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W ci gu kilkunastu lat realizacji reform doi moi sytuacja wewn trzna i zewn trz-
na Wietnamu uleg y diametralnej zmianie. W sferze wewn trznej stworzenie pod-
staw systemu rynkowego pozwoli o wydoby  gospodark  z kryzysu i zapewni o 
jej dynamiczny rozwój. Proces ten w sposób istotny wspomaga o oparcie polityki 
zagranicznej Socjalistycznej Republiki Wietnamu (SRW) na zasadach pokojowej 
wielostronnej wspó pracy.

Zmiany zachodz ce na prze omie XX i XXI w. zarówno wewn trz kraju, jak 
i w rodowisku mi dzynarodowym mody kuj  istniej ce oraz generuj  nowe 
szanse i zagro enia stoj ce przed Wietnamem. Odpowiedzi  na te wyzwania sta-
o si  wprowadzenie korekt do realizowanej strategii rozwoju kraju, w tym prze-

de wszystkim w cz ci dotycz cej polityki zagranicznej. Obowi zuj ca od 1991 r. 
doktryna, cho  stanowi a jedn  z podstaw sukcesu reform doi moi, zacz a z cza-
sem traci  swoj  aktualno . Przyczyn  by  brak jednoznacznego stanowiska wo-
bec przemian zachodz cych w rodowisku mi dzynarodowym, w tym zw aszcza 
wobec globalizacji, regionalizacji oraz procesów integracji gospodarczej. Podczas 
IX Zjazdu Komunistycznej Partii Wietnamu (KPW) w kwietniu 2001 r. przyj ty 
zosta  nowy dokument. Fundamentalne zasady polityki zagranicznej SRW okre-
lone w 1991 r., tzn. multilateralizm, �integralne bezpiecze stwo�, suwerenno  

i niezale no  oraz wiod ce znaczenie �dyplomacji gospodarczej�, uzupe niono 

1 Artyku  napisany pod kierownictwem profesora Jana Rowi skiego.



nowymi elementami, w ród których najwa niejsze to: aktywne dzia ania w kie-
runku integracji gospodarki Wietnamu z rynkiem wiatowym, wsparcie dla two-
rzenia i rozszerzania stref wolnego handlu, a tak e zasada nieingerencji w sprawy 
wewn trzne2. Przyj ty dokument rozstrzyga  jeden z najpowa niejszych dylema-
tów w adz w Hanoi, dotycz cy stosunku do trwaj cych procesów integracyjnych 
oraz roli i miejsca SRW w tworz cych si  strukturach. O s uszno ci dokonanego 
wyboru wiadcz  bardzo dobre wyniki ekonomiczne kraju mi dzy 2001 a 2007 r. 
oraz optymistyczne prognozy na kolejne lata. Dynamicznie rozwijaj ca si  gospo-
darka przyczynia si  tak e do wzmocnienia pozycji Wietnamu w sferze stosun-
ków politycznych.

Zmiany, które nast pi y w wietnamskiej doktrynie polityki zagranicznej 
w 2001 r., nie wp yn y na sposób postrzegania roli i miejsca ASEAN w ca o ci 
stosunków zewn trznych SRW. Stowarzyszenie pozosta o kluczowym partnerem 
gospodarczym oraz jednym z najwa niejszych elementów strategii bezpiecze -
stwa kraju (zw aszcza w kontek cie rosn cej pot gi Chin). Ranga przypisywana 
dwustronnym relacjom znalaz a swoje odzwierciedlenie w aktywnym uczestni-
ctwie w adz SRW w dzia aniach podejmowanych przez organizacj . Za zako -
czony sukcesem uznano m.in. VIII Szczyt Szefów Pa stw Stowarzyszenia, któ-
ry odby  si  w stolicy Wietnamu w 1998 r.3, oraz przewodnictwo Komitetowi 
Sta emu i Regionalnemu Forum ASEAN w latach 2000�20014. W adze w Hanoi 
popiera y tak e projekty skierowane zarówno �do wewn trz� organizacji5, jak 

2 Ta zasada by a odpowiedzi  w adz SRW na pojawiaj ce si  naciski na zmiany w systemie po-
litycznym Wietnamu zarówno przez przedstawicieli pa stw (np. uzale nienie przez Kongres USA 
negocjacji o BTA od spe nienia wymogów rezolucji Jacksona�Vanika), jak i organizacje pozarz do-
we (np. Human Rights Watch, Amnesty International).

3 Jednym z wa niejszych przyj tych wówczas dokumentów by  Hanojski plan dzia ania, zawie-
raj cy wiele zalece , których implementacja mia a u atwi  krajom ASEAN wyj cie z kryzysu go-
spodarczego z 1997 r.

4 ASEAN Standing Comittee (ASC); ASEAN Regional Forum (ARF); szerzej na temat wiet-
namskiej prezydencji w tych organach patrz: Vietnam Plays Bigger Role in ASEAN, �Xinhua News 
Agency�, http://news.xinhuanet.com/english/2004-11/29/content_2271009.htm (wej cie: 15.04.2009).

5 Tak zwane projekty rozszerzaj ce zakres wspó pracy w ramach organizacji, dotycz ce np. ko-
ordynacji dzia a  przeciwko przemytowi narkotyków, wspó pracy w zwalczaniu piractwa na wodach 
Morza Po udniowochi skiego, wspólnego przeciwdzia ania terroryzmowi (m.in. na mocy porozu-
mienia Joint Action to Counterterrorism podpisanego podczas szczytu w Brunei w 2001 r.), a tak e 
kooperacji w sferze naukowej, technologicznej, infrastrukturalnej itp.



równie  porozumienia gospodarcze i polityczne podpisywane z najwa niejszy-
mi partnerami Stowarzyszenia6.

Odr bn  kwesti  pozostawa  stosunek SRW do planów reformy struktur ASE-
AN. Pierwszy projekt zmian pojawi  si  w 2000 r. Jego autor, ówczesny premier 
Tajlandii Chuan Leekpai, wskazywa  na konieczno  pog bienia wspó pracy i wy-
pracowania trwa ych mechanizmów dzia ania organizacji, które zast pi yby domi-
nuj c  w procesie podejmowania decyzji zasad  konsensusu7. Mo liwo  wypo-
sa enia Stowarzyszenia w instrumenty ingerencji w wewn trzne sprawy krajów 
cz onkowskich sta a si  jedn  z g ównych przyczyn odrzucenia ca ego projektu 
przez w adze Wietnamu.

Pomimo pocz tkowego niepowodzenia inicjatywy premiera Tajlandii idea re-
formy ASEAN by a przedmiotem dyskusji przedstawicieli krajów cz onkowskich 
w kolejnych latach. Logika procesów integracyjnych oraz korekty linii polity-
ki zagranicznej w 2001 r. wp yn y na zmian  stanowiska Wietnamu w tej kwe-
stii. W efekcie Hanoi wycofa o sprzeciw i w czy o si  w prace nad nowym kom-
pleksowym projektem reorganizacji Stowarzyszenia. Wst pny zarys planu zosta  
przedstawiony przez sekretarza generalnego ASEAN Ong Keng Yonga podczas 
szczytu APEC w Santiago w 2004 r. Zak ada  on stworzenie Wspólnoty ASEAN 
sk adaj cej si  z trzech  larów: Wspólnoty Ekonomicznej (ASEAN Economic 
Community � AEC), Wspólnoty Bezpiecze stwa (ASEAN Security Communi-
ty � ASC) oraz Wspólnoty Spo eczno-Kulturalnej (ASEAN Socio-Cultural Com-
munity � ASCC). Podstaw  przysz ej AEC ma by  utworzenie jednolitego rynku 
opartego na zasadach wolnego przep ywu towarów, us ug i kapita u, harmoniza-
cji standardów oraz zniesieniu wszystkich barier taryfowych i pozataryfowych. 
Inny wa ny element stanowi powo anie organów rozstrzygania sporów gospodar-
czych8. Spe nienie wymogów AEC przez wszystkie kraje cz onkowskie zaplano-
wano na 2010 r., jednak ju  od 2005 r. uruchomiono tzw. szybk  cie k  dla inte-

6 ASEAN podpisa  porozumienia gospodarcze m.in. z Chinami, Indiami, Japoni , Kore  Po udnio-
w  i Uni  Europejsk . W ród najwa niejszych porozumie  z dziedziny bezpiecze stwa znajduj  si : 
wielostronna Deklaracja zasad post powania stron na Morzu Po udniowochi skim z 2002 r. (oprócz 
zainteresowanych pa stw ASEAN podpisa y j  tak e Chiny) oraz Traktat o przyja ni i wspó pracy 
z Bali z 2003 r., do przyj cia którego przedstawiciele ASEAN zach cali inne kraje regionu. Stron  
traktatu w 2003 r. zosta y Chiny i Indie, w 2004 r. Japonia, Rosja i Korea Po udniowa, w 2005 r. Au-
stralia i Nowa Zelandia.

7 Krytycy obowi zuj cego w ASEAN mechanizmu podejmowania decyzji wskazywali, e sta-
nowi  on g ówn  przyczyn  pora ki polityki Stowarzyszenia wobec Timoru Wschodniego w 1997 r. 
oraz wobec kryzysu  nansowego w regionie w tym samym roku. Szerzej patrz: Reform Call Tops 
Asean Agenda, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-paci c/848142.stm (wej cie: 15.04.2009).

8 ASEAN Consultations to Solve Trade and Investment Issues (ACT) oraz ASEAN Compliance 
Body (ACB). Szerzej patrz: przemówienie Ong Keng Yonga Comprehensive Integration towards the 
ASEAN Community, Santiago, 18.11.2004, http://www.aseansec.org/16570.htm (wej cie: 15.04.2009).



gracji rynków w 11 bran ach9. Utworzenie ASC ma si  odby  na podstawie tzw. 
planu dzia ania, którego esencj  jest kody kacja norm i mechanizmów zapobie-
gania kon iktom, rozwi zywania istniej cych sporów oraz tzw. peace-building. 
W dalszej perspektywie rozwini ciem ASC mia aby si  sta  intensy kacja wspó -
pracy w dziedzinie bezpiecze stwa z krajami � �Partnerami dialogu�10. Ostatni  -
lar, ASCC, rozszerza i pog bia istniej c  wspó prac  w dziedzinach ochrony ro-
dowiska, polityki spo ecznej, edukacyjnej i naukowej.

Podczas XI Szczytu ASEAN w Kuala Lumpur w 2005 r. podj to decyzj  o roz-
pocz ciu prac nad Kart  ASEAN11. Zawarta w niej kody kacja funkcjonuj cych 
norm i instytucjonalizacja organów Stowarzyszenia mia a wp yn  na uspraw-
nienie procesu budowy Wspólnoty ASEAN. Wst pny zarys Karty przedstawiono 
podczas szczytu w Cebu w styczniu 2007 r., za  jej ostateczn  wersj  przyj to na 
szczycie w Singapurze w listopadzie tego samego roku12. Wietnam zaakcentowa  
swój pozytywny stosunek do przyj tego kierunku integracji regionalnej raty ku-
j c Kart  6 marca 2008 r.13

Na podstawie przyj tego harmonogramu dzia a  Wspólnota ASEAN powinna 
powsta  do 2015 r. Kilka czynników wskazuje, e dotrzymanie tego terminu mo e 
okaza  si  trudne. Jednym z nich jest znaczna ró nica mi dzy stanem obecnym 
a postulowanym w dziedzinie ASC i ASSC. Stanowi  one dla krajów cz onkow-
skich nowe p aszczyzny wspó pracy, w których integracja mo e trwa  d u ej ni  
siedem lat14. Innym jest kwestia trwa ego rozwi zania kryzysu w Birmie. Sytuacja 
w tym kraju stanowi test spójno ci i sprawno ci funkcjonowania Stowarzyszenia15. 
Parali  decyzyjny w tej sprawie wynika  ze sprzeciwu m.in. Wietnamu16 wobec za-
stosowania nacisku politycznego na rz d w Rangunie. Odpowiedzi  w adz Filipin 

9 Mi dzy innymi w sektorze produktów rolnych, tekstylnych, elektronicznych i turystyce. Sze-
rzej: ibidem.

10 Kategoria �Partnerów dialogu� obejmuje m.in. Chiny, Indie, Japoni  i Kore  Po udniow .
11 Patrz: �Deklaracja o ustanowieniu Karty ASEAN�, 12 grudnia 2005 r., Kuala Lumpur, http://

www.aseansec.org/18030.htm (wej cie: 15.04.2009).
12 W swojej ostatecznej wersji Karta ASEAN nie wprowadza istotnych zmian w funkcjonowa-

niu Stowarzyszenia. Na mocy Karty kody kacji maj  ulec ju  istniej ce normy zwyczajowe, w tym 
zw aszcza mechanizm podejmowania decyzji przez konsensus. Interesuj cy jest art. 14 Karty, który 
nak ada na Stowarzyszenie wymóg utworzenia organu ochrony praw cz owieka. Problemy z prze-
strzeganiem praw cz owieka w cz ci krajów ASEAN pozwalaj  przypuszcza , e powsta y organ 
raczej nie zostanie wyposa ony w znacz ce kompetencje.

13 Wietnam sta  si  tym samym pi tym z kolei (po Singapurze, Brunei, Malezji i Laosie) syg-
natariuszem Karty.

14 Szerzej patrz: Wayne Arnold, Historic Asean Charter Reveals Divisions, �International Her-
ald Tribune�, 20.11.2007.

15 Patrz: Burma Warned over Asean Charter, BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-
paci c/7101239.stm (wej cie: 15.04.2009).

16 Podobne stanowisko zajmuj  Laos i Kambod a.



sta a si  gro ba odmowy raty kacji Karty17 w wypadku braku podj cia dzia a  na 
rzecz rozwi zania kryzysu birma skiego. Dalsza integracja pa stw ASEAN mo e 
wi c oznacza  konieczno  rezygnacji z jednej z fundamentalnych norm Stowa-
rzyszenia, tzn. zasady nieingerencji w sprawy wewn trzne. 

Znacz ce wydarzenia i procesy zachodz ce w ASEAN pozostawiaj  w cieniu 
wspó prac  Wietnamu w ramach subregionu rzeki Mekong. Pierwsz  instytucj  
tego obszaru sta a si  Komisja Rzeki Mekong18, utworzona w 1995 r. i skupiaj ca, 
oprócz SRW, tak e Tajlandi , Laos i Kambod . Realizowane przez Komisj  za-
dania skupiaj  si  ci le na zagadnieniach zwi zanych z utrzymaniem, zarz dza-
niem i rozwojem dorzecza Mekongu19. W 2002 r. w Phnom Penh powo ano Or-
ganizacj  Subregionu Mekong. Ma ona zarówno szerszy zakres podmiotowy, jak 
i przedmiotowy20. Jej dotychczasowe osi gni cia pozostaj  nik e, jednak zaintereso-
wanie i zaanga owanie we wspó prac  deklaruj  Chiny oraz Japonia. Wymiernym 
efektem kooperacji ma by  przekazanie kwoty ponad 40 mld USD na realizowa-
ne projekty w ci gu najbli szych 25 lat21. Efektywne wykorzystanie przyznanych 
rodków mo e stanowi  istotny czynnik wspomagaj cy rozwój krajów cz onkow-

skich, jak te  przyczyni  si  do wzrostu znaczenia samej organizacji w przysz o ci.

Czynniki kszta tuj ce stosunki wietnamsko-chi skie w latach 90. XX w., za-
równo te ograniczaj ce, jak i stymuluj ce wspó prac , zachowa y swoj  aktualno  
tak e w XXI w. Ich efektem jest z jednej strony dalszy rozwój kontaktów w sfe-
rze politycznej oraz gospodarczej, z drugiej za  trwaj cy impas w kwestiach spor-
nych (dotycz cych przede wszystkich zwierzchno ci nad Archipelagami Spratly 
i Paracele).

Przysz o  relacji dwustronnych w XXI w. by a tematem rozmów na najwy -
szym szczeblu podczas wizyt w Chinach sekretarza generalnego KPW Le Kha 
Phieu w 1999 r. i prezydenta Tran Duc Luonga w 2000 r. Ich rezultatem s  dwa 
dokumenty opisuj ce wizj  stosunków wietnamsko-chi skich w nowym tysi cle-

17 Warunkiem wej cia Karty ASEAN w ycie jest jej raty kacja przez wszystkie kraje cz on-
kowskie Stowarzyszenia.

18 Mekong River Commission � MRC.
19 Szerzej patrz: Ma gorzata Pietrasiak, Indochiny � trudna integracja, �Azja-Pacy k� 2006, nr 9.
20 Oprócz czterech krajów-cz onków MRC w jej sk ad wchodz  tak e Birma i chi ska prowin-

cja Yunnan. Organizacja Subregionu Mekong ma rozwija  dzia ania w sferze ochrony rodowiska, 
turystyki oraz energetyki na obszarze dorzecza wy ej wymienionej rzeki.

21 Znaczne zaanga owanie  nansowe Japonii ocenia si  jako podyktowane szukaniem wsparcia 
dla grupy G-4 w kontek cie reformy struktur ONZ. Szerzej patrz: ibidem.



ciu: tzw. 16 Zasad22 oraz Wspólna deklaracja o wspó pracy23. W kolejnych latach 
w sposób wyra ny wzros a liczba spotka  przedstawicieli obu pa stw na wszyst-
kich szczeblach24. W kwietniu 2001 r. specjalnym go ciem IX Zjazdu KPW by  
ówczesny wiceprzewodnicz cy ChRL Hu Jintao25. Wybrany wówczas sekretarz ge-
neralny Nong Duc Manh, przebywaj c z o cjaln  delegacj  w stolicy Chin w listo-
padzie 2001 r., potwierdzi  wol  budowy stosunków dwustronnych na podstawie 
przyj tych w 1999 i 2000 r. deklaracji. Podczas pó niejszych wizyt w Hanoi i Pe-
kinie we wspólnych o wiadczeniach przedstawicieli obu krajów w sposób szcze-
gólny podkre lono zbie no  stanowisk w kluczowych kwestiach, dotycz cych 
m.in. adu mi dzynarodowego, praw cz owieka i przysz o ci Tajwanu26. Istotny 
udzia  w intensy kacji kontaktów bilateralnych maj  tak e fora wspó pracy regio-
nalnej, w tym przede wszystkim ASEAN + 1, ASEAN + 3 oraz APEC i ASEM27.

Jednym z wa niejszych osi gni  stosunków wietnamsko-chi skich w XXI w. 
jest realizacja postanowie  traktatów granicznych podpisanych w 1999 i 2000 r. 
W cz ci dotycz cej granicy l dowej do ko ca 2007 r. przeprowadzono demarka-

22 Tytu  oryginalny tego og oszonego w 1999 r. dokumentu to �16-word Principle�. W ród wymie-
nionych Zasad znalaz y si  m.in.: dzia ania na rzecz d ugoterminowej stabilno ci wzajemnych stosun-
ków, ich zorientowanie na kwestie przysz o ci, rozwój wszechstronnej, dobros siedzkiej wspó pracy. 
Szerzej patrz: materia y MSZ SRW, http://www.mofa.gov.vn/en/cn_vakv/ca_tbd/nr040818094447/
ns070621153953 (wej cie: 15.04.2009).

23 Tytu  oryginalny: �Joint Declaration on Comprehensive Cooperation�. Dokument ten, stano-
wi cy konkretyzacj  �16 Zasad�, przyj to w 2000 r. Szerzej patrz: ibidem.

24 Szacuje si , e liczba spotka  delegacji wietnamskich i chi skich po 2001 r., zarówno na 
szczeblu najwy szych przedstawicieli, jak i na poziomie ministerstw, departamentów, samorz dów 
oraz organizacji partyjnych, wynosi a rednio ok. 100 rocznie. Ibidem.

25 Ówczesna wizyta Hu Jintao zako czy a si  dyplomatycznym zgrzytem, gdy ujawnione zo-
sta y informacje o próbach wp yni cia przez stron  chi sk  na wybór Le Kha Phieu na stanowisko 
sekretarza generalnego KPW. Szerzej patrz: Carlyle A. Thayer, Vietnam in 2001: The Ninth Party 
Congress and After, �Asian Survey� 2002, Vol. 42, No. 1, s. 86�87.

26 Wizyty w Pekinie z o yli sekretarz generalny KPW Nong Duc Manh w sierpniu 2006 r. oraz 
prezydent Nguyen Minh Triet w maju 2007 r. W listopadzie 2006 r. w Hanoi go ci a delegacja chi -
ska, której przewodniczy  Hu Jintao � ju  jako osobisto  nr 1 w ChRL. Podczas wymienionych wi-
zyt przedstawiciele w adz Wietnamu konsekwentnie podkre lali swój pozytywny stosunek wobec po-
lityki �jednych Chin� oraz wyra ali nadziej  na jak najszybsz  reuni kacj  Tajwanu z ChRL. Patrz: 
Party Chief Warmly Welcomed in China, �Vietnam Economy�, http://www.vneconomy.com.vn/eng
/?param=article&catid=0706&id=e07fbf259054b5 (wej cie: 15.04.2009) oraz Vietnamese, Chinese 
Leaders Hold Talks, �Vietnam Economy�, http://www.vneconomy.com.vn/eng/?param=article&cat
id=0706&id=786e34c4783f76 (wej cie: 15.04.2009).

27 Wymienione fora wspó pracy umo liwiaj  tak e organizacj  spotka  dwustronnych. Przyk a-
dem s  rozmowy prowadzone przez premiera SRW Nguyen Tan Dunga z premierem ChRL Wen Jiabao 
podczas szczytu ASEM we wrze niu 2007 r. oraz podczas szczytu ASEAN +1 w pa dzierniku 2007 r. 
Szerzej patrz: materia y MSZ SRW, http://www.mofa.gov.vn/en/cn_vakv/ca_tbd/nr040818094447/
ns070621153953 (wej cie: 15.04.2009).



cj  ok. 85% obj tej umow  strefy. W kwestii podzia u wód w Zatoce Tonki skiej 
w kwietniu 2004 r. podpisano Protokó  dodatkowy o wspó pracy w dziedzinie ry-
bo ówstwa, za  od wrze nia 2006 r. obszar Zatoki patroluj  wspólne oddzia y po-
licji morskiej.

Pomy lnie rozwija si  tak e dwustronna wspó praca gospodarcza. Jej efektem 
jest stopniowe umacnianie pozycji Chin jako czo owego partnera Wietnamu w tej 
sferze. Warto  wymiany handlowej mi dzy obydwoma krajami wzros a z ok. 
3 mld USD w 2000 r. do ponad 10 mld USD w 2006 r., za  w 2007 r. przekroczy a 
15 mld USD28. Problemem, który jak dot d nie znalaz  rozwi zania, jest powi k-
szaj cy si  ujemny bilans obrotów po stronie SRW29. W zwi zku z post puj c  li-
beralizacj  handlu mo na przypuszcza , e ta tendencja utrzyma si  w przysz o ci.

Wspó praca w dziedzinie inwestycji pozostaje na niskim poziomie. W ostat-
nich latach notowany jest jednak wzrost zainteresowania wspólnymi projektami30. 
W pierwszych dziewi ciu miesi cach 2007 r. warto  chi skich inwestycji (FDI) 
w Wietnamie wynios a ok. 280 mln USD, co oznacza o siódme miejsce w ród 
wszystkich inwestorów. Tym samym w perspektywie kilkunastu lat Chiny maj  
szans  sta  si  kluczowym partnerem SRW tak e w dziedzinie inwestycji.

W ca okszta cie dwustronnych stosunków gospodarczych z ka dym rokiem 
wzrasta znaczenie wspó pracy regionów przygranicznych. Istniej ce ju  w latach 
90. XX w. powi zania handlowe sta y si  podstaw  do utworzenia w 2004 r. spe-
cjalnej Strefy Wspó pracy Ekonomicznej, obejmuj cej cz  chi skiej prowincji 
Guangxi i wietnamskiej Lang Son. Na obszarze Strefy obowi zuj  znaczne przy-
wileje celne i podatkowe, za  w przysz o ci planowane s  wspólne inwestycje31.

Najpowa niejsz  kwesti  sporn  w relacjach mi dzy SRW a ChRL pozosta-
je sprawa przynale no ci Wysp Spratly i Paraceli. O cjalne stanowiska obu kra-
jów w tej kwestii pozostaj  rozbie ne, aczkolwiek kilka wydarze  wskazywa o na 
mo liwo  za agodzenia istniej cego kon iktu. Jedno z nich to podpisanie przez 

28 Dane za G ównym Urz dem Celnym ChRL. W adze Wietnamu i Chin planowa y osi gni cie 
rocznej wysoko ci obrotów w wysoko ci 15 mld USD w 2010 r. 

29 Na przyk ad w kwocie 8 mld USD obrotów handlowych mi dzy ChRL a SRW w pierwszym 
pó roczu 2007 r. 1,6 mld przypada o na wietnamski eksport, za  6,4 mld na import. Dane za: ibidem.

30 Mi dzy innymi w ramach Chi skiego Forum Biznesu, a tak e dzi ki coraz liczniejszym po-
rozumieniom gospodarczym na szczeblu ministerialnym. Szerzej patrz: Vietnam � China Business 
Forum: Deals Worth over US$1bil Signed, �Vietnam Economy� http://www.vneconomy.com.vn/en
g/?param=article&catid=0706&id=0732f248665718 (wej cie: 15.04.2009)

31 Na obszarze strefy obowi zuj  zerowa taryfa celna oraz brak podatku importowego. W ród in-
westycji najwa niejsze dotycz  bran y przetwórczej, a tak e rozbudowy infrastruktury. Przy wspó -
udziale  nansowym Azjatyckiego Banku Rozwoju i UNDP budowane s  m.in. dwie autostrady cz ce 
Hanoi z prowincj  Yunnan. Szerzej patrz: China-Vietnam Economic Cooperation Zone to Boost Bilat-
eral Trades, Xinhua News Agency, http://english.people.com.cn/200704/04/eng20070404_363544.
html (wej cie: 15.04.2009).



zainteresowane pa stwa w 2002 r. Deklaracji zasad post powania stron na Morzu 
Po udniowochi skim, która nak ada a na sygnatariuszy obowi zek rozwi zywania 
sporów na drodze rokowa . Innym by a chi ska inicjatywa z marca 2005 r. o wspó -
pracy z Wietnamem i Filipinami przy eksploracji dna morskiego w cz ci obsza-
rów Wysp Spratly i Paraceli32. Proces stabilizacji zosta  przerwany wraz z zaost-
rzeniem stanowiska rz du w Pekinie w 2007 r. Pierwszym spo ród wielu zdarze  
by o zakwestionowanie w kwietniu 2007 r. wietnamskiego pozwolenia udzielone-
go  rmie British Petroleum (BP) na eksploatacj  z ó  na obszarze archipelagów. 
Hanoi odrzuci o ten protest, jednak przedstawiciele koncernu zrezygnowali z przy-
znanej im koncesji. W podobnych okoliczno ciach pó  roku pó niej z prowadzo-
nej inwestycji wycofa  si  indyjski koncern Oil and Natural Corporation Limited 
(ONGC). W lipcu jednostki chi skiej  oty ostrzela y wietnamskie odzie rybackie 
prowadz ce po owy na spornym terytorium. 20 listopada w adze ChRL og osi y 
formalne w czenie Wysp Spratly i Paraceli pod administracj  prowincji Hainan. 
W tym samym czasie (16�23 listopada) chi skie okr ty wojenne przeprowadzi-
y na tym obszarze manewry. Strona wietnamska odpowiedzia a not  protestacyj-

n  oraz zezwoleniem, pierwszy raz od pocz tku doi moi, na antychi skie prote-
sty przed placówkami dyplomatycznymi ChRL w Hanoi i mie cie Ho Chi Minh33. 

Podczas rozmowy premierów SRW i ChRL na szczycie ASEAN w Singapu-
rze w listopadzie 2007 r. szef rz du chi skiego wezwa  do poszukiwania rozwi -
za  kwestii archipelagów na drodze dwustronnych rokowa . Dla strony wietnam-
skiej szans  na pomy lne rozwi zanie sprawy mo e by  ewentualne w czenie jej 
do porz dku obrad Rady Bezpiecze stwa ONZ, której niesta ym cz onkiem SRW 
jest od stycznia 2007 r.

Uregulowanie kwestii wietnamskiego d ugu wobec Rosji we wrze niu 2000 r. 
umo liwi o, pozostaj ce dot d w sferze deklaracji34, pog bienie stosunków dwu-
stronnych mi dzy obydwoma krajami. Wa nym krokiem w tym kierunku by a 
wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej (FR) W adimira Putina w SRW w marcu 
2001 r. Podj te wówczas decyzje mia y kluczowe znaczenie dla rozwoju relacji 
mi dzy Hanoi a Moskw  w XXI w. Podpisana zosta a m.in. Deklaracja ustanawia-

32 Dnia 14 marca 2005 r. podpisane zosta o stosowne porozumienie. W pracach badawczych bio-
r  udzia  wspólnie koncerny: wietnamski PetroVietnam, chi ski CNOOC i  lipi ski PNOC.

33 Szerzej na temat opisanych wydarze  patrz: Andrew Symon, China, Vietnam Churn Diplomatic 
Waters, �Asian Times�, http://www.atimes.com/atimes/China/IL20Ad01.html (wej cie: 15.04.2009).

34 Budowa strategicznego partnerstwa mi dzy Wietnamem a Rosj  zosta a wpisana do wspól-
nej deklaracji podpisanej podczas wizyty premiera FR Wiktora Czernomyrdina w Hanoi w 1997 r.



j ca strategiczne partnerstwo obu krajów, która zobowi zuje strony do zacie nia-
nia wspó pracy zarówno na p aszczy nie politycznej, jak i gospodarczej. W do-
kumencie podkre lono, e u podstaw strategicznego partnerstwa le y wspólnota 
warto ci, jak równie  zbie no  stanowisk wobec bie cych problemów mi dzy-
narodowych35. Podczas tej samej wizyty rozstrzygni ta zosta a te  kwestia przy-
sz o ci bazy wojskowej w zatoce Cam Rahn, dzier awionej dot d przez Rosj 36. 
Wobec wygórowanych warunków  nansowych stawianych przez w adze Wietna-
mu zdecydowano o nieprzed u aniu obowi zuj cej umowy. 

Realizuj c postanowienia Deklaracji, oba pa stwa w kolejnych latach prowa-
dzi y o ywiony dialog, którego efektem s  liczne umowy dwustronne z zakresu 
wspó pracy, m.in. w dziedzinie handlu, inwestycji, technologii i nauki. Podczas 
dwóch spotka  na najwy szym szczeblu w Moskwie i Hanoi w pa dzierniku i li-
stopadzie 2006 r. przedstawiciele SRW i FR pozytywnie ocenili dotychczasowy 
przebieg realizacji strategicznego partnerstwa, zapewniaj c jednocze nie o dalszej 
rozbudowie wzajemnych powi za  w przysz o ci.

Wraz z intensy kacj  kontaktów politycznych rozwija si  tak e wspó praca go-
spodarcza mi dzy Wietnamem a Rosj . W dziedzinie handlu od 2000 r. notowany 
jest sta y wzrost obrotów na poziomie 15% rocznie. Dzi ki temu warto  dwustron-
nej wymiany towarów przekroczy a w 2005 r. kwot  miliarda USD37. Relatywnie 
wy szy wzrost obrotów notowany z innymi pa stwami pozostawia Rosj , podob-
nie jak w latach 90. XX w., w ród drugorz dnych partnerów handlowych Wietna-
mu. Na niskim poziomie utrzymuje si  tak e wspó praca w dziedzinie inwestycji. 
Okres o ywienia, który nast pi  w drugiej po owie lat 90. XX w. (gdy wrócono 
do realizacji rozpocz tych jeszcze w latach 80. XX w. projektów), okaza  si  krót-
kotrwa y. Liczba nowych przedsi wzi  pochodz cych z FR w pierwszych latach 
XXI w. jest niewielka38. 

35 W ród wymienionych warto ci i zasad znalaz  si  m.in. sprzeciw wobec pojawiaj cych si  
w stosunkach mi dzynarodowych kategorii �humanitarnej interwencji� oraz �ograniczonej suwe-
renno ci�. Oba pa stwa podkre li y tak e swoje negatywne stanowisko wobec ówczesnych planów 
zmian w uk adzie ABM z 1972 r. przez Stany Zjednoczone. Szerzej patrz: Ma gorzata Pietrasiak, 
Stosunki wietnamsko-rosyjskie w okresie modernizacji systemu spo eczno-ekonomicznego Wietna-
mu, �Stosunki Mi dzynarodowe� 2002, nr 1�2, s. 195.

36 Port wojenny w zatoce Cam Rahn zosta  wybudowany jeszcze w czasie trwania drugiej woj-
ny indochi skiej przez Stany Zjednoczone. W 1979 r. na mocy dwustronnej umowy baza zosta a 
wydzier awiona Zwi zkowi Radzieckiemu na 25 lat. Do ko ca lat 80. XX w. stacjonowa a w niej 
znaczna cz  radzieckiej  oty Pacy ku.

37 Dane za: materia y MSZ SRW, http://www.mofa.gov.vn/en/cn_vakv/euro/nr040819111648/
ns070919141659 (wej cie: 15.04.2009).

38 Suma wszystkich inwestycji rosyjskich w Wietnamie wed ug danych do stycznia 2007 r. wy-
nios a ok. 300 mln USD. Dane za: ibidem.



Pomimo nieznacznego udzia u w ca okszta cie kontaktów ekonomicznych ko-
operacja w tej sferze z Rosj  pozostaje dla Wietnamu bardzo istotna. Przyczyn  
jest koncentracja dwustronnej wspó pracy w ga ziach gospodarki uznawanych 
za strategiczne, tzn. w energetyce, eksploatacji surowców oraz przemy le zbroje-
niowym. W pierwszej z tych dziedzin realizowane s  wspólne kosztowne projek-
ty. W ród nich najwi kszym pozostaje hydroelektrownia w Son La39. Oprócz roz-
budowy tradycyjnych elektrowni strona wietnamska zabiega o rosyjskie wsparcie 
dla prac nad rozwojem energetyki atomowej. Listy intencyjne oraz deklaracje pod-
pisane w tej kwestii pozostaj  jednak enigmatyczne i nie zdradzaj  szczegó ów 
wspó pracy. O znaczeniu tego kierunku kooperacji wiadcz  plany w adz SRW, 
zgodnie z którymi do 2040 r. 30% produkowanej energii ma pochodzi  z reakto-
rów atomowych40.

Eksploatacja surowców naturalnych stanowi wci  jedno z g ównych róde  
dochodu bud etu wietnamskiego, dlatego te  wspó praca z rosyjskimi koncernami 
w tej dziedzinie jest rozwijana. W 2007 r. podpisany zosta  suplement do umowy 
o funkcjonowaniu przedsi biorstwa Vietsovpetro, zawieraj cy plany przedsi wzi  
wykraczaj ce poza 2010 r. W ostatnich latach  rma ta traci jednak znaczenie na 
rzecz Petrovietnamu i Gazpromu. Prowadzone przez oba podmioty badania wska-
zuj , e wietnamskie l dowe z o a ropy mog  by  wi ksze od pochodz cych spod 
dna morskiego. Dlatego te  znaczna cz  przysz ych wspólnych projektów doty-
czy prowadzenia odwiertów na l dzie. W adze wietnamskie zabiegaj  tak e o in-
westycje w przetwórstwo surowców. Efektem jest podpisana we wrze niu 2007 r. 
umowa mi dzy Petrovietnamem a Gazpromem o budowie w ci gu kilku lat no-
woczesnej ra nerii.

Wymiernym wynikiem dwustronnej wspó pracy w sferze wojskowej s  znacz -
ce zakupy sprz tu rosyjskiego uczynione na potrzeby wietnamskiej armii41. Wraz 
z zawartymi kontraktami podpisane zosta y umowy o modernizacji uzbrojenia 
Wietnamskiej Armii Ludowej (WAL) w przysz o ci oraz o kooperacji koncernów 
zbrojeniowych obu pa stw w dziedzinie technologii.

U podstaw dwustronnej wspó pracy w wymienionych dziedzinach le  raczej 
czynniki ekonomiczne, nie za  strategiczne. Stosunki z Wietnamem maj  bowiem 
dla FR charakter podrz dny wobec wi zi z Chinami. Mo na przypuszcza , e 

39 Warto  tej inwestycji, wspó  nansowanej tak e przez Bank wiatowy, szacowana jest na 
ok. 4 mld USD.

40 Zgodnie z tym samym planem do 2025 r. w Wietnamie ma dzia a  sze  reaktorów, ka dy 
o mocy tysi ca megawatów. Szerzej patrz: Federico Bordonaro, Russia�s New Vietnamese Courtship, 
�Asia Times�, http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/HI30Ag01.html (wej cie: 15.04.2009).

41 W tym m.in. 50 rakiet ziemia�powietrze, 12 okr tów patrolowych �Svietliak� oraz 4 my liw-
ce Su-30. Szerzej patrz: ibidem.



w wypadku powa nego kryzysu na linii Pekin�Hanoi Rosja nie zaryzykowa aby 
pogorszenia stosunków z ChRL, staj c po stronie SRW.

Podpisanie Dwustronnej umowy handlowej (BTA) oraz wizyty najwy szych 
przedstawicieli w adz USA w Hanoi w 2000 r. zako czy y proces normalizacji sto-
sunków mi dzy Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi. Zniesienie istniej cych 
barier w kontaktach mi dzy dwoma krajami wp yn o na znacz c  intensy kacj  
dwustronnej wspó pracy gospodarczej oraz w sferze bezpiecze stwa.

Zawarcie BTA okaza o si  jednym z wa niejszych czynników stymuluj cych 
rozwój ca ej wietnamskiej gospodarki w XXI w. W dziedzinie handlu wska nik 
wzrostu obrotów z USA w latach 2001�2007 by  najwy szy spo ród wszystkich 
partnerów SRW. Suma eksportu i importu mi dzy obydwoma pa stwami wyno-
si a ok. 1,5 mld USD w 2001 r., za  w 2006 r. � 9,7 mld USD. Warto  obrotów 
w pierwszym pó roczu 2007 r. osi gn a poziom 6,3 mld USD42. Tym samym 
USA sta y si  w ostatnich latach jednym z najwa niejszych partnerów handlo-
wych Wietnamu. Znaczenie wspó pracy w tej sferze wzmacnia fakt dodatniego bi-
lansu obrotów notowany przez SRW43. W omawianym okresie Stany Zjednoczo-
ne zwi kszaj  tak e swój udzia  w ród czo owych zagranicznych inwestorów na 
wietnamskim rynku. czna warto  ameryka skich FDI od 1988 do 2007 r. wy-
nios a ponad 2,6 mld USD44. 

Rozwój kontaktów gospodarczych wspomagaj  zawierane po 2001 r. umowy 
dwustronne. Sk adaj  si  na nie zarówno porozumienia sektorowe45, jak te  nego-
cjacje zwi zane bezpo rednio z wietnamskim cz onkostwem w wiatowej Orga-
nizacji Handlu (WTO). W tej ostatniej kwestii warunkiem sine qua non w czenia 
do organizacji jest zawarcie odpowiednich umów m.in. ze Stanami Zjednoczony-
mi. Uwie czeniem kilkuletnich negocjacji mi dzy przedstawicielami Hanoi i Wa-
szyngtonu sta o si  przyj cie 31 maja 2006 r. Porozumienia o dost pie do rynków. 
29 grudnia 2006 r. prezydent George Bush podpisa  dokument o ustanowieniu sta-

42 Dane za: www.vietpartners.com/statistic-IMEX.htm (wej cie: 15.04.2009).
43 Warto  wietnamskiego eksportu w ca o ci wymiany handlowej z USA w 2007 r. (9,7 mld 

USD) wynios a 8,6 mld USD, za  import do SRW 1,1 mld. Udzia  rynku ameryka skiego w ca o ci 
wietnamskiego eksportu to ok. 20%. Dane za: ibidem.

44 Daje to Stanom Zjednoczonym siódme miejsce w ród najwi kszych inwestorów w Wietna-
mie. Dane za: www.vietpartners.com/statistic-fdi.htm (wej cie: 15.04.2009).

45 W ród nich najwa niejsze to: Porozumienie o wspó pracy naukowej i technologicznej (za-
warte w 2001 r.), Porozumienie w sprawie handlu tekstyliami (2003 r.), Umowa o ruchu lotniczym 
(2004 r.), Memorandum o wspó pracy w dziedzinie rolnictwa (2005 r.).



ych normalnych stosunków handlowych mi dzy USA a SRW (Permanent Normal 
Trade Relations � PNTR), dzi ki któremu 11 stycznia 2007 r. Wietnam zosta  150 
cz onkiem WTO. Uzupe nieniem PNTR, a zarazem ostatni  zawart  dot d umow  
o charakterze gospodarczym by o Porozumienie ramowe o handlu i inwestycjach 
parafowane przez prezydentów obu krajów 21 lipca 2007 r.

 Podstaw  do rozwoju stosunków wietnamsko-ameryka skich w sferze bez-
piecze stwa stanowi wspólna percepcja rosn cej pot gi Chin. Hanoi dostrzega we 
wspó pracy z USA mo liwo  zabezpieczenia przed ewentualnymi nieprzyjazny-
mi dzia aniami ChRL, zw aszcza w kontek cie sporu o Wyspy Spratly i Paracele. 
Waszyngton w kwestii Wysp zajmuje stanowisko zbie ne z wietnamskim, cho  
wynika ono z innych przes anek46. Ponadto USA upatruj  w SRW coraz istotniej-
szy element utrzymania systemu regionalnej równowagi si 47.

Kwestie zwi zane z bezpiecze stwem stanowi  tematyk  licznych rozmów 
przedstawicieli obu pa stw. Najwa niejsze, przeprowadzone na szczeblu mini-
strów obrony, odby y si  w listopadzie 2003 r., gdy w Waszyngtonie go ci  gen. 
Pham Van Tra, oraz w czerwcu 2006 r., podczas wizyty w Hanoi sekretarza obro-
ny USA Donalda Rumsfelda. W wydanych wówczas komunikatach podkre lono 
wol  dalszej wspó pracy obu pa stw w dziedzinie bezpiecze stwa. Wymiernym 
efektem wizyt by y porozumienia o zasadach korzystania z wietnamskich portów 
przez okr ty ameryka skie oraz umowa o szkoleniu o cerów WAL w akademiach 
w USA. W najbli szych latach prawdopodobne wydaje si  tak e nawi zanie wspó -
pracy w dziedzinie uzbrojenia. Dotychczasowy zakaz handlu broni  uchylaj  bo-
wiem zapisy zawarte w PNTR.

Nale y wspomnie , e wi zi wietnamsko-ameryka skie cementuje tak e posta-
wa w adz SRW wobec zjawiska terroryzmu. Hanoi pot pi o zamachy z 11 wrze -
nia 2001 r., za  kilka miesi cy pó niej popar o rezolucj  RB ONZ w sprawie Af-
ganistanu. W kolejnych latach podczas dwustronnych rozmów strona wietnamska 
wyra a a ostro ne poparcie dla prowadzenia tzw. wojny z terrorem. Wspó prac  
w tej kwestii podj y tak e s u by wywiadowcze obu krajów.

46 Dla Stanów Zjednoczonych priorytetowe znaczenie ma utrzymanie swobody eglugi na Mo-
rzu Po udniowochi skim (w tym zw aszcza przez Cie nin  Malakka), przez które przebiegaj  g ówne 
szlaki zaopatrzenia najwa niejszych regionalnych sojuszników USA, tzn. Korei Po udniowej i Japonii. 

47 Szerzej patrz: J.Peter Pham, From Normalization to Partnership. An Overview of Relations be-
tween United States and Vietnam, �American Foreign Policy Interests� 2005, Vol. 27, No. 5, s. 412�413.



Znaczenie stosunków Wietnamu z Japoni  w XXI w. opiera si , podobnie jak 
we wcze niejszym okresie, na intensywnej wspó pracy gospodarczej. Wszystkie 
tendencje, które zaistnia y w tej sferze w latach 90. XX w.48, utrzyma y si  w ko-
lejnym dziesi cioleciu. W efekcie obroty handlowe mi dzy obydwoma krajami 
wzros y z kwoty 4,87 mld USD w 2000 r. do ok. 10 mld USD w 2006 r.49 Japonia 
pozostaje tak e drugim (po Stanach Zjednoczonych) rynkiem eksportowym Wiet-
namu. Progres zanotowano tak e w dziedzinie inwestycji bezpo rednich. czna 
warto  realizowanych projektów wzros a z ok. 4 mld USD w 2000 r. do ponad 
8,7 mld USD we wrze niu 2007 r.50, co oznacza, e Japonia jest czwartym naj-
wi kszym inwestorem w Wietnamie. Istotn  cz  dwustronnej wspó pracy go-
spodarczej stanowi  rodki O cjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA). Mi dzy 2000 
a 2005 r. Tokio przekaza o SRW ok. 5 mld USD w ramach ODA, co stanowi ok. 
30% ca ej otrzymanej przez Hanoi pomocy51. Na dalsze zacie nienie wi zi ekono-
micznych wp yw mog  mie  zawierane umowy bilateralne oraz planowane utwo-
rzenie Strefy Wolnego Handlu mi dzy obydwoma krajami.

Pomy lny rozwój stosunków gospodarczych sk oni  w adze Wietnamu i Japo-
nii do rozszerzania kooperacji tak e na inne dziedziny. Kwestia kompleksowej 
wspó pracy na wielu p aszczyznach by a przedmiotem rozmów dwustronnych 
na najwy szym szczeblu. Podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii 
w Hanoi w lipcu 2004 r. podpisana zosta a Deklaracja o rozwoju stosunków bila-
teralnych. W pa dzierniku 2006 r. premierzy obu pa stw zawarli w Tokio Porozