده ایم که براي بررسی فعالیت هاي مدیریت ریسک 
ذار این کشور به سوي یک اقتصاد بازاري است، اوال از طریق به رسمیت شناختن نقش بخش براي این مطالعه، تحت تاثیرِ گ
در  WTOو ثانیا رشد اقتصادي سریع متعاقب آن که این کشور از زمان ملحق شدن به  1992خصوصی در قانون اساسی سال 

). تجربه این کشور در مورد 1996دیگران،  ؛ اسرینی واسام و2019تجربه کرده است (باسینی، ایمپولیتی و میلسکی،  2007سال 
هایی که در این کشور MNEگذار به سوي یک اقتصاد بازاري و راهبردهاي ارزیابی ریسک و کاهش ریسک بکار گرفته شده توسط 

هایی محسوب شود که سرمایه گذاري را در سایر اقتصادهاي در حال MNEکار می کنند، می تواند به عنوان نمونه اي براي 
هایی که در MNEوسعه و تحول در نظر می گیرند. براي ارائه یک دیدگاه کل نگرانه از محیط تجاري، ما با مطلعین مهمی از ت

 ویتنام کار می کنند، شرکت هاي مشاوره و مقامات دولتی مصاحبه نموده ایم. 
ها، همبخشی دارد و به عالوه، MNEتوسط یافته هاي این مطالعه در ادبیات پیرامون راهبردهاي مدیریت ریسک بکار گرفته شده 

ها و شرکت MNE) و تعامل بین ذي نفعان مهم اعم از دولتهاي میزبان، IBGRدولت بین المللی ( -به درك ما از روابط تجارت
 هاي مشاوره می افزاید.

المللی را مورد نقد و بررسی بقیه این مقاله به صورت ذیل ساخته شده است: بخش بعدي، ادبیات پیرامون ریسک ها در تجارت بین 
قرار می دهد که با مرور کلی نظریه ذي نفع، دنبال می شود. آنگاه ویژگی هاي اصلی اقتصاد ویتنام، با توصیف روشهاي تحقیقاتی 

که بکار رفته در این مطالعه دنبال می شود. سپس یافته هاي اصلی این مطالعه،ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرد، پیش از این
 مقاله با تاکید بر استنباط هاي مدیریتی و شناسایی رهنمودهاي اصلی براي تحقیقات آینده، نتیجه گیري شود. 

 . ریسک ها در تجارت بین المللی2
ادبیات پیرامون مدیریت ریسک، گوناگون است و از نظر تمرکز از اشکال ریسک تا ریسک مبتنی بر میزان توسعه اقتصادي یک 

) بود که عدم 1992ی از مطالعات اصلی براي تاکید و دسته بندي عدم قطعیت ها در محیط تجاري، توسط میلر (کشور، است. یک
قطعیت هاي سیاسی، سیاست دولتی، عدم قطعیت هاي کالن اقتصادي، اجتماعی و طبیعی را شناسایی نمود. کاواسگیل و دیگران 

هاي کشوري، ریسک هاي ارزي، ریسک هاي میان فرهنگی و ریسک  )، ریسک ها را به چهار دسته تقسیم نمودند: ریسک2014(
هاي بازرگانی. همانطور که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، اکثریت ادبیات موجود، تمایل دارند بر ریسک هاي سیاسی و عدم قطعیت 

کازارا،  -ورهاي میزبان (کیوروو)، با تاکید بر فساد و رشوه خواري مقامات عمومی در کش2010ها (هنیسز، منزفیلد و وون گلینو، 
ها، اندك باقی MNE، ادبیات پیرامون کاهش ریسک بازرگانی توسط IB) تمرکز نمایند. با وجود ارتباط مدیریت ریسک با 2016

). این مساله، به طور خاصی، تعجب برانگیز است، زمانیکه تصور می شود، یک عنصر مهم نظریات 2017می ماند (اُتزل و میکلیان، 
رایند بین المللی شدن، توضیح شیوه اي بوده است که شرکت ها سعی داشته اند، به در دست گرفتن کنترل زمانبندي و حالت ف

 ). 2016ورود به ریسک هاي ذاتی در بازار بپردازند (باکلی، 
ک منظوره اتخاذ شده ها، بر یک مبناي تMNEدر زمینه ریسک هاي بازرگانی، مطالعات قبلی پیشنهاد دادند، مدیریت ریسک در 

) شناسایی شده است، شرکت هاي مشاوره، اندازه 2015). همانطور که توسط براون و دیگران (1996بود (دو مورتانژز و آلرز، 
گیري هاي بسیاري را براي تسهیل ارزیابی ریسک در یک کشور،  گسترش داده اند. در عین حال، تکیه انحصاري بر این اندازه 

ها باشد که ارزیابی هاي ریسک درون سازمانی را به عهده نمی گیرد. اتزل و MNEد داراي محدودیت هایی براي گیري ها می توان



) در مطالعه خود پی بردند، اندازه گیري هاي ریسک بازرگانی تولید شده توسط شرکت هاي مشاوره اي، یک پیش 2001دیگران (
 بینی کننده ضعیف ریسک هاي واقعی بود.

یط سازمانی در اقتصادهاي انتقالی، در حال توسعه است، منجر به این مساله می شود که شرکت ها با طیف وسیعی از به عالوه، مح
). افزون بر آن، در اقتصادهاي انتقالی، ادراك ریسک سطح کشوري تمایل دارد بسیار 2003ریسک ها مواجه شوند (ایوانکووا و کاتز، 
) در مطالعه 2003). ایوانکووا و کاتز (2018ندازه گیري ریسک، الزم است (جان و الوتون، باالتر باشد و یک رویکرد فعال براي ا

ها دو راهبرد کاهش ریسک را دنبال نمودند: یک راهبرد مشارکت پایین MNEخود در زمینه اقتصاد انتقالی بلغارستان پی بردند، 
تبط معدودي اختصاص دادند و یک راهبرد درگیري باال که در که در آنجا شرکت ها، منابع محدودي را براي بررسی نگرانی هاي مر

آنجا، شرکتها، روابط با طیفی از ذي نفعان گوناگون را گسترش دادند، اعم از دولت، تجارت و شرکاء عمومی. پاره اي از راهبردهاي 
مایه گذاري هاي مشترك با کاهش ریسک یافت شده در این ادبیات، شامل راهبردهاي همکاري کننده بود همانند شکل دهی سر

) و سرمایه گذاري در روابط با گروه هاي اجتماعی 2004؛ ریوئر، شنکار و راگوزینو، 2016شرکت هاي داخلی (بیمیش و الپتون، 
 ). 2016متنفذ و ارائه کاالها و خدماتی که از نظر اجتماعی، ارزشمند تصور می شوند (دارندلی و هیل، 

ي شمول گزارشات ارزیابی ریسک تولید شده توسط شرکت هاي مشاوره اي، گسترش دادیم. این ما مرور کلی ادبیات را برا
گزارشات، فعالیت هاي ارزیابی ریسک مختلف را پوشش می دادند، اعم از ریسک عملیات، مشاوره ریسک تجاري و مدیریت ریسک 

)، بر شیوه اي متمرکز 2015سازمانی از سوي دلویت (). گزارش مدیریت ریسک 2018سازمانی و انعقاد قرارداد بازرگانی (دلویت، 
بود که میتواند به مراجعین کمک کند تا تعادل مناسب بین ریسک کردن، پاداش دادن یا ریسک کردن بهینه را بیابند. این مساله 

یل کننده انگلیس بود بر یافتن ترکیب بهینه اي تاکید دارد که پاسخی به تغییرات در قانون نظارت شوراي گزارش دهی مالی تعد
) بر مدیریت ثروت و مدیریت ریسک در عصر دیجیتال تمرکز نمودند، در حالیکه ریسک 2018). مکّنزي و کمپانی (2015(دلویت، 

 زنجیره تامین، ناحیه پدید آمده دیگري براي ارزیابی ریسک محسوب می شد. 
بررسی قرار دادیم و در صدد یافتن پاسخ هایی براي این مساله  ما با هدایت ادبیات، شیوه هاي مدیریت ریسک بازرگانی را مورد

ها، فعالیت هاي ارزیابی ریسک درون سازمانی را بر عهده گرفته بود یا خیر، که بر گزارشات و ارزیابی صورت MNEبودیم که آیا 
کرد. انتخاب یک اقتصاد  گرفته توسط طرف هاي سوم همانند شرکت هاي مشاوره اي متکی بود یا از یک ترکیب استفاده می

ها اثر MNEانتقالی براي بررسی، به ما اجازه می داد، بررسی کنیم، چطور رویدادهاي مهم در اقتصاد کشور، بر زمانبندي ورود 
، بی پاسخ می IBداشته است و آیا زمانبندي ورود به عدم قطعیت درك شده در بازار ، مربوط است یا خیر. این مسائل در ادبیات 

 و سزاوار بررسی تشریحی است.  ماند
، نه تنها این مطالعه به ادبیات پیرامون مدیریت ریسک بازرگانی می افزاید بلکه، به نگرانی پدید IBبا بررسی مسائل فوق الذکر در 

یسک به مسائل معاصر پاسخ می دهد، اعم از ر IB) می پردازد که پیشنهاد می دهد، در حالیکه شیوه 2017آمده توسط دلیوس (
کردن، ادبیات آکادمیک در این رشته، براي مرتبط ماندن، با شکست مواجه شده اند. هم چنین به این دعوت با لیزچ، ولچ و باکلی 

) پاسخ داده ایم که تاکید داشتند، ریسک ها و عدم قطعیت هاي بیشتري وجود داشته است که هم چنان تحت پوشش قرار 2011(
ي باید در زمینه تعامالتی که شرکت ها با سایر افراد و گروه هاي مرتبط دارند، صورت پذیرد نداشتند و هم بخشی هاي بیشتر

 ). 2014(لیزچ، ولچ و باکلی، 
، به شناسایی حامیان مهم و تاثیرشان بر فعالیت هاي شرکتها در اقتصاد MNEبراي پرداختن به مساله مدیریت ریسک در عملیات 

ها MNEاز یک بازار تا بازار دیگر فرق دارند. مشارکت و مدیریت فعال روابط با این تاثیرگذاران، به میزبان، نیاز داریم، زیرا آنها 
اجازه می دهد، اهداف و مقاصد خود را بدست آورند. این دیدگاه از سوي نظریات سازمانی و ذي نفع مورد حمایت قرار می گیرد که 

سمی و غیر رسمی را تسهیل می نماید که بر ادراك و مدیریت ریسک، ذي ، شناسایی نهادهاي رIBGRزمان ترکیب با چشم انداز 
اثر دارد.  این چشم اندازهاي نظري را به عنوان مبناي مفهومی در این مطالعه بکار بردیم و  1نفعان اصلی و میزان کنش گریشان

 یک مرور کلی از ویژگی هاي اصلی را در بخش بعدي، ارائه می دهیم.
 
 نظري دیدگاه هاي.  3

                                                        
1 ACTIVISM	



دارد و از طریق آن میتوانند قوانین و مقررات  (MNE)درك صحیح محیط سازمانی، اهمیت زیادي براي شرکت هاي چند ملیتی 

کار به  و بندي محیط کسب ). نظریه سازمانی با طبقه2013کشور میزبان را بهتر بررسی کنند (هولمز، میلر، هیت و سالمادور 
 ).2011کار را تسهیل میکند (اشوِنز، ایچه و کابست  و ل محیط کسبسازمان هاي رسمی و غیررسمی، تحلی

که مؤسسات غیررسمی به شبکه  حالی کنند در مؤسسات رسمی به قوانین و مقررات جاري کشور و قراردادهاي مکتوب مراجعه می
یی درباره اجراي توافقنامه ها کنند. در کشورهایی که مؤسسات بالغ هستند، تضمین ها ها و قوانین رفتاري غیرمکتوب مراجعه می

حال در کشورهایی که توسعه سازمانی هنوز در مراحل اولیه خود قرار  گردد. با این و قراردادها براي مؤسسات رسمی فراهم می
بط عنوان مثال بیشتر بر شبکه ها و روا دارد مؤسسات غیررسمی براي رفع ابهام در اجراي مقررات و قوانین اجرایی قراردادها، به

 کنند. تکیه می
) 2010و در حال توسعه، تأثیر مؤسسات غیررسمی قوي تر می باشد. استیر و سن ( اقتصادهاي انتقالیشده است که در  مشاهده

در مطالعه خود بر روي مؤسسات غیررسمی در ویتنام، پی بردند که شبکه ها و قراردادهاي ارتباطی مکانیزم هاي مهمی براي 
اند که علیرغم رشد اقتصادي سریع و قدردانی دولت ویتنام از مؤسسات  ر هستند. این مؤلفان ادعا کردهمدیریت ریسک در کشو

هاي  حال این مطالعه از داده خصوصی، سازمان هاي غیررسمی هنوز هم تأثیر معنی داري بر روي فعالیت هاي تجاري دارند. با این
د، یعنی سه یال قبل از اینکه ویتنام وارد سازمان تجارت جهانی جمع آوري ش 2004اولیه اي استفاده میکند که در سال 

(WTO)  سال گذشته،  15شود. لذا مطالعه حاضر فرصتی را براي تأیید این مسئله فراهم می آورد که آیا با بلوغ مؤسسات در طی
 تأثیر مؤسسات غیررسمی کاهش یافته است.

نفع مختلف بر روي ادراك و مدیریت ریسک شرکت هاي چند ملیتی ذي ما براي درك نقش مؤسسات غیررسمی و تأثیر گروه هاي
)MNE استفاده کردیم. یکی از وظایف اساسی مدیریت یک سازمان این است  اننفعذي تئوري) که در ویتنام فعالیت می کنند، از

وجود خود را شناسایی کند، و  کنند که هدف که ماموریت و چشم انداز شرکت را تنظیم کند. این بیانیه ها به سازمان کمک می
حال  منظور تحقق اهداف عملیاتی بیان شده، هدایت نماید. با این مدیریت را در راستاي توسعه اهداف استراتژیکی مرتبط به

تواند منبعی  اتخاذ شده توسط شرکت، پاسخی به عدم اطمینان موجود در محیط عملیاتی هستند که میتصمیمات استراتژیکی 
 باشد.براي ریسک 

توانند روي اهداف و مقاصد  به شناسایی مشروع افراد یا گروه هایی کمک میکند که از طریق فعالیت هاي خود میان نفعذيتئوري 
ان مدیران را ترغیب میکند که نفعذيتئوري )، 1984). طبق پژوهش فریمن (2004شرکت ها تأثیر بگذارند (فریمن، ویکز و پارمار 

ان دارد نفعذيخ دهند: هدف شرکت چیست؟ و با در نظر گرفتن این هدف، سازمان چه مسئولیتی در قبال به دو سوال کلیدي پاس
تا ترغیب شوند و از هر عملی که میتواند تأثیر منفی بر روي اهداف و مقاصد سازمان بگذارد اجتناب نمایند؟ با اینکه تفاوت هایی 

همرایی وجود دارد که این تئوري چارچوبی را ایجاد میکند که میتواند به ان وجود دارد اما یک نفعذيدر شیوه ادراك تئوري 
صورت داوطلبانه  ان بهنفعذيکه مدیران و  ). لذا در صورتی2017ان مختلف و سازمان کمک نماید (مایلز نفعذيبررسی روابط بین 

د، این موضوع به ارزش هاي اقتصادي و گرد هم بیاند تا همکاري کنند و اطمینان حاصل نمایند که منافعشان محقق می گرد
کنند که عدم اطمینان و ریسک هاي همراه که  کار تالش می ). مدیران با انجام این2001اجتماعی سازمان ها می افزاید (جنسن 

 سازمان شان احتماالً با آنها مواجه می گردد، را کاهش دهند.
و مقررات و  (NGO)بلی شناسایی شده اند، تأثیر سازمان هاي غیردولتی ان که در ادبیات قنفعذياز بین مسائل مختلف مرتبط با 

عنوان نواحی مورد تأکید قرار گرفتند که نیازمند بررسی بیشتري بودند  ان شرکت بهنفعذيسیاست هاي دولت بر روي مشروعیت 
م هستند که با چالش فعالیت ) مهMNE). این مسائل خصوصاً براي شرکت هاي چند ملیتی (2017؛ اولسن 2002(داه و تیگن 

کردن در کشورهایی با سیاست ها و مقررات دولتی متفاوت مواجه هستند، و این به عدم اطمینان و ریسک موجود براي شرکت ها 
ان سیاسی به این مسئله می پردازد و پیشنهاد میکند که شرکت ها باید این رابطه را نفعذي) تحت تئوري 2017می افزاید. اولسن (

یک شیوه مبتکرانه با دولت مدیریت نمایند، و به هر گونه نگرانی ایجاد شده درباره فعالیت هاي شرکت هاي چند ملیتی  به
)MNE غالباً داراي یک برنامه ریزي مرکزي هستند، درك نقش دولت در وضع ) در کشور پاسخ دهند. در اقتصادهاي نوظهوري که

) اهمیت بحرانی براي استراتژي سازمانی دارد. MNEریسک شرکت هاي چند ملیتی ( مقررات و تأثیر سیاست ها بر روي ارزیابی
ان در این مطالعه، فرصت هایی را براي کاوش کامل اثرات متقابل بین شرکت هاي چند ملیتی نفعذيبنابراین کاربرد تئوري 

)MNEالملل تجارت و دولت  ط بین) و سازمان هاي دولتی در اقتصادهاي نوظهور فراهم می سازد که معموالً رواب(IBGR) 
 ).1992؛ بروئر 2016شوند (بادوین  نامیده می



 –نگرانی دیگري که در مورد روابط موجود با دولت وجود دارد این است که ممکن است به نظر برسد که سیستم حاکمیت دولتی 
ومی در کشور میزبان را نداشته باشد (داهان، داه، توانایی مدیریت مسئله کاالهاي عم – یبه ویژه در اقتصادهاي نوظهور و انتقال

) این چالش را می پذیرند و اگر معتقد باشند که عملیات NGO). در این شرایط، سازمان هاي غیردولتی (2010اوتزل و یازیجی 

کنند (داه  قاد می) و زنجیره تأمین خود انتMNEها با منافع جمعیت محلی کشور میزبان تضاد دارند، از شرکت هاي چند ملیتی (
توانند به تقاضاهاي اجتماعی و محیطی پاسخ دهند که از طریق مشارکت در فعالیت هاي مسئولیت  ). سازمان ها می2002و تیگن 

ان مختلف در کشور میزبان را نفعذيگردند؛ اینها به این طریق تعهد خود به  نسبت به آنها متعهد می (CSR)اجتماعی شرکت 
ین توسعه باعث شده است که سازمان ها از جداسازي فعالیت هاي خصوصی و عمومی دور شوند و مشارکت فعالی کنند. ا اثبات می

 ).2014در تأثیرگذاري بر نظرات عمومی و سیاست داشته باشند (اسکیرر، پاالزو، و ماتن 
 فعالیت می اقتصاد انتقالیییک  ایی که درروي فعالیت هاي سازمان ه تأثیرگذاران کلیدي نفعذيان، نفعذيما با استفاده از تئوري 

عنوان یک شرکت کننده فعال  ) چطور نقش خود بهMNEکردند، را شناسایی کردیم و توضیح دادیم که شرکت هاي چند ملیتی (
 میدر کشور میزبان را توضیح می دهند؛ ما همچنین رویکردهاي اتخاذ شده توسط آنها براي ارزیابی و کاهش ریسک ها را توصیف 

 کنیم.
 

 .  روش تحقیق4

 زمینه تحقیق: ویتنام  4.1
کارها  و دارد و ریسک هاي بالقوه اي براي کسب اقتصاد انتقالیدلیل انتخاب ویتنام براي مطالعه حاضر این بود که ویتنام یک 

استین اسما، تیهانی، الیلز و وجود دارد چون شرایط بازار و مؤسسات در این کشور همچنان در حالتی از سیالی (روانی) قرار دارند (
). اصالحات زیادي در ویتنام انجام شده است و این کشور تالش نموده است تا خود را با اقتصاد جهانی ادغام (و 2005داناراج 

در  Doi Moiیکپارچه) کند. از بین گام هاي مختلفی که توسط دولت ویتنام برداشته شده است، برنامه اصالحات اقتصادي با نام 
، مهمترین رویدادها براي اقتصاد این 2007) در سال WTO) و عضویت در سازمان تجارت جهانی (2005(تسانگ  1986سال 

 کشور بودند.
) در FDI ،2016گرینفیلد (اطالعات  (FDI)سرمایه گذاري مستقیم خارجی ویتنام از لحاظ شاخص عملکرد  2016در سال 

در منطقه از چین پیشی گرفت  )FDIسرمایه گذاري مستقیم خارجی (جذب  منطقه جنوب شرقی آسیا یک رهبر بود و در
(UNCTAD, 2016)سرمایه گذاري مستقیم خارجی عنوان یکی از محبوب ترین کشورهاي مقصد براي  . امروزه ویتنام به

)FDI( شناخته می ) شود و میزبان برخی از بزرگترین شرکت هاي چند ملیتیMNE و پیش بینی 2018) جهانی است (وانهام (
). در حقیقت دولت تعهدات مداومی را براي 2017میشود که رشد اقتصادي آن در بلندمدت حفظ شود (هوك وِرت و همکارانش 

 بهبود چارچوب سازمانی خود پذیرفته است تا به این طریق شرایط مطلوبی را براي سرمایه گذاران خارجی در ویتنام فراهم سازد.
تحقیقات محدودي درباره آن صورت گرفته است (بوگن، نوپرت، آنه، و  IBاقتصاد مهمی است اما در ادبیات علیرغم اینکه ویتنام 

). همچنین الزم است اعتراف کنیم که اطالعات مربوط به ریسک هاي اختصاصی براي شرکت هاي 2005؛ تسانگ 2011هانگ 
عنوان یک اقتصاد  یات اکادمیک، محدود می باشد. لذا ویتنام به) در ویتنام هم در ادبیات رسانه اي و هم در ادبMNEچند ملیتی (

) فراهم می سازد و یافته هاي مطالعه حاضر MNEنوظهور، زمینه خوبی را براي مطالعه ارزیابی ریسک شرکت هاي چند ملیتی (
 دیگر نیز مهم و کاربردي هستند. انتقالیبراي اقتصادهاي نوظهور و 

ان کلیدي که مستقیماً بر فعالیت هاي شرکت هاي چند ملیتی نفعذي) را اتخاذ کردیم و 1995ز (ما مدل دونالدسون و پریستون
)MNE اند که ریسک  نگاه کنید). مطالعات قبلی نتیجه گیري کرده 1) در ویتنام تأثیر می گذاشتند را شناسایی نمودیم (به شکل

هاي کار، و کمپین هاي برگزار شده توسط سازمان هاي غیردولتی هاي اجتماعی و دولتی (از جمله اعمال صنعتی از سوي اتحادیه 
)NGO و بسیاري از شرکت ها بر گزارشات ریسک کشور متکی بودند 2003، غالب بودند (یانکووا و کتز اقتصادهاي انتقالی)) در (

ال طبیعت ریسک هاي ح ). با این2001که توسط شرکت هاي مشاوره براي ارزیابی ریسک منتشر میشد (اوتزل و همکارانش 
این ریسک ها در اقتصادهاي نوظهور، هنوز به اندازه  کاهشمنظور  ) بهMNEتجاري و پاسخ استراتژیکی شرکت هاي چند ملیتی (

کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. ما در تحقیق حاضر به این مسئله می پردازیم و دولت هاي مرکزي و استانی ویتنام، سازمان 



) (طرفدارانی براي جامعه محلی)، شرکاي زنجیره تأمین، شرکتهاي مشاوره، و انجمن هاي تجاري و اتحادیه NGO( هاي غیردولتی
کنیم که بر فعالیت هاي مدیریت ریسک شرکت هاي چند  ان کلیدي شناسایی مینفعذيعنوان  هاي کار (صداي کارمندان) را به

 ) در کشور تأثیرگذار هستند.MNEملیتی (
کار بهبود یافته این  و کار در ویتنام بهبود پیدا کرده است و این مسئله در شاخص سهولت انجام کسب و ، محیط کسبطور کلی به

)  2018در سال  55، و 2017در سال  60) و رتبه بندي هاي اثربخشی آن (2018در سال  68، و 2017در سال  82کشور (

لیرغم این عالئم مثبت، رتبه هاي ریسک ویتنام هنوز در سطحی باقی حال ع ). با این2018گردد (اقتصاد تجاري،  منعکس می
عنوان  ) ایجاد کند. بهMNEتواند نگرانی هایی را براي سرمایه گذاران فعلی و بالقوه شرکت هاي چند ملیتی ( مانده است که می

پایین بود، و طبق پژوهش ب) رتبه ریسک (تعیین نرخ ریسک) ویتنام در گروه سه ردیفی،  Euromoney )2018مثال طبق 
بندي ریسک سازمان همکاري و  قرار دارند. طبقه B) رتبه ریسک و رتبه جو تجاري این کشور هر دو در سطح 2018کافیس (

 نشان داد که از لحاظ تاریخی، ویتنام به –صورت ساالنه انجام میشود  که به –براي اعتبارات صادرات  (OECD)توسعه اقتصادي 

 7(باالترین رتبه ریسک  4که ویتنام رتبه  (2008-2007)جز یک سال  پرمخاطره رتبه بندي شده است. به عنوان یک کشور
دهنده یک بازار با ریسک هاي  و این نشان (OECD, 2018)باقی مانده است  6تا  5است) را داشت، امتیاز ریسک ویتنام بین 

 تجاري باال براي ویتنام است.
 حال به ا قوانین تک حزبی، همسانی و پیوستگی سیاسی را براي سرمایه گذاران فراهم می سازد. با اینعنوان یک دولت ب ویتنام به

علت محدودیت هاي شناسایی شده در کیفیت مقررات و سیاست ها، فقدان شفافیت میتواند به افزایش ریسک هاي تجاري کمک 
اجراي حقوق مالکیت معنوي و ریسک هاي بازار کار هنوز در  الف). همچنین مسائلی از قبیل 2018؛ یورومانی، 2018کند (افیک 

 ).2018؛ کنسول توسعه تجاري هنگ کنگ Gov.uk ،2018ویتنام باقی مانده است (

 



دونال شده اند. (اقتباس از  مشخص خاکستري دایره هاي صورتبه  یاصل نفعانی. توجه: ذتنامیدر و MNE ذینفعاننقشه  :1شکل 

 )1995دسون و پرسون،
 

 آوري و تحلیل داده جمع  4.2
) ریسک ها را در MNEما از روش مطالعه موردي کیفی استفاده کردیم تا این مسئله را بررسی کنیم که شرکت هاي چند ملیتی (

) و چطور از تکنیک توضیح زمینه اي استفاده 2013؛ استیک 2004کنند (گوري  فعالیت هاي خود چطور شناسایی و تعدیل می
). توجیه این توضیح زمینه اي این 2011؛ ولچ، پیکاري، پالکویاناکی و پاویالینن مانتی ماکی 2011لچر و پالکویاناکی کنند (ف می

عنوان استراتژي هاي مدیریت ریسک شرکت هاي خارجی که در ویتنام فعالیت می کنند،  بود که مورد پژوهشی (که در اینجا به
) و فعالیت هاي فرا مرزي آنها در MNEشت؛ به بیان دیگر شرکت هاي چند ملیتی (شناخته می شود) در یک سیستم باز وجود دا

زمینه احاطه کننده آنها ادغام شد. احتماالً با تمرکز بر توصیف عمیق، روابط سببی بین ساختارها ممکن است غیرواضح تر باشند. با 
ژي هاي مدیریت ریسک و روابط همراه با آنها را بررسی کردیم حال ما با پیروي از اصول توضیح زمینه اي، نه تنها پدیده استرات این

ها را  بلکه تأثیر محیط هاي مختص به کشورها را نیز مطالعه نمودیم. بنابراین هدف ما تفسیر عمیق بود، نه اینهک کمیت داده
زمینه معین قادر به ) در شرایط اختصاصی یک MNEتعیین کنیم تا بر این موضوع تمرکز کنیم که شرکت هاي چند ملیتی (

 انجام چه کارهایی هستند.
 آوري داده جمع  4.2.1

ما را قادر می ساختند مؤسسات رسمی در ویتنام را مورد آوري کردیم: اسناد مکتوبی که  ما در این تحقیق دو نوع داده را جمع
مختلف که بینش هایی را درباره  مطالعه قرار دهیم و مصاحبه هاي عمقی نیمه ساختارمند متعدد با آگاهی دهندگان کلیدي

مختلف فراهم می ساخت. این اسناد، زمینه مقررات و عوامل زمینه اي در  نفعذيمؤسسات غیررسمی و نقش و تأثیر گروه هاي 
نگاه کنید). خصوصاً تحلیل اسناد منجر  1ویتنام را فراهم می ساختند و براي درك ما از مورد پژوهشی، ضروري بودند (به جدول 

ه تحقق سه هدف اصلی می شد: کسب هر گونه داده سطح سازمانی، تعریف روندهاي ریسک در ویتنام و شناسایی مقررات، ب
) درونگر (به سوي داخل). تحلیل منابع FDIسیاست ها و نقش دولت در باز کردن اقتصاد براي سرمایه گذاري مستقیم خارجی (

گزارش شده توسط شرکت کنندگان، با اطالعات مربوط به اعمال  لباً بازنگرانه)اطالعات غیرعینی (و غا متعدد داده، مثلث بندي
). 1985(هابر  را تسهیل کردانجام شده توسط شرکت ها (که در مطبوعات و منابع اسنادي موجود عمومی آشکار میشد) 

 گوري و گرانهوگ).اعتبارسنجی اطالعات از منابع مختلف، درك جامعی از پدیده تحت بررسی را فراهم می ساخت (
 . فهرست اسناد1جدول 
 کاربرد در مطالعه کمیت منبع / مولف داده ها

شاخص رقابتی 
بودن ایالتی 

 ویتنام
 
 

اتاق بازرگانی و صنایع ویتنام و 
آژانس توسعه بین المللی امریکا 

)USAID( 

سال  6گزارشات ساالنه براي 

)2017- 2012( 

و ریسک  FDIمرور کلی سرمایه گذاري 

ها را در ویتنام MNEي بالقوه براي ها
 ارائه می دهد

ها را در MNEروندهاي ریسک براي 
 ویتنام دنبال می نماید.

بینش هایی را در ریسک هاي کنونی براي 
MNEها در ویتنام بدست می آورد 

قانون پیرامون 
سرمایه گذاري 

 2014سال 

جمهوري  –مجمع ملی 
 سوسیالیستی ویتنام

رات کنونی براي سرمایه تحقیقات مقر صفحه 75
 گذاري خارجی در ویتنام

مقاالت، 
گزارشات و داده 
 هاي طرف سوم

گزارش سرمایه گذاري جهانی 
(کنفرانس ملل متحد پیرامون 

 تجارت و توسعه)
 
 

راحتی انجام تجارت (بانک 
 جهانی)

 )2012-2018گزارش ( 7
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در سال هاي  FDIتحقیقات جریان هاي 
اخیر و شناسایی موقعیت ویتنام در اقتصاد 

 جهانی.
 

 جمع آوري اطالعات در زمینه کشور
کسب درك هایی در زمینه ریسک ها براي 

MNSها در ویتنام 



 
ریسک کشوري پول اروپایی 
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گزارش ارزیابی ریسک موسسه 
 2نسهبیمه صادرات فرا
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ک ها براي کسب درك اضافی از ریس

MNEها در ویتنام 
 

گزارشات ریسک شرکت هاي   وب سایت ها
 مشاوره حرفه اي 

 شرکت ها
 دولت ها، آژانس هاي دولتها

 
 
 

 فراملی سازمان ها و دیوان هاي 
 انتشارات رسانه اي

4 
 

وب سایت هاي شرکت هاي 
 گوناگون

 
 

پرتال هاي دولتی (مرکزي و ایالتی) 
 و آژانس هاي دولتی (ویتنام،

 انگلستان، استرالیا)

 OECDدیوان اقتصاد جهانی، 
نقد و بررسی تجارت هاروارد، 

 سیدنی مورنینگ
هرالد، فایننشال تایمز، ویتنام نیوز، 

 اکانومیست، یورومانی

کسب درك هاي اضافی از ریسک ها براي 

MNEها در ویتنام 

 هاMNEکسب درك ها در زمینه 
 گرداوري اطالعات در زمینه ویتنام، شیوه

اي که آژانس هاي دولتی و دولت کار می 
 کنند.

 کسب درك هایی در زمینه ویتنام 
دنبال نمودن خروجی هاي پوشش رسانه 
اي بین المللی در مورد ویتنام، محیط 

 هاMNEسرمایه گذاري و مقرراتی براي 

 
 2جدول 

 پروفایل هاي مصاحبه شوندگان
سازمان 
 (صنعت)

سال ورود به  جزئیات سازمانی
 امویتن

بازارهاي 
 خارجی

 مطلعین اصلی برچسب

سازمان 
چند 

ملیتی 
 تولیدي

 
      

 
سازمان 

چند 
ملیتی 

 مختلط 
 
 
 
 
 

شرکت 
 مشاوره

 
 

سازمان چند ملیتی تولیدي جهانی که بیش از 
نفر را با دفاتر اصلی در آسیا به خدمت  200.000

 گرفته است 
    
 
 
 

سازمان چند ملیتی مختلط که طیفی از صنایع را در 
بر می گیرد من جمله، سرگرمی، غذا، تدارکات داراي 

 دفاتر اصلی در آسیا
 
 
 
 
 

شرکت تابعه یک شرکت جهانی متمرکز بر سرمایه 
گذاري، بیمه، منابع انسانی، ریسک و استخدام بیش 

 نفر. این شرکت تابعه در زمینه نوشتن 60.000از 
 گزارشات کوتاه در مورد ریسک تخصص دارد.

 

سال  1( 2008
پس از ورود 

 )WTOویتنام به 
 
 
 

(ده سال  1996
پس از راه اندازي 
برنامه اقتصادي 

 )"دوئی موئی"
 
 
 
 

شرکت تابعه از 
منطقه اي دفتر 

 کار می کند
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چین، ژاپن، 
آمریکاي جنوبی 
و شمالی، آسیاي 
جنوب شرقی، 
اروپا، منطقه 
 متمرکز بر آسیا
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گزارش ریسک 
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شرکت 
 مشاوره

 
 
 

هیات 
 دولتی

 
 
 

انجمن 
 تجاري 

 
 
 

شرکت جهانی که خدمات مالیات، بیمه و مشاوره 

را استخدام نموده  250.000ارائه می دهد، بیش از 
 است.

 
 

یک سازمان غیر دولتی  و غیر انتفاعی که جامعه 
تجاري را در همه بخش هاي اقتصادي در کشور 

حمایت نشان می دهد. سازمان ها، اطالعات و 
تجاري از واحدهاي تجاري داخلی و خارجی در 
ویتنام را نشان می دهند و هم چنین به واحدهاي 

 تجاري در بازارهاي بین المللی، کمک می کنند.
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وزیر  –متصدي 
سرمایه گذاري 

 و برنامه ریزي 
 
 
 

 وزیر -متصدي
 
 

  



 
 . ساختار داده 2شکل 

 
یتنام را معرفی در و نفعذيمصاحبه شوندگان مطالعه حاضر را با استفاده از نمونه گیري هدفمند شناسایی کردیم و چهار گروه 

)، شرکت هاي مشاوره، انجمن هاي تجاري، و دولت MNEنمودیم که قبالً مورد تمرکز قرار گرفته بودند: شرکت هاي چند ملیتی (
). انتخاب 2013صورت عمیق درك نماییم (استیک  کار ما را قادر ساخت که نهادینگی در زمینه را به نگاه کنید). این 1(به شکل 

کلیدي، ما را قادر ساخت که دیدگاه هاي مختلفی از پدیده تحت بررسی را پوشش دهیم و یکپارچگی پاسخ هاي آگاهی دهندگان 
 ).1985مصاحبه ها را اعتبارسنجی کنیم (لینکولن و گوبا 

مصاحبه شوندگان روي اطالعات زمینه اي درباره سازمان (همچون شکل اصلی ورود به ویتنام)، ریسک هاي موجود در ویتنام 
دقیقه طول کشید.  60طور میانگین هر مصاحبه حدود  ریسک متمرکز بودند. به کاهش(همچون روندهاي اخیر) و فرآیند ارزیابی و 

صورت تحت  صورت صوتی ضبط شد، و سپس متن آنها به مصاحبه ها به دو زبان انگلیسی و ویتنامی انجام شدند، روند آنها به
 راحتی به زبان ویتنامی صحبت می کرد) داده عضو از تیم مؤلفان (یک بومی ویتنام که به اللفظی رونویسی شد. در صورت لزوم یک

 کرد و این نسخه ویتنامی مجدداً به زبان انگلیسی ترجمه میشد. ها را به زبان ویتنامی ترجمه می
ت متقاطع بررسی شدند تا صور رونوشت هاي مصاحبه نهایی توسط هر یک از مؤلفان قرائت و تحلیل شد، و موضوعات نوظهور به

شباهت و سوگیري هاي بالقوه آشکار گردند. این فرآیند ما را قادر می ساخت که نگرانی هاي بیطرفی را به حداقل برسانیم 
)؛ این نگرانی ها معموالً زمانی رخ میدهند که خود محققان در فرآیند تفسیر داده ها، تابع سوگیري هاي 1985(لینکولن و گوبا 



منظور محافظت از هویت سازمان ها و آگاهی دهندگان کلیدي، نام هاي آنها را در گزارش نهایی با استفاده از  باشند. ما بهمختلفی 
براي  TAبراي شرکت هاي مشاوره؛  CFبراي شرکت هاي چند ملیتی؛  MNEبرچسب هاي سطح سازمانی کدگذاري کردیم: 

نگاه کنید). مراقبت رازداري مشارکت آگاهی دهندگان کلیدي به  2ل براي هیئت دولتی (به جدو GBانجمن هاي تجاري؛ و 
یکپارچگی پاسخ هاي آنها نیز کمک میکرد چون مصاحبه شوندگان در پاسخ هاي خود دید بازتري داشتند (لینکولن و گوبا 

1985.( 

)، سه نفر از MNEي چند ملیتی (آگاهی دهنده کلیدي انجام می شدند: دو مدیر ارشد از شرکت ها 7طور کلی مصاحبه ها با  به
نفع کلیدي در ویتنام بودند گروه هاي ذيشرکتهاي مشاوره، یک نفر از هیئت دولتی، و یک نفر از انجمن تجاري. این افراد معرف 

التی که که قبالً شناسایی کرده بودیم. ما مصاحبه ها را تکرار کردیم تا پاسخ ها را روشن سازیم و پاسخ هاي بیشتري را براي سوا
هاي مصاحبه که از آگاهی  منظور بررسی متقاطع و اعتبارسنجی داده در طی فاز تحلیل پدیدار می شدند، جستجو نماییم. ما به

آوري شده بودند، با افرادي از شرکت هاي مشاوره نیز مصاحبه کردیم  ) جمعMNEدهندگان کلیدي از شرکت هاي چند ملیتی (
ه مرتبط با ریسک در ویتنام، دخیل بودند. بینش هاي افراد انتخاب شده از سازمان هاي دولتی و سازي خدمات مشاور که در فراهم

 هاي ما شد. انجمن هاي تجاري، سبب تقویت بیشتر داده
با اینکه تعداد شرکت هاي مطالعه شده و تعداد افراد مصاحبه شوند براي مقاله حاضر ممکن است محدود به نظر برسند اما 

آوري کردیم غنی بودند و ما را قادر می ساختند به سواالت تحقیق پاسخ دهیم. جریان هاي ورودي سرمایه  جمع اطالعاتی که
ها از لحاظ تعداد شرکت  آوري داده ) در ویتنام هنوز هم یک پدیده نسبتاً جدید است و فرآیند جمعFDIگذاري مستقیم خارجی (

آوري  ) جمعMNE، محدود بود. اطالعات را از شرکت هاي چند ملیتی (هایی که مدت زمان زیادي در کشور فعالیت داشتند
ریسک خود در این کشور داوري کنند.  کاهشکردیم که به اندازه کافی در کشور بودند که بتوانند درباره اثربخشی فعالیت هاي 

از عضویت ویتنام در سازمان  ) که در دو دوره زمانی مختلف (یکی قبلMNEها از دو شرکت هاي چند ملیتی ( آوري داده جمع
) و یکی بعد از عضویت آن) وارد ویتنام شده بودند، ما را قادر می ساخت که تأثیر عضویت سازمان تجارت WTOتجارت جهانی (

هاي بدست آمده از دو شرکت ممکن  ) بر روي فعالیت هاي ارزیابی ریسک شرکت را مورد مطالعه قرار دهیم. دادهWTOجهانی (
عنوان مثال  حال ما در تحقیقات کیفی از بهترین روش پیروي کردیم: به تی را درباره تعمیم پذیري مطرح سازند. با ایناست سواال

)، و با تکرار مصاحبه ها با آگاهی دهندگان کلیدي 2008ها از نرم افزار استفاده کردیم (سینکوویز، پنز و گوري  براي تحلیل داده
ریسک بودند) و افرادي از شرکت هاي مشاوره، دولت و انجمن هاي  کاهشهاي مربوط به  در شرکت ها (که مسئول استراتژي

هایی  آوري داده روي غنی بودن داده تالش هاي ما براي جمع. لذا ها اطمینان حاصل کردیم و غنی بودن داده عمیقتجاري، از 
احبه کردن با تعداد زیادي از شرکت کنندگان که دانش متمرکز بود که ما را به نقطه اشباع اطالعات نزدیک تر می کرد، نه به مص

 ).2016محدودي درباره این مسئله داشتند (ساندرز و تاون سند 
 تحلیل داده  4.2.2

کرد تا هر گونه اشباع نظري را  به ما کمک میکار  صورت همزمان انجام دادیم. این آوري و تفسیر داده را به فرآیندهاي جمع
هاي بیشترنمی توانست چیز بیشتري به مطالعه ما بیفزاید (کوربن  آوري داده ر یک از این نقاط اشباع، جمعجستجو کنیم که در ه

روي چند دور کدگذاري کردیم و این تحلیل مستلزم فرآیند  NVivoها را با استفاده از نرم افزار کیفی  ). ما داده2008و استراس 
بود. اگرچه مراحل تحلیل داده با هم » ید، ادبیات موجود، و چارچوب نهاییهاي جد پس و پیش رفتن هایی بین داده«تکراري 

نگاه  2ها به شکل  مرتبط بودند اما بخاطر سادگی، آنها را جدا ساختیم و در سه فاز مختلف معرفی نمودیم (براي ساختار داده
ز نمودیم. در طی این فرآیند، اطمینان حاصل کنید). ما کار خود را با تعیین برچسب هاي توصیفی براي بخش هاي بزرگتر متن آغا

 94). این مسئله منجر به ایجاد 2008ها استنتاج نمی شوند (کوربین و استراس  خیلی زود از دادهکردیم که نتیجه گیري ها  می
یدات متعدد) را کد شد که انواع مختلفی از ریسک ها، منابع آنها، و استراتژي هاي مورد استفاده توسط شرکت ها (براي کاهش تهد

 پوشش میدادند.
ها کمک  ) که به چکیده سازي بیشتر داده2008فاز دوم شامل فرآیند تحلیلی ایجاد روابط بین کدها بود (کوربین و استراس 

، دولت تک حزبی سبب ایجاد »آنقدر بزرگ که امکان شکست آن وجود ندارد«، »داشتن بخش امور دولتی«میکرد. عباراتی از قبیل 
کردند که توسعه و مدیریت فعاالنه روابط مرتبط با بخش هاي  بر این تأکید می» نیاز به طرفداري« و » گردد ان در شما میاطمین

می توانست این » آسودگیرهیابی حالتی از «دولتی، یک مکانیزم مدیریت ریسک حیاتی در ویتنام است. لذا برچسب عمومی تر 
 جنبه ها را پوشش دهد.



آوري کردیم و همه آنها را به یک چارچوب مفهومی نوظهور تبدیل کردیم (کوربین و  لیل، طبقات چکیده را جمعدر فاز نهایی تح
سازي درك واضحی از  ها و ادبیات به فراهم ارائه شده است. مشغولیت ثابت با داده» بحث«) که در بخش 2008استراس 

عالوه با سوال پرسیدن درباره عناصر نوظهور مدل در  نگاه کنید). به 2کرد (به شکل  ساختارهاي نهایی و روابط بین آنها کمک می
یکپارچگی و سازگاري نتیجه گیري ها اطمینان حاصل شد و سپس به مسئله تفسیرها و معنابخشی  از سراسر فرآیند تحلیل داده،

 ).2017هم براي شرکت کنندگان و هم براي محققان، پرداختیم (ولچ و پیکاري 

 
 هاي ویتنام MNEند مدیریت ریسک در : فرآی3شکل 

 .  ارائه یافته ها5
علیرغم اینکه مؤسسات در ویتنام در حال بلوغ هستند و همچنین علیرغم باز شدن اقتصاد این کشور براي سرمایه گذاران خصوصی 

علت عدم اطمینان  بهو خارجی، مؤسسات غیررسمی همچنان تأثیر معنی داري بر روي فعالیت هاي تجاري دارند. این تا حدودي 
مربوط به اجراي سیاست هاي دولتی جدید همچون حذف الزامات مالکیت محلی از صنایع خاص است. شرکت ها براي رفع نگرانی 
هاي مربوط به استراتژي ورود به بازار و تداوم عملیات در ویتنام، در انواعی از روابط دولتی مشارکت کردند تا قابلیت دوام رقابتی 

حیاتی در اولویت قرار دادند تا از عملیات هاي آن  نفعذيعنوان یک  عبارت دیگر آنها دولت را به را محقق سازند؛ به بلندمدت
ها منجر به شناسایی موضوعات  طرفداري نمایند. با در نظر گرفتن این شرایط بازار و انگیزه اولیه ما براي مطالعه حاضر، تحلیل داده

شوند: شکل هاي ریسک و ارزیابی ریسک، و استراتژي هاي کاهش ریسک که  رو معرفی می به ه رومرتبطی گشت که تحت دو یافت
 شوند. ) اجرا میMNEتوسط شرکت هاي چند ملیتی (

 شکل هاي ریسک و ارزیابی ریسک  5.1

راحت از  عنوان یک قانون مطلوب و عمدتاً به –که مختص کشورهاي کمونیست همچون ویتنام است  –قانون دولت تک حزبی 
کار مثبت کلی را براي شرکت  و دولتی ارزیابی شد. مصاحبه شوندگانی از شرکت ها یک محیط کسب-لحاظ تداوم روابط تجاري

عنوان مثال برخی از ریسک ها همچون فساد مستقیماً بر تراکنشات تجاري تأثیر می  ) گزارش دادند. بهMNEهاي چند ملیتی (
براي  2017اند. نماینده انجمن تجاري بر این روند تأکید کرد و گفت: در بررسی ما در سال  دهتدریج کاهش داده ش گذاشتند، به

 .(TA)اولین بار بعد از سالها، ادراك فساد به شیوه مثبتی تغییر کرد 

کرده ) ذکر کردند که آنها هیچ تبعیض معنی داري را مشاهده نMNEعالوه مصاحبه شوندگانی از دو شرکت هاي چند ملیتی ( به
اند که از شرکتهاي محلی طرفداري کند. این را میتوانیم با این حقیقت مرتبط سازیم که هر دو شرکت بعد از اصالحات مهم 

وارد ویتنام شد، و  Doi Moiچند سال بعد از اجرا شدن برنامه  MNE1الملل در ویتنام، وارد این کشور شدند.  تجارت بین
MNE2 م به سازمان تجارت جهانی (نیز درست بعد از اینکه ویتناWTO ملحق شد، در این کشور سرمایه گذاري کرد. نماینده (

) پشتیبانی کرد: قانون MNEهیئت دولتی که در مطالعه حاضر مورد مصاحبه قرار گرفت، از دیدگاه شرکت هاي چند ملیتی (
. این افسر دولت توضیح داد که این (GB)یم اصلی ما این است که رفتار برابري با سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باش



) در WTOو قبل از وارد شدن ویتنام به سازمان تجارت جهانی ( Doi Moiتمرکز بر رفتار برابر بعد از اجراي برنامه اقتصادي 

 ، آغاز شد.2007سال 
روابط با افراد داراي قدرت را  براي سرمایه گذاران، سیستم دولت تک حزبی در ویتنام، تداوم سیاست و فرصت هایی براي توسعه

رو  به المللی در ویتنام همچنان با آنها رو حال ریسک هاي تجاري زیادي باقی می ماند که شرکت هاي بین با اینفراهم می سازد. 
) موفق بوده است اما توسعه زیرساخت محلی، FDIدولت ویتنام در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی (هستند. حتی با اینکه 

عنوان چالش هاي مهمی براي  افزایش شراکت با شرکتهاي محلی (تأمین کنندگان و خریداران)، و شدت رقابت فزاینده همچنین به
 شرکت هاي خارجی باقی می ماند.

کارهایی با مالکیت خانوادگی هستند و داراي  و شود که غالباً کسب کارهاي کوچک بسیاري تشکیل می و بازار ویتنام از کسب
). چند شرکت داخلی بزرگ که در 2017ط ضعیف با شرکتهاي خارجی و استانداردهاي کیفیت پایین تر هستند (بانک جهانی، رواب

کنند داراي مالکیت دولتی هستند. در شرایط بازار فعلی در بازار ویتنام، به نظر می رسد که شرکت هاي داخلی  ویتنام فعالیت می
 می کنند، حتی با اینکه محرك هایی براي شرکت هاي خارجی که در این کشور فعالیت میپشتیبانی کافی را از دولت دریافت ن

 کنند وجود دارد:
محرك هاي مالیاتی بزرگ و محرك هاي دیگري همچون معافیت گمرکی یا کاهش در مالیات بر درآمد شرکت، گمرك 

حال  گردد. با این ویتنام فراهم می [مالیات بر ارزش افزوده] براي شرکت هاي خارجی در VATاجناس وارداتی، و 
شرکت هاي داخلی که پیشاپیش فاقد سرمایه و تکنولوژي شرکت هاي خارجی هستند هیچکدام از این محرك ها را 

 .(Veitnam Briefing, 2018)دریافت نمی کنند و این عامل بازدارنده اي براي رشد آنها است 
 

ود که دولت ویتنام پشتیبانی هاي بیشتري را براي شرکت هاي داخلی فراهم سازد تا طور فزاینده اي پیش بینی میش بهحال  با این
کار به بهبود استانداردهاي کیفیت شرکاي محلی و آمادگی  رقابت پذیري آنها علیه شرکت هاي خارجی تقویت شود. اگرچه این

 توضیح داد که: MNE1آگاهی دهنده کلیدي از  صادرات آنها کمک می کند، اما شدت افزایش در بازار را نیز افزایش میدهد. یک
من فکر  …سرمایه گذاران خارجی از سیاست هاي پرمنفعت زیادي بهره مند هستند، و یا حداقل اکنون اینطور است 

کنم که این موضوع در آینده ممکن است تغییر کند چون دولت باید فرصت هایی را براي بخش داخلی ایجاد کند تا  می
 .(MNE1) -توسعه یابد این بخش نیز 

 
بیان میکند که تمرکز اصلی دولت ویتنام در دوره  PricewaterhouseCoopers (PwC)شرکت مشاوره گزارش بدست آمده از 

، پشتیبانی از رقابت پذیري بازار داخلی است و این سه هدف اصلی را پوشش میدهد: ترویج صادرات، رشد بازار 2016-2020
که حاکی از رشد عامالن » ابداع در ویتنام«). به بیان دیگر تمرکز بر 3، ص PwC ،2017گذاري ( داخلی، و گسترش سرمایه

 ).2، ص 2017تجاري محلی است، بر دستور کار استراتژیک آینده دولت ویتنام حکمرما خواهد بود (هالویگ، اسمیت و تاگلیونی 
ر آینده میتواند منجر به رقابت ناخواسته اي گردد. لذا با براي شرکت هاي خارجی، این جهت گیري مجدد به سمت بخش داخلی د

اینکه شرکت هاي خارجی می دانند که باید انتخاب هاي استراتژیکی مناسبی را انجام دهند، اما باید این حقیقت را مدیریت کنند 
تمرکز بر مزیت رقابتی فعلی « سوي ). یک مسیر از این تقاطع به2017که ویتنام در یک تقاطع قرار دارد (هالویگ و همکارانش 

می رود، و مسیر دیگر » ) به سمت داخل کشورFDIویتنام به شکل کار کم هزینه با طرفداري از سرمایه گذاري مستقیم خارجی (
می » جایی پشتیبانی دولت به سمت رشد شرکتهاي محلی به فعالیت هایی با ارزش افزوده باالتر، همچون جا«سوي  این تقاطع به

در حال حاضر، تولید به سمت «). در حقیقت یکی از نمایندگان شرکت هاي مشاوره بیان کرد که 2017هالویگ و همکارانش رود (
. مهم اینکه، این تغییر نقش (CF1b)» ویتنام در حال تغییر است اما ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعداً چه اتفاقی می افتد

کلیدي براي شرکت هاي  نفعذيدر دستان سیاست گذاران و قانونگذارانی قرار دارد که به یک  ویتنام در زنجیره هاي ارزش جهانی
 اند. ) و عملیات هاي موفقیت آمیز آنها در ویتنام تبدیل شدهMNEچند ملیتی (

) خارجی براي ارزیابی ریسک در ویتنام، منابع مختلفی از اطالعات ارزیابی ریسک را شناسایی MNEشرکت هاي چند ملیتی (
رو بودند:  به شرح رو کردند که می توانستند پیامدهاي بالقوه اي براي عملیات هاي آنها داشته باشند. دو منبع اصلی مورد تمرکز به

اي خدمات مشاوره. شرکت هایی که ما مطالعه کردیم استفاده از فعالیت هاي بخش ریسک محلی در ویتنام و مشارکت شرکت ه
بخش هاي داخلی را ترجیح می دادند که مشارکت اختصاصی در استراتژي هاي ارزیابی ریسک داشتند اما طبیعت ارزیابی آنها 



نام و حفظ یک رابطه داراي یک بخش امور دولتی بود که وظیفه آن برقراري ارتباط با بخش هاي دولت ویت MNE1تغییر کرد. 

در اینجا [در ویتنام[ ریسک ها ریسک هاي عملیاتی یا تجاري «توضیح داد که  MNE1مدیر عالوه با اینکه  مثبت با دولت بود. به
، اما واضح بود که کاهش چالش هایی همچون شدت رقابت، با نحوه مدیریت ارتباط با دولت، مرتبط بود. نقل قول زیر این »هستند

 کرد: ا اثبات میرویکرد ر
شود. این  این بخش مسئول تمام ارتباط هایی است که با دولت، با تمام وزارت خانه ها، و احزاب مرتبط دولت انجام می

شرکت از طریق فعالیت هاي بخش خود، ارتباط هاي خود با دولت، و محیط سرمایه گذاري یا مطالعات سیاست ها و 
همچون مالیات، قوانین کار، قوانین تجاري، قوانین سرمایه گذاري خارجی، بازار پشتیبانی از سوي دولت در حوزه هایی 

 .(MNE1) –، و چیزهایی از این قبیل را ارزیابی میکند پولی
 

به این معنا است که شرکت بر اساس شرایط محلی روي ارزیابی هاي ریسک متمرکز بوده است، که داشتن یک بخش اختصاصی 
 تقویت روابط با دولت است. شکل هاي عمومی تر استراتژي هاي ارزیابی ریسک که شرکت ها اتخاذ کردهدر مورد ویتنام مستلزم 

اند یا داراي یک تمرکز بر سطح منطقه اي یا جهانی هستند. جستجوي  اند در یک سطح منطقه اي یا جهانی توسعه داده شده
در سطوح منطقه اي یا جهانی انجام می شدند، نه در سطج محلی. با اسناد بعدي تأیید کرد که ارزیابی هاي ریسک در ویتنام غالباً 

را تولید میکند، این موضوع تا حدودي عجیب بود. یک نماینده شرکت  MNE1فرض اینکه ویتنام یک سوم از خروجی کلی 
است، فقط براي توضیح داد که در ویتنام، داشتن یک بخش ریسک محلی که مسئول فعالیت هاي ارزیابی ریسک  (CF1)مشاوره 

دنبال  MNE1توضیح داد که استراتژي که توسط  CF2یک نماینده شرکت مشاوره عالوه صنعت خدمات مالی، رایج بود. به
 میشود یک فعالیت رایج در ویتنام است:

اغلب  …) بخش جداگانه اي براي ارزیابی یا مدیریت ریسک در ویتنام ندارند MNEاغلب شرکت هاي چند ملیتی (
) در ویتنام که من دیده ام، فعالیت هاي ارزیابی ریسکی دارند که از دفاتر مرکز آنها MNEاي چند ملیتی (شرکت ه

 .(CF2) –گردد  جاري می
 

طور واضح بیان کرد که طبیعت استراتژي هاي ارزیابی ریسک آنها خیلی گسترده تر است و بخش  به MNE1 ،MNE2بر خالف 
سک ها را بر یک اساس منظم، و همچنین بر یک اساس اختصاصی در حوزه هایی همچون پروژه و بخش روابط خارجی آنها ری

گزارش  MNE2طور که مدیر  عنوان مثال همان کنند. به نظارت تغییرات مالیات یا بررسی حوادث عملیاتی مختلف، ارزیابی می
 ست:داد، ارزیابی ثابت تغییرات مقرراتی براي روند آرام عملیات ها در کشور، مهم ا

در رابطه با قوانین، کاري که معموالً انجام می دهیم بررسی و انجام تحقیقات درباره مقررات جدید است و اینکه ببینیم 

 .(MNE2) –آیا این مقررات جدید میتوانند بر عملیات هاي ما تأثیر بگذارند 
 

 1به بازار است که جزئیات آنرا در جدول ، زمان بندي آنها براي ورود MNE2و  MNE1یک توضیح ممکن براي این تفاوت بین 
) به این کشور وارد شد؛ به بیان دیگر آنها WTOقبل از ملحق شدن ویتنام به سازمان تجارت جهانی ( MNE2ایم.  بیان کرده

ی وارد متفاوت بود و این شرکت زمان MNE1باید فرآیندهاي سختگیرانه تري را براي ارزیابی ریسک انجام می دادند. شرایط براي 
فقط فعالیت هاي ارزیابی ریسک را در  MNE1) بود. WTOویتنام شد که این کشور پیشاپیش عضوي از سازمان تجارت جهانی (

اولویت قرار می داد که مستلزم این بود که یک نماینده محلی در کشور حاضر باشد تا روابط شرکت با دولت را مدیریت نماید، و 
 ی مدیریت می شدند.انواع دیگر ریسک از کشور اصل

) به بازار ویتنام در ایجاد روندهاي ارزیابی ریسک MNEزمان بندي موضوع ورود شرکت هاي چند ملیتی ( هاي ما اهمیت داده
کنیم که بدون مشارکت مؤسسات مافوق ملیت (در اینجا، سازمان تجارت  . ما ادعا میرا نشان میدهند آنها در بازارهاي خارجی

) در MNE2المللی مرتبط، شرکت ها (مانند  فرصتی براي حکمیت تحت قوانین تجارت و سرمایه گذاري بین)) یا WTOجهانی (
کنند چون سطح ریسک و عدم قطعیت آنها خیلی باالتر است. ما در این  استراتژي هاي ریسک محلی وسیع تري مشارکت می

 :اقتصادهاي انتقالیکنیم که در  شرایط پیشنهاد می
) خارجی احتمال بیشتري دارد که بخش هاي ریسک محلی را با یک حیطه MNEکت هاي چند ملیتی (شر  .1 پیشنهاد

 طور کامل در اقتصاد جهانی ادغام و یکپارچه نشده اند. گسترده تر از فعالیت ها در کشورهاي میزبان ایجاد کنند که به



قش شرکت هاي مشاوره را نیز توضیح دادند. آگاهی با تأکید بر طبیعت فعالیت هاي ارزیابی ریسک محلی، مصاحبه شوندگان ن
از در نقش شغلی قبلی خود در سازمان هاي دیگر ) ذکر کردند که با اینکه MNEدهندگان کلیدي از شرکت هاي چند ملیتی (

ق گفته اما شرکت هاي فعلی آنها از این خدمات استفاده نمی کنند. طبخدمات شرکت هاي مشاوره حرفه اي استفاده کرده اند، 
 MNE2، ارتباط فعال با دولت و تحقیقات خود آنها، منابع اصلی براي ارزیابی ریسک مداوم آنها بود. همچنین مدیر MNE1مدیر 

توضیح داد که با اینکه شرکت آنها مرورهاي داخلی منظمی را بر یک اساس سه ماهه یا (در صورت لزوم) ماهیانه انجام میدهد، اما 
هر زمانی ممکن است تغییراتی رخ دهد  …اره ارزیابی ریسک داشتند: ارزیابی ریسک یک فرآیند مداوم است آنها این نظر را درب

 .(MNE2)آنها [شرکت هاي مشاوره] فقط گزارشات عمومی را فراهم می سازند  …
دهنده کلیدي از  این دیدگاه مدیریتی، پاسخ هاي شرکت مشاوره را منعکس می سازد. یک آگاهیما همچنین مشاهده کردیم که 

شرکت مشاوره توضیح داد که گزارشات آنها دیدگاه وسیع تري را درباره عناصر و سطح ریسک در کشور فراهم می سازد، که این 
کرد براي تغییرات بالقوه آماده شوند: آنها  کرد و به سازمان ها کمک می مانند منبع خوبی براي پیش بینی هاي آینده عمل می

و همچنین از یک دیدگاه سطح باال نشان میدهند که چه اتفاقاتی در  …داز ریسک منطقه را فراهم می سازند مروري از چشم ان

 .(CF1a)سطح وسیع در حال وقوع است 
) از گزارشات تولید شده توسط شرکت هاي مشاوره براي مطمئن شدن از ریسک MNEطور خالصه، شرکت هاي چند ملیتی ( به

که عملیات هاي آنها ایجاد میشد، بر بخش ریسک داخلی و  ح صنعت استفاده میکردند و زمانیهاي کالن سطح کشوري و سط
المللی پول صندوق بین کردند؛ این تحقیقات از سوي سازمان هاي مافوق ملیت همچون بانک جهانی و تحقیقات کلی بازار تکیه می

(IMF) ماده شده توسط شرکت هاي مشاوره در مرحله عملیاتی ارائه میشد. یک دلیل ممکن براي عدم استفاده از گزارشات آ
میتواند این باشد که این گزارشات اطالعات کلی را فراهم می سازند و براي تصمیمات ورود به بازار مناسب هستند، اما ممکن است 

مرحله پیشرفته  ) پیشاپیش در زمان مصاحبه، درMNEبراي عملیات هاي مداوم سودمند نباشند. چون شرکت هاي چند ملیتی (
اي از فعالیت هاي خود در ویتنام قرار داشتند، بنابراین غالباً بر تحقیقات داخلی خود درباره ریسک موجود براي منطقه یا گزارشات 

منظور حفظ جایگاه خود در بازار ویتنام،  کردند. بنابراین به ریسک بخشی تولید شده براي فعالیت هاي جهانی خود، تمرکز می
هاي ارزیابی ریسک داخلی (مانند فعالیت هایی که در باال ذکر کردیم و براي شرکت، حیاتی تلقی می شدند) به شرکت ها فعالیت 

 کنیم که: کرد تا ریسک موجود در ویتنام را به شیوه مؤثري مرور کنند. بنابراین ما پیشنهاد می کمک می
گردد در زمان ورود اولیه به اقتصادهاي نوظهور و  فراهم می که توسط شرکت هاي مشاورهخدمات ارزیابی ریسک  . 2پیشنهاد 

که ارزیابی ریسک داخلی یک روش ارجح براي مراحل بعدي فعالیت هاي شرکت هاي چند  حالی شوند در انتقال، ضروري تلقی می
 ) است.MNEملیتی (

ذ کردند تا ریسک هاي تأثیرگذار بر ) خارجی در ویتنام یک رویکرد استراتژیکی را اتخاMNEشرکت هاي چند ملیتی (  5.2
کار خود را ارزیابی و تعدیل کنند. با اینکه همسویی با دستور کار دولت در مرکز چالش سازمانی موفقیت در بازار ویتنام  و کسب

 نفعيذ) خارجی از برقراري ارتباط با دولت و گروه هاي MNEقرار داشت، اما ما همچنین پی بردیم که شرکت هاي چند ملیتی (
کردند. در نتیجه در این زمینه، مبناي فرآیندهاي سنتی مدیریت  عنوان یک استراتژي مدیریت ریسک فعال استفاده می کلیدي به

دیگر تشکیل میداد؛ این یک راه  نفعذيریسک تجاري را یک تالش ثابت براي ایجاد، حفظ و تقویت روابط با دولت و گروه هاي 
. ما یافته هاي کلیدي رویکردهاي کاهش ریسک را بود موجود درباره کاربرد مؤسسات رسمی در ویتنامدور زدن ابهام  کلیدي براي

رو استفاده میشود: مدیریت  به ) در ویتنام تحت چهار عنوان روMNEارائه می دهیم که توسط شرکت هاي چند ملیتی (
 ل.، و وساطت فعاآسودگیرفتار خوب، رهیابی حالتی از  نمایش یکهوشیاري، 

 ) مدیریت هوشیاري1(
با اینکه ویتنام به یکی از مراکز تولید مهم در جهان تبدیل شده است اما بخاطر ارائه فرصت هاي بسیار براي سرمایه گذاران 

همچون ورودي هایی  –کار فعلی  و ) باید در مورد محدودیت هاي موجود محیط کسبMNEخارجی، شرکت هاي چند ملیتی (

 هوشیار باشند. –ي شرکاي زنجیره ارزش محلی و شدت رقابتی فزاینده بالقوه با کیفیت پایین برا
المللی در ویتنام تالش  هاي تخصیص یافته در این مطالعه حاکی از این هستند که بخاطر این محدودیت ها، شرکت هاي بین داده

میشد، تخصیص دادند. پیروي از این  هاي زیادي را به انطباق عالئم با مقررات محلی که در سطوح مرکزي و استانی صادر
) کمک MNEاستانداردها و قوانین (که تأثیر مستقیمی بر روي فعالیت هاي شرکت ها داشتند) به شرکت هاي چند ملیتی (

میکرد که طرفداري خود از دولت فعلی را حفظ نمایند. این استراتژي مستلزم مرور مداوم قوانین موجود و اجراي آنها در بین تمام 



شرکتهاي تابعه در کشور بود. شرکت هاي خارجی همچنین از همکاري خود با شرکاي زنجیره ارزش محلی براي کسب بینش هاي 
 کردند. ضروري استفاده می

طور که یک آگاهی دهنده کلیدي  گام اصلی در کاهش ریسک، آگاه شدن از مؤسسات رسمی و مقررات موجود در ویتنام بود. همان
اد، هوشیاري مداوم نسبت به مقررات در حال تغییر، عنصر مهمی از استراتژي هاي موفقیت آمیز کاهش گزارش د MNE2از 

که تغییرات بالقوه شناسایی می شدند شرکت آنها را در بین تمام شرکتهاي تابعه خود اجرا میکرد، که این  ریسک آنها بود. زمانی
 موضوع در نقل قول زیر قابل مشاهده است:

درباره فعالیت شرکت هاي ما وجود داشت ما باید به آنها [شرکت هاي تابعه خود در ویتنام] اطالع رسانی  اگر مقرراتی

 .(MNE2) –کردیم و از آنها می خواستیم که فعالیت هاي خود را در تطابق با مقررات جدید، اصالح کنند  می
 

ی قابل مدیریت نبودند. اجراي قوانین در ویتنام از یک رویکرد راحت چند مشکل عملیاتی در ویتنام به وجود آمد که بهبا این وجود، 
حال تفسیر  پیروي میکرد؛ به بیان دیگر دولت مرکزي الزامات حقوقی را براي استان ها توصیف میکرد. با این» از باال به پایین«

ی از عدم قطعیت براي شرکت هاي قوانین توسط عامالن بازار در استان هاي فردي میتوانست متغیر باشد، و این یک منبع اصل
خارجی بود. بنابراین در راستاي تطابق با قوانین و استانداردها، شرکت ها روابطی را با شرکت هاي داخلی ایجاد، و با آنها همکاري 

چنین میکردند تا به دانش محلی مورد نیاز براي کاهش برخی از این عدم قطعیت ها و ریسک هاي تجاري دسترسی پیدا کنند. هم
به منظور دسترسی به مقامات دولتی، از مزایاي عملیاتی فراتر می رفت.  (CF1a)» روابط درست«نقش این روابط اغلب با تشکیل 

 ) در این باره این گونه توضیح میدهد:MNEیک پاسخ دهنده کلیدي از یک شرکت چند ملیتی (
زار این کشور ندارد. بنابراین ما از طریق همکاري با شود درك کاملی از با که یک شرکت خارجی وارد ویتنام می زمانی

 .(MNE2) –توانیم به درك بهتري از بازار برسیم و از ریسک ها اجتناب کنیم  یک شرکت محلی، می
 

محدودیت هایی نیز داشت. همسویی با یک شریک محلی، ریسک شهرت براي شرکت را افزایش می داد و هر گونه این استراتژي 

) خارجی در سراسر جهان MNEبه فعالیت هاي شرکت هاي چند ملیتی ( –همچون اتهام استفاده از کودکان کار  – فعالیت شرکا
لطمه میزد. کار کردن با شرکاي محلی زنجیره ارزش، همچنین ریسک هایی را ایجاد میکرد که از نگرش هاي مختلف و شیوه هاي 

ن حقیقت ناشی می گشت که استانداردهاي تأمین کنندگان محلی یا و یا از ای (MNE2)عملکرد مختلف آنها ناشی می گشت 
گزارش شده  MNE2طور که توسط  تولیدکنندگان ورودي ها از استانداردهاي شرکت هاي خارجی پیروي نمی کنند (همان

 ی نمایند.بیان کرد که آنها شکل هاي مختلفی از حسابرسی را انجام می دادند تا این موارد را بررس MNE2است). مدیر 
دو تاکتیک کاهش ریسک براي مرور استانداردها و همکاري، براي اطمینان از این مسئله سودمند بودند که علیرغم عدم قطعیت 

کند. مهم اینکه آنها به اجتناب از بررسی دقیق از  موجود درباره تفسیر و کاربرد مقررات محلی، شرکت از مقررات محلی پیروي می
) خارجی براي اقتصاد ویتنام کمک MNEی براي ارزش گذاري و نقش مناسب شرکت هاي چند ملیتی (جانب هیئت هاي دولت

هاي خود پی بردیم، پشتیبانی از سوي دولت  طور که در داده می کردند، که این به سیاست هاي بازار مطلوبی ختم می شد. همان
و بنابراین نتایج اقتصادي  (MNE1)» ی فعالیت میکندخوب شرکت به«ویتنام یک ارتباط جدانشدنی با این حقیقت داشت که 

 کنیم که: مثبتی را براي کشور میزبان فراهم می ساخت. ما پیشنهاد می
عنوان یک استراتژي  ) با مرور مداوم شرایط موجود بازار، از مدیریت هوشیاري بهMNEشرکت هاي چند ملیتی (  .3پیشنهاد 

 کنند. موضع رقابتی خود استفاده میبراي اجتناب از بازجویی دولت، و حفظ 
 
 یک رفتار خوب توصیف/تجسم) 2(

یک استراتژي دیگر براي فعالیت در ویتنام مربوط به انجام فعالیت هایی بود که تصویر آنها در بین جمعیت محلی و (بنابراین) 
د که از رشد زنجیره هاي ارزش و کردن دولت را بهبود میداد. ما پی بردیم که شرکت ها در فعالیت هاي مختلفی مشارکت می

کنند. این موضوع به هر  جوامع محلی پشتیبانی می کردند، و یا اینکه اثبات شده بود که کمک معنی داري به اقتصاد محلی می
کرد که  گونه ترس یا ادراك منفی در بین اتحادیه هاي کار، شرکت هاي محلی و جمعیت عمومی شرکت هاي خارجی کمک می

 MNE1عنوان مثال  م می شدند تا از منابع این کشور بهره برداري کنند و به مشاغل و بهره هاي محلی لطمه بزنند. بهوارد ویتنا
فعالیت هاي اجتماعی مختلفی همچون ساخت مدارس هوشمند و نهادهاي فنی را اجرا میکرد و یا خدمات مراقبت بهداشتی را 

اختیار این را داشتند که تاکتیک هاي محلی مختص به  MNE1ت هاي تابعه براي جوامع محلی فراهم می ساخت. با اینکه شرک



خود را طراحی نمایند اما طرح استراتژیک کلی در این شرکت در سطح دفاتر مرکزي طراحی شده بود. این فعالیت ها سپس به 
الیت هاي جامعه خود را فع MNE1. (MNE1)» شیوه مؤثري براي بازاریابی شرکت بودند«اضافه می شدند و » ارزش شرکت«

را ذکر » افزایش اهمیت، و ارزش شرکت«مستقیماً با پشتیبانی دولت مرتبط نمی ساخت چون آگاهی دهنده کلیدي فقط نقش 
ها نشان داد که دولت ویتنام چشم انداز مطلوبی نسبت به شرکت هایی دارد که  حال تحلیل بیشتر داده . با این(MNE1)کرد 

أثیر مهمی بر روي توسعه این کشور و عامالن زنجیره ارزش محلی داشتند. بنابراین با اینکه ممکن است ) تMNE1(طبق گزارش 
طور واضح رفاه جمعیت عمومی را هدف گرفته است اما در واقعیت این گزینه اي براي خشنود  به نظر برسد که این فعالیت به

 کردن سازمان هاي دولتی مربوطه بود.
خاطر نشان کرد که دولت همواره  MNE1کرد. مدیر  دولت ویتنام از آن پشتیبانی میرکت سودآور بود عالوه بر این، اگر ش

عملکرد شرکت ها را مورد نظارت قرار میدهد. دولت خصوصاً سود ساالنه آنها را مشاهده میکرد، آنها را با پیش بینی هاي موجود 
یج، انتظارات را برآورده نساخته است. لذا ایجاد یک جو بدون تبعیض براي مقایسه میکرد، و دالیل این را بررسی میکرد که چرا نتا

) خارجی و دولت MNEبرد بین شرکت هاي چند ملیتی (-شرکت هاي خارجی در ویتنام، بخاطر تمایل دولت به یک رابطه برد
عنوان حوزه هاي مهم براي ویتنام  ه بهالمللی انتظار داشت که در حوزه هایی ک عبارت دیگر دولت از سرمایه گذاران بین بود. به

 ).2017شناخته شده بودند، به توسعه اقتصادي کشور کمک کنند (بانک جهانی، 
با اینکه فعالیت هاي اجتماعی کمک هاي اقتصادي مثبت (که در باال توضیح دادیم) مهم بود، اما اثبات شد که شرکت هاي محلی 

طور که در بخش قبلی نیز توضیح دادیم) همکاري با تأمین کنندگان محلی  مانیک استراتژي ارزشمند دیگر است. اگرچه (ه
بیان کرد که این همکاري مزایاي بالقوه اي را نیز براي  MNE2ریسک هایی نیز به همراه داشت اما مصاحبه شونده ما از شرکت 

عامالن زنجیره ارزش (همچون  کارهاي کوچک یا و شرکت فراهم می ساخت، خصوصاً اگر تصور میشد این شراکت به کسب
) و پشتیبانی دولت را اثبات MNEکشاورزان) کمک میکند. نقل قول زیر این رابطه بین فعالیت هاي شرکت هاي چند ملیتی (

 میکند:
پس کاري که ما انجام می دهیم مزایایی براي مردم نیز دارد اما از طرف دیگر، ما مزایایی را از این فعالیت ها نیز دریافت 

دولت نگاه مثبتی به ما دارد و ما را یک  …کنیم  عنوان مثال ما محصوالت را از کشاورزان خریداري می کنیم. به می

 .(MNE2) –شرکت مسئول می داند؛ دولت همچنین به پشتیبانی از ما تمایل دارد 
 

مردم، توسط دولت محلی نیز پشتیبانی نمایش رفتارهاي خوب در کشور، تصویر مثبتی را ایجاد میکرد که عالوه بر عموم خصوصاً 
میشد. بنابراین سیاست ها و استراتژي هاي دولت که حول ساختار بازار تشکیل شده بود، همچنان از شرکت هاي چند ملیتی 

)MNE) طرفداري میکرد. شرکت هاي چند ملیتی (MNEعنوان یک کمک کننده فعال به جامعه محلی و توسعه  ) که به
 که: حاکی از این استی شدند، می توانستند رابطه مثبت خود با دولت را بهبود دهند. بنابراین یافته هاي ما اقتصادي شناخته م

) با پشتیبانی از جامعه محلی، اقتصاد و زنجیره هاي ارزش، رفتار خوبی را براي MNEشرکت هاي چند ملیتی (.  4پیشنهاد 
 دهند.کسب پشتیبانی دولت و حفظ موضع رقابتی خود نشان می
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که از نظر شرکت هاي خارجی، پایداري را فراهم می  سیستم سیاسی فعلی در ویتنام از یک دولت تک حزبی تشکیل می گردد،
کردند که می توانستند  ساخت و این به این معنا بود که شرکت هاي هر گونه تغییر سیاسی در آینده نزدیک را شناسایی می

براي نگرانی باشند. ما در ابتدا پی بردیم که این رویکرد یک ریسک سیاسی کامالً غیرفعال است اما تحلیل هاي بیشتر نشان  منبعی
کردند. شرکت ها خصوصاً گام هاي اختصاصی را براي  را به یک شیوه فعال مدیریت می رفاهداد که شرکت ها چنین ادراکی از 

 در هر گونه تغییرات مقرراتی بالقوه بر می داشتند. حفظ پشتیبانی دولت و همچنین مشارکت
کرد و آگاهی دهندگان کلیدي گزارش می دادند که شرکت هاي  تضمین یک دولت پایدار را تأیید می MNE1عنوان مثال  به

توسط دفاتر تابعه محلی در توسعه استراتژي هاي ارزیابی ریسک محلی مشارکت نداشتند و بر استراتژي هاي عمومی پیشنهاد شده 
مرکزي، متکی بودند. حتی با اینکه این مصاحبه شونده موافقت کرد که چالش هاي مهم در ویتنام مربوط به قوانین و مقررات بودند 

 :عنوان نوعی ریسک فوري تلقی نمی شدند اما اینها بخاطر شرایط سیاسی موجود مربوط به دولت تک حزبی، به
از نظر ما، ویتنام یک وضعیت سیاسی نسبتاً  …سیاسی] در ویتنام اهمیت نمی داد این شرکت در واقع به ریسک ها [يِ 

پایدار دارد. ویتنام یک کشور تک حزبی است. و در حال حاضر سیاست هاي دولت کامالً از شرکت هاي سرمایه گذاري 



 اس امنیت و رضایت میکنم که ما در شرکت خود کامالً احس کنند. بنابراین من فکر می مستقیم خارجی طرفداري می

 .(MNE1) –کنیم 
 

درباره توانایی مدیریت هر گونه ریسک کرد که شرکت آنها در هنگام بحث کردن  به این حقیقت اشاره می MNE1همچنین مدیر 
) MNEسیاسی بالقوه در کشور، مشارکت مهمی خواهد داشت. طبق گفته این مصاحبه شونده، این شرکت هاي چند ملیتی (

 کرد و بنابراین رابطه مطلوبی با دولت داشت. نماینده انجمن تجاري نیز این دیدگاه را تأیید می به اقتصاد ویتنام میکمک مهمی 
کمک آنها به اقتصاد «) توسط MNEکرد و به این موضوع اشاره میکرد که استراتژي هاي کاهش ریسک شرکت هاي چند ملیتی (

 کردند: شاوره شکل می گرفت، که بیان میو همچنین نمایندگان شرکت هاي م (TA)» محلی
توانند بر این حقیقت تکیه کنند که کمک مهمی به اقتصاد ویتنام می  ) میMNEبرخی از شرکت هاي چند ملیتی (

کنم که شرکت هاي زیادي  . من فکر می(CF2) –کنند، و اقتصاد ویتنام مانند منبعی براي کاهش ریسک عمل میکند 
ستند که یک دولت تک حزبی در ویتنام وجود دارد و اینکه دولت قرار نیست تغییر کند. این وجود دارد که خوشحال ه

 .(CF1a) –گردد  مسئله سبب آسودگی خیال شرکت ها می
 

آنها یک بخش ارزیابی ریسک رسمی در ویتنام ندارند اما تالش هاي قابل مالحظه اي را در ادعا میکرد که  MNE1اگرچه 
خود انجام می دهند چون این بخش مسئول تمام ارتباط هایی است که با دولت، وزرات خانه ها، و  خصوص بخش امور دولتی
گردد و در نتیجه  . لذا این بخش سبب کاهش چشمگیري در ریسک تجاري در ویتنام می(MNE1)شود  احزاب مربوطه انجام می

 کند. محقق شده آنها را حفظ می رفاهیوضعیت 
ا را واداشتند که پیشنهاد کنیم آسودگی ایجاد شده (طبق گزارش شرکت ها)، آنطور که در ابتدا تصور میشد یافته هاي ارائه شده، م

که این دولت  تضمین عمدي و ثابت محقق میشداین از روي بی ارادگی دریافت نمی شدند. این یک شرایط فعال بود که از طریق 
طریق شرکت می توانست اعمال آینده دولت در خصوص ساختار بازار را تک حزبی از فعالیت هاي شرکت طرفداري میکرد. به این 

کنیم که این استراتژي هاي هدفمند، شرایط تجاري  پیش بینی کند، که احتماالً روي موضع رقابتی آنها تأثیرگذار بود. ما ادعا می
 کنیم که: کنند؛ بنابراین ما پیشنهاد می مثبتی را در بازار ایجاد می

خود را در طرفداري از  رفاهی) از طریق مدیریت فعال روابط خود با دولت، وضعیت MNEشرکت هاي چند ملیتی (  .5پیشنهاد 
 کنند. دولت و حفظ موضع رقابتی خود، رهیابی می
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ابط مستقیم با استراتژي کاهش ریسک نهایی که در طی تحلیل داده شناسایی شد، مربوط به تاکتیک هاي عمدي براي ترویج رو
کلیدي با اطالعات محدود درباره تغییرات در مقررات و سیاست ها، به رفع عدم  نفعذيدولت بود. ارتباط مستقیم با گروه هاي 

) که مورد مطالعه قرار داده ایم، تالش هاي MNEکمک میکرد. شرکت هاي چند ملیتی (» فعالیت در ویتنام«قطعیت مربوط به 
مطمئن شدن از مالقات هاي شخصی با مقامات دولتی گزارش دادند که براي بحث کردن درباره مسائل مختلف  مبتکرانه اي را براي
کار آنها در کشور، برگزار می شدند. آگاهی دهنده کلیدي از سازمان دولتی کانال هاي مختلفی را شناسایی  و تأثیرگذار بر کسب

عنوان مثال مالقات با رهبران  ) خارجی ارتباط برقرار میکرد: بهMNE(کرد که دولت از طریق آنها با شرکت هاي چند ملیتی 
دولت، بازدید از سفارت ها، ارتباط با سازمان اخبار دولتی، و حضور پیدا کردن در رویدادهاي ترویج سرمایه گذاري. شرکت هاي 

کنفرانس هاي مختلف، همچنین گزارش  ) که با آنها مصاحبه کردیم عالوه بر حضور پیدا کردن در سمینارها وMNEچند ملیتی (
میکردند که توانسته اند مالقات هاي فردي را با مقامات دولتی برگزار کنند تا در مورد مسائل عملیاتی مختلف و چالش هاي پیش 

 روي خود بحث کنند.
ویتنام کار کنند،  صورت نزدیک با دولت بخش استراتژي مدیریت ریسک داخلی براي شرکت هایی که می خواستند بهحضور یک 

به این موضوع اشاره کرد که آنها عمدتاً روي مدیریت داخلی کاهش ریسک متمرکز بودند و از هیچ  MNE2غیرقابل اجتناب بود. 
خدمات مشاوره یا گزارشات تولید شده اي توسط احزاب خارجی استفاده نمی کردند. آنها با مدیریت داخلی این فرآیند، مشارکت 

تلقی میشد. اگر شرکت از  (MNE2)» حیاتی«داشتند، که براي فعالیت هاي آنها  (MNE2)» رتباط با دولتا«مستقیمی در 
خدمات شرکت هاي مشاوره حزب ثالث خود استفاده می کرد، این اثرات متقابل ممکن نبودند. با این وجود، نماینده شرکت مشاوره 



(CF2) یزنی نیز مشارکت دارند، اما اینها هنوز در ویتنام رایج نبودند اما این شرکت بیان میکرد که با اینکه آنها در فعالیت هاي را
 استفاده از آنها را آغاز کرده بود.

، فرآیند اثرات متقابل با مقامات دولتی، مستلزم مذاکره مبتکرانه درباره قوانین و مقررات مربوطه یا وساطت MNE2طبق گزارش 
 د که براي شرکت، مطلوب نبودند.:واکنشی در خصوص محدودیت هاي جدید بو

دادخواستی براي دولت بنویسد تا مشخص سازد که آیا ما اگر تغییراتی در نرخ مالیات رخ میداد، هیئت می توانست 

 .(MNE2) –زمینه هاي منطقی داریم یا نه 
 

MNE1 مشکالت زماندهی میشد و مشارکت فعالی در رویدادهاي مختلفی داشت که توسط هیئت ها و وزارت خانه هاي دولتی سا
سیاسی و نگرانی هاي مختلفی که شرکت ها در طی فعالیت هاي خود در ویتنام پیش بینی می کردند، به مقامات دولتی اطالع 

به این موضوع اشاره کرد که آنها یک بخش ریسک سنتی ندارند اما نگرانی هایی را  MNE1حتی با اینکه مدیر رسانی می شدند. 
اي تجاري موجود (در مقابل ریسک هاي سیاسی که جزء جدانشدنی از فعالیت هاي آنها هستند) بیان کردند. مهم درباره ریسک ه

، تغییرات بحث شده اغلب توسط دولت در چارچوب سازمانی اجرا میشد و به یک محیط تجاري MNE1اینکه طبق گزارش 
 مطلوب تر براي شرکتهاي خارجی ختم میشد:

اکنش ها و بهبودهاي دولت را در مقررات و سیاست هایی مشاهده کنیم که از نیازهاي جامعه تجاري توانیم و ما قطعاً می

 .(MNE1) –کنم که این یک عمل خیلی مثبت از سوي دولت است  کنند. من فکر می پیروي می
 

کاهش برخی از  ور،کشعلت مرحله انتقال  ذکر کرد، به (CF1a)طور که یک مصاحبه شونده از شرکت مشاوره  همچنین همان
. با این وجود، داشتن روابط درست (و نه روابط غلط) با ریسک هاي تجاري مربوط به مشکالت عملیاتی در ویتنام عموماً دشوار بود

 قانونگذاران، اهمیت حیاتی براي موفقیت تجاري در ویتنام داشت.
ها مستقیماً در ایجاد شرایط بازار در بازار محلی مشارکت  در این مورد در مقایسه با سه استراتژي دیگري که معرفی کردیم، شرکت

دارند. لذا آنها می توانستند مطمئن شوند که موضع رقابتی آنها مورد تهدید قرار نمی گیرد. شرکت از طریق مدیریت فعال ریسک، 
توان دید، روابط  ها می وي دادهطور که از ر میتوانست از موفقیت و تضمین بقاي رقابتی خود در کشور اطمینان حاصل کند. همان

مستقیم با دولت منبع مهمی براي استراتژي هاي کاهش ریسک بود که توسط شرکت ها استفاده می شد. بنابراین پیشنهاد آخر ما 
 شرح زیر می باشد: به

ت و در شکل فعالی خواهند داش واسطه گري) از طریق ارتباط مستقیم با دولت، MNEشرکت هاي چند ملیتی (  .6پیشنهاد 
 کنند. گیري شرایط بازار و حفظ موضع رقابتی خود مشارکت می

 
 .  بحث و نتیجه گیري6

شود؛ ما سپس پیامدهاي نظري و مدیریتی مطالعه حاضر را مرور  صورت یک فرآیند بحث و ارائه می یافته هاي مطالعه حاضر به
 حاضر به پایان می رسد. کنیم. این بخش از طریق تأکید کردن بر محدودیت هاي مطالعه می

 
 ) که در اقتصادهاي نوظهور فعالیت میMNEمدل استراتزي هاي ارزیابی و کاهش ریسک براي شرکت هاي چند ملیتی (  6.1
 کنند

که در یافته ها معرفی  –ما براي کمک کردن به بحث درباره رویکردهاي مختلف ارزیابی ریسک و استراتژي هاي کاهش ریسک 

کنیم. این شکل نشان میدهد که تأثیر مؤسسات غیررسمی چطور از طریق روابط با شرکت هاي  را ترسیم می 3شکل  –اند  شده

)، شرکت هاي NGOمختلف، دولت هاي مرکزي/استانی، سازمان هاي غیردولتی ( نفعذي) و گروه هاي MNEچند ملیتی (
همچنین توپولوژي استراتژي هاي کاهش ریسک را بر اساس شود. ما  مشاوره، و انجمن هاي تجاري و اتحادیه هاي کار مدیریت می

سازماندهی کردیم. چهار استراتژي کاهش  2 × 2سطح ابتکار سازمانی و اثرات متقابل مستقیم آنها با دولت ها، در یک ماتریس 
عنوان مثال از سوي  له بهکنند چون از طریق ارتباط با دولت، ارتباط متقابلی با هم دارند. این مسئ ریسک، یکدیگر را تقویت می

آگاهی دهنده کلیدي در مطالعه ما مورد تأکید قرار گرفته است؛ این آگاهی دهنده پیشنهاد کرد که اگر یک شرکت چند ملیتی 
)MNE روي حفظ یک رابطه مطلوب با دولت سرمایه گذاري کند (رهیابی حالتی از آسودگی)، پشتیبانی هاي ضروري از سوي (



خواهد کرد. بنابراین هر گونه بحث با سازمان هاي دولتی (وساطت فعال) مستلزم سطح یک بحث رسمی نبود که دولت را دریافت 
 عموماً انتظارش را داریم.

علت توسعه ناکافی زیرساخت  اند اما به اگرچه شرکت ها سطح پایین تري از ریسک سیاست ادراك شده در ویتنام را گزارش کرده
حال ما عالوه بر استفاده از استراتژي هاي سنتی همراه با  با ریسک هاي تجاري مهمی مواجه بودند. با اینو ساختار بازار انتقال، 

پی بردیم که شرکت هاي چند سازي محصوالت منحصر به فرد یا قیمت گذاري رقابتی)،  مدیریت ریسک تجاري (یعنی فراهم
 کنند. به ، حفظ و تقویت روابط خود با دولت محلی نیز تالش میکنند در راستاي ایجاد ) که در ویتنام فعالیت میMNEملیتی (

صورت مجزا موجود نیست بلکه با  عبارت دیگر ریسک تجاري (که در این زمینه، عمدتاً با شدت رقابتی نشان داده میشد)، به
منظور  نظریه سازمانی به تصمیمات و سیاست هاي دولت درباره جهت گیري آینده اقتصاد، مرتبط است. بنابراین کاربرد ترکیبی

ان براي شناسایی بازیگران کلیدي (فریمن نفعذيشناسایی محدودیت هاي حیطه سازمان هاي رسمی در ویتنام، استفاده از تئوري 
) براي مطالعه نحوه ایجاد و حفظ رابطه با سازمان هاي IBGRالملل تجارت و دولت ( )، و دیدگاه روابط بین2004و همکارانش 

کردند که نشان می دادند شرکت هاي چند ملیتی  )، مانند لنزهاي سودمندي عمل می1992؛ بروئر 2016بادوین دولتی (

)MNE کنند تا منافع خود را با منافع دولت میزبان متعادل سازند، تا به این طریق ریسک  چطور تالش می اقتصادهاي انتقالی) در
صورت یک شبکه سیال و پیچیده از  ، ما را قادر ساخت که محیط بازار میزبان را بهرا مدیریت کنند. این تمرکز بر منافع سهامداران

 ).2003مطالعه نماییم (پِنگ  نفعذيروابط و انگیزه هاي گروه هاي 
مدل ما در خصوص نهادینگی زمینه اي، دو بینش مهم را ایجاد میکند. اول، این مدل با درك وسیع تر و تعمیم پذیرتري از 

مرتبط است. این موضوع توسط رهیابی  اقتصادهاي انتقالی) در MNEاي مدیریت ریسک شرکت هاي چند ملیتی (استراتژي ه
) از MNEمختلف در بازار میزبان محقق شد. اگرچه شرکت هاي چند ملیتی ( نفعذيمحیط سازمانی و شناسایی منافع گروه هاي 

استراتژي هاي مدیریت ریسک خود را با رویکردهاي دیگر تکمیل کنند  طریق ترکیب هر دو استراتژي بازار و غیربازار، ممکن است
 نفعذي) اما محرك بنیادي و متحدکننده، پیروي از الزامات محیط سازمانی و مشارکت گروه هاي 2012(داه، الوتون و راجوانی 

سسات رسمی و غیررسمی که همچون نقش مؤ –است. بنابراین یافته هاي ما با عناصر شناسایی شده در تحقیقات سازمانی 

حال شرکت هاي چند ملیتی  ). با این2003مطابقت دارند (پنگ  –استراتژي هاي تازه واردان خارجی را شکل می دهند 

)MNEصورت فعال نظارت و  مرتبط را به نفعذيجاي مدیریت نقش محدودکننده شرایط بازار خارجی، منافع گروه هاي  ) به
 کنند. مدیریت می

تحلیل اسناد منتشر شده مورد تأکید قرار گرفته است، محیط سازمانی ویتنام نشانه هایی از بلوغ را نشان طور که در  همان عالوه به
، تحوالت ساختاري و سیاسی حیاتی را 2007) در سال WTOمیدهد و این کشور از زمان ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی (

سازي معافیت مالیاتی و محرك هاي  همچون فراهم –ت که شرایط بازار مطلوبی تجربه کرده است. این موضوع باعث شده اس

 اقتصادهاي انتقالی) خارجی نیز ایجاد شود، و روندهاي مشابهی نیز در MNEبراي شرکت هاي چند ملیتی ( –سرمایه گذاري 

ي آینده اقتصادهاي اتقال و مشارکت حال فقدان وضوح درباره جهت گیر ). با این2019دیگر مشاهده شده است (لی، لیو و کیان 

عبارت دیگر  ) باقی می ماند. بهMNEعنوان یک ریسک پیش روي شرکت هاي چند ملیتی ( آنها در زنجیره هاي ارزش جهانی به

) خارجی به این اصالحات هنوز مشاهده نشده است و شرکت هاي چند ملیتی MNEپاسخ هاي شرکت هاي چند ملیتی (
)MNE تا جهت گیري استراتژیکی بیشتر 2017کنند (کالرك و لیچ  میرا اتخاذ » منتظر باش و ببین«) یک استراتژي (

 ، ساختار بازار تکاملی آنها، و رقابت پذیري شرکت هاي محلی را پیش بینی کنند.اقتصادهاي انتقالی
یافته هاي گزارش شده ما ویتنام را رخی از حال ب دیگر نیز مهم باشد؛ با این اقتصادهاي انتقالیماهیت یافته هاي ما میتواند براي 

کنند. خصوصاً سیستم دولت سوسیالیست تک حزبی، یک اقتصاد با عناصري از هر  صورت یک مورد منحصر به فرد معرفی می به
، (SOE)دو سیستم اقتصادي بازار و برنامه ریزي شده، موقعیت جغرافیایی کشور، و تعداد کاهشی شرکت هایی با مالکیت دولتی 

عنوان مثال پرداختن  ). به3اند (شکل  کنند که در این مدل شناسایی شده به استراتژي هاي اختصاصی کاهش ریسک کمک می
ما به ریسک تجاري به شکل شدت رقابتی در بازار محلی، پاسخی به پشتیبانی فزاینده دولت ویتنام از شرکت هاي داخلی است. 

) باید این منافع متغیر را MNEضرورت این مسئله تأکید دارند که شرکت هاي چند ملیتی (این تغییرات در اولویت هاي دولتی بر 
عنوان مثال  (بهبراي دولت مورد نظارت قرار دهند، آنها را به استراتژي هاي کاهش ریسک ترجمه کنند، و آنها را در زمینه محلی 

 جاي دهند.بررسی اختصاصی روابط بین دولت هاي استانی و مرکزي) 



بر فعالیت هاي  (SOE)(که در آنها هنوز هم شرکت هایی با مالکیت دولتی  دیگر همچون چین اقتصادهاي انتقالیبر خالف 

)، ویتنام فقط چند شرکت دارد که تحت مالکیت مستقیم دولت هستند و تعداد آنها 2019تجاري حکمفرما هستند) (ژو، تسه و لی 
مئن شدن از این مسئله دارد که شرکت هاي محلی بخش خصوصی ویتنام شرکت رو به کاهش است. دولت عالقه مهمی به مط

توانند مزایایی را ایجاد کنند و از طریق یک فرآیند حسابرسی و کنترل از این مسئله پشتیبانی کنند؛  هایی با مالکیت خارجی می
عنوان مثال در مورد  داخلی را تسهیل نماید. بهتواند روابط زنجیره تأمین و رشد عامالن تجاري  این فرآیند حسابرسی و کنترل می

MNE1  سود شرکت هاي چند ملیتی (ما، دولت ویتنامMNEصورت منظم مرور میکرد تا از قابلیت دوام اقتصادي و  ) را به
 کمک بالقوه آنها به اقتصاد، اطمینان حاصل نماید.

مشارکت «که بر مسائل ریسک سیاسی و یک رویکرد  نتقالیاقتصادهاي ابر خالف یافته هاي قبلی استراتژي هاي کاهش ریسک در 
) در ویتنام از MNE)، ما در مطالعه حاضر پی بردیم که شرکت هاي چند ملیتی (2003تأکید داشتند (یانکووا و کتز » کم

از سطح دهنده یک ادراك  کنند. این نشان مختلف طرفداري می نفعذيو مشارکت گروه هاي » مشارکت زیاد«استراتژي هاي 
صورت حالتی از آسودگی گزارش شده است، و یک ویژگی منحصر به فرد دیگر  ریسک سیاسی است که در مطالعه ما بهپایین 

 اقتصاد ویتنام است.
این مدل فرآیند اگرچه از یافته هاي مطالعه انجام شده در ویتنام توسعه داده شده است، اما میتوان آنرا تعمیم داد و براي 

طور که در مقدمه مطالعه حاضر تأکید شده است، کشورهایی همچون  و نوظهور دیگر نیز اعمال نمود. همان نتقالیاقتصادهاي ا
محور هستند در حالی که کشورهایی مانند میانمار و کوبا به -ویتنام، روسیه و چین در حال انتقال به یک سیستم اقتصادي بازار

که از یک سیستم  –مه ریزي مرکزي دور شوند. همچنین کشورهایی مانند هند کنند تا از یک اقتصاد با برنا کندي تالش می

کرد  از یک مسیر خودبسندگی پیروي می 1990دموکراتیک اجتماعی پیروي کرده است و همچنین از لحاظ تاریخی تا اوایل دهه 

کنند (یوسلیان سیاه،  روال پیروي می کنند و اقتصادهاي بزرگ دیگري مانند اندونزي نیز از این نیز رشد سریعی را تجربه می –

با هم  –) 2011از جمله تکیه بر مؤسسات غیررسمی (استرین و پریوزر  –). این کشورها شباهت هاي زیادي 2016رمال، و رز 
دارند و بنابراین مدل فرآیند معرفی شده در این مطالعه براي استراتژي هاي ارزیابی و کاهش ریسک شرکت هاي چند ملیتی 

)MNE دیگر نیز مهم و سودمند خواهد بود.انتقالی) در اقتصادهاي نوظهور و 
 کاربردهاي نظري  6.2

؛ بکائرت و 2008المللی می افزاید (الخطیب و همکارانش  کارهاي بین و مطالعه حاضر به ادبیات مدیریت ریسک در کسب
ام تحقیقات بیشتر در زمینه مدیریت ریسک در انج«). ما خصوصاً به درخواست 2015؛ برامیلی و همکارانش 2016همکارانش 

). کمک اصلی ما به این 2014؛ لیچ و همکارانش 2008پاسخ داده ایم (گریفیت، کاووس گیل و زو » المللی کارهاي بین و کسب
) است که در MNEجریان ادبیات، معرفی یک چارچوب استراتژي هاي ارزیابی و کاهش ریسک براي شرکت هاي چند ملیتی (

ارائه داده ایم. ساختارها و روابط همراه در این  3در حال فعالیت هستند؛ خالصه اي از این چارچوب را در شکل  تصادهاي انتقالیاق
کلیدي، و استراتژي هاي ارزیابی و کاهش ریسک براي شرکت هاي چند  نفعذيمدل بر نقش مؤسسات غیررسمی، گروه هاي 

 ) متمرکز هستند.MNEملیتی (
) چطور ریسک تجاري فعالیت هاي خارجی خود را از طریق MNEب توضیح میدهد که شرکت هاي چند ملیتی (این چارچو

کنند. ما با اعمال تئوري  دیگر در بازار محلی، مدیریت می نفعذيهماهنگ سازي منافع خود با منافع عامالن سازمانی و گروه هاي 
را در بازارهاي خارجی به جلو  نفعذيهام بالقوه انگیزه ها و اهداف گروه هاي پیچیدگی و ابان و سازمانی در مدل خود، نفعذيهاي 

) نه تنها باید فعالیت هاي خود را با شرایط بازار محلی رسمی همسو MNEپیش می بریم. بنابراین شرکت هاي چند ملیتی (
افع مبهم و غیرقابل پیش بینی گروه هاي ) بلکه باید استراتژي هاي خود در شبکه پیچیده من2008سازند (پنگ، وانگ و جیانگ 

صورت یک سیستم باز با عناصر تشکیل دهنده مختلف  را نیز مد نظر قرار دهند. با اینکه ما محیط یک کشور خارجی را به نفعذي
نه خصوصیات در نظر می گیریم، اما این را می افزاییم که جهت گیري مجدد تمرکز بر انگیزش ها، اهداف و استراتژي هاي آنها (و 

توانند  ) فراهم می سازد تا پی ببرند چطور میMNEتوصیفی صنعت و کشور) راهنمایی بهتري را براي شرکت هاي چند ملیتی (
عالوه ما بینش هایی را در این باره فراهم می سازیم که شرکت هاي چند ملیتی  مدیریت نمایند. بهانتقالیریسک ها را در بازارهاي 

)MNEصورت استراتژي هاي رهیابی  عال خود در شکل دهی شرایط مختلف بازار (که ما در مدل خود آنها را به) با مشارکت ف
 ایم)، چطور این رویکردهاي مدیریت ریسک را چطور کنار هم می گذارند. حالتی از آسودگی و وساطت فعال گزارش کرده



ي هاي کاهش و مدیریت ریسک دارد. با اینکه ریسک هاي ما پی بردیم که دولت نقش اساسی و متحدکننده اي در طراحی استراتژ
عنوان راه حلی براي شکل هاي مختلف ریسک هاي  قرار نگرفته اند اما ارتباط با دولت، به IBتجاري مورد توجه کافی محققان 

مل تعامالت گروه ). ما با مطالعه کا2003؛ یانکووا و کتز 2016؛ دارندلی و هیل 2012سیاسی معرفی شده است (بوچلی و کیم 
کند (که در مورد ویتنام، شدت رقابت  ، نقشی که ارتباط با دولت در کاهش ریسک هاي تجاري افزایش یافته بازي مینفعذيهاي 

کلیدي در ویتنام باقی می ماند و روابط مشارکتی با  نفعذيعنوان یک  بود) را مشاهده کردیم. ما خصوصاً پی بردیم که دولت به
) کمک میکند تا همگام با چالش هاي عملیاتی و شدت MNEدولتی مربوطه نه تنها به شرکت هاي چند ملیتی (سازمان هاي 

رقابت در کشور حرکت کنند، بلکه فرصتی براي عمل کردن و اثبات کردن کمک هاي خود به اقتصاد کشور را نیز براي آنها فراهم 
کنند شرکت ها شدت رقابت را هم توسط مکانیزم هاي  ییم گخ تصور میمی سازد. ما به این طریق به جریان تحقیقاتی می افزا
؛ بروئر 2016کنند (بودوین  ) هدایت میIBGRالملل تجارت و دولت ( سنتی سطح بازار و هم توسط مشارکت در روابط بین

 ).2012؛ داه و همکارانش 1992
ان (شناسایی افراد و گروه هاي کلیدي که بر نفعذي ما با ترکیب عناصر مؤسسات غیررسمی (شبکه ها و روابط فردي)، تئوري

) (نقش مرکزي دولت در فعالیت هاي مربوط به IBGRالملل تجارت و دولت ( تصمیمات تأثیرگذار هستند) و دیدگاه روابط بین
توانند  له دولت) میدر این کشور (از جم نفعذيکنیم که سازمان ها با توسعه روابط قوي با مهمترین گروه هاي  تجارت)، اثبات می

فعالیت هاي تجاري در کشورهایی با محیط هاي سازمانی ضعیف را تسهیل نمایند. لذا ما با ترکیب این دیدگاه هاي نظري، کاربرد 
صورت جداگانه اعمال شوند سودمندي محدودي خواهند  آنها را به مطالعه ارزیابی و کاهش ریسک گسترش می دهیم، که اگر به

 داشت.
 باط مدیریتیارت 6.3

یافته هاي حاصل از این مطالعه، داراي مضامین مرتبطی براي مدیرانی است که تصمیم دارند در بازارهاي داراي ریسک هاي ذاتی و 
عدم قطعیت در محیط تجاري وارد شده و کار کنند، به طور خاص در اقتصادهاي انتقالی. به ویژه، پیشنهاد می دهیم، براي توسعه 

ش ریسک کارامد، مدیران باید اوال، یک شناخت کامل را از محیط سازمانی در کشور میزبان بدست آورند. همانطور یک راهبرد کاه
که در این مطالعه تاکید شده است، منحصر به فرد بودن و میزان توسعه محیط سازمانی رسمی هر کشور می تواند بر انواع ریسک و 

باشد. لذا، مدیران باید راهبردهاي کاهش ریسک خود را متناسب با هر کشور،  رویکرد جامع براي مدیریت ریسک تاثیر داشته
بسازند. این مطالعه هم چنین، اهمیت شناسایی ذي نفعان مهم در کشور میزبان از سوي مدیران و تاثیر هر ذي نفع بر هر ریسک 

در آنها وجود دارد و نهادهاي غیر رسمی، نقش خاص را مورد تاکید قرار می دهد. در کشورهایی مثل ویتنام که خالءهاي سازمانی 
و روابط با سایر ذي نفعان مهم به عنوان رویکردهایی براي کاهش ریسک  IBGRمهمی را ایفا می کنند، مدیران می توانند از 

 استفاده کنند.
رت یک طرف سیاسی واحد هم چنین یافته ها تاکید می کنند، گرچه برخی از اقتصادهاي انتقالی و پیدایش، ممکن است تحت نظا

یا افرادي براي دوره هاي زمانی طوالنی قرار داشته باشند، اما تغییرات در شرایط اقتصادي و رقابت، بدین معنی است که مقررات و 
در شرایط بازار، به طور پیوسته، در حالت تغییرات پی در پی هستند. به این ترتیب، مدیران نمی توانند فقط بر اتصاالت با افراد 

دولت تکیه نمایند و نیاز دارند به طور فعالی با دیپارتمان هاي بخش خصوصی مرتبط براي اثبات نه تنها هر تغییر براي سیاست 
بلکه مضامینش براي سازمان خود، مشارکت فعال داشته باشند. همانطور که در مورد ویتنام تاکید شده بود، قوانین اخیر پیرامون از 

در زمینه مالکیت محلی، از سوي شرکت هاي خارجی به خاطر عدم شفافیت در زمینه شیوه اي که آنها  بین بردن محدودیت ها
اجرا می شوند، سودمند نبود. مدیرانی که به طور فعال با سیاستمداران مشارکت داشتند میتوانند این تغییرات را بهتر درك کنند و 

 د و پذیرندگان اولیه ابتکارات نوین باشند. می توانند در یک موقعیت قویتر براي بهره بردن باشن
به عالوه، گزارشات ریسک تولید شده توسط شرکت هاي مشاوره اي، یک چشم انداز کل نگرانه را در زمینه موسسات رسمی در 

آن کشور را یک اقتصاد و ریسک هاي غالب ارائه می دهد. این اطالعات می تواند براي مدیران، مفید باشد تا حالت ورود مناسب در 
مشخص نمایند. با این حال، در کشورهایی که نهادهاي رسمی شان، در مرحله طفولیت هستند، سفارشی هستند یا راهبردهاي 

دارند که عوامل سازمانی را مد نظر قرار می دهند و ذي نفعان اصلی کشور میزبان، براي  درون سازمانیکاهش ارزیابی ریسک 
 عملیات مستمر الزم هستند.

 محدودیت ها و تحقیقات آینده 6.4
 يمطالعه براساس داده ها نیا يها افتهی. رندیمورد مطالعه قرار گ ندهیآ قاتیتواند در تحق یدارد که م ییها تیمطالعه محدود نیا 

MNEنند نوظهور ما ياز اقتصادها ياریبا بس ییشباهت ها تنامیکه و یباشد. در حال یدر حال گذار م يفعال در اقتصادها يها
کشور باعث  نیا یتک حزب یاسیس ستمیکمتر دارد ، اما س نهیدارند، با هز ادیبه کارگران ز ازیکه ن یوالتمحص دیآنها در تول ییتوانا
 افتهیاز  یرو ، اگر چه برخ نیباشد. از ا يکشورها در همان سطح رشد اقتصاد ریاز سا زیکشور متما نیا ينهاد طیشود که مح یم



(گوو ، رامال ، بنسون ، ژو  نیمانند چ ییتوسعه روابط و شبکه ها در کشورها يبرا یررسمیغ یسازمان يها يراتژمربوط به است يها
 نی) ، با ا2006،  ریو و نگزیمشاهده شد (هاچ  انهیمانند خاورم ی) و مناطق2003و کرم ،  لوایکائی(م هی) ، روس2018،  نگی، و داول

 يها يممکن است استراتژ نیهمچن ی، مطالعات آت نیبنابراور و در حال گذار متفاوت بود. نوظه يدر اقتصادها نفعانیحال نفوذ ذ
 يها يکرده و آنها را با استراتژ ینوظهور را بررس ایدر حال گذار  يکشورها ریرا در سا IBGRها و سطح  MNE سکیر تیریمد

 .کنند سهیمقا افتهیتوسعه  يبه کار رفته در اقتصادها
لعه بر ذي نفعان اصلی در ویتنام تمرکز داشته است: دولت، سازمانهاي غیر انتفاعی، شرکت هاي مشاوره و انجمن هاي ثانیا، این مطا

کسب و کار/ تجارت و اتحادیه هاي کار. تحقیقات آینده می تواند، قدرت بازار و تاثیر خریداران و عرضه کننده بر ارزیابی ریسک 
ررسی نمایند. در پیگیري چنین تحقیقاتی، زمینه کشوري باید در نظریه پردازي مشمول ها را بMNEکلی و فعالیت هاي مدیریت 

ها و محیط سازمانی و ذي نفعان در یک کشور در حال تحول را ارائه نمود که MNEشود. این مطالعه براي نمونه، تعامل بین 
از این مساله است که این بستر تاحدي، یک حق سطح خاصی از ابهام را براي سرمایه گذاران تجسم می نماید. یافته ها حاکی 

انتخاب راهبرد مدیریت ریسک ویژه را هدایت نموده است که با مشارکت ذینفع در این مطالعه و اولویت بندي آن براي سایر 
 رویکردها نشان داده شده است. 

می رود دانش پیرامون رابطه بین راهبردها و  نهایتا، مطالعات کمی که قضیه هاي موجود در این مطالعه را محک می زنند، انتظار
ها گسترش دهند. براي نمونه، مطالعه کنونی، به شرکت هاي داراي عملیات مستمر در ویتنام نگاه MNEپیامدها / نتایج را براي 

بردهاي مدیریت می کرد اما تحقیقات آتی می توانند شامل شرکت هاي خارجی باشند که از ویتنام خارج شده اند و رابطه بین راه
ریسک و خروج از بازار را بررسی کنند. چنین مطالعاتی هم چنین می توانند، آشکار کنند، راهبردهاي کاهش ریسک چطور بر 

 عملکرد شرکت ها و طرح هاي تجاري اثر می گذارد.
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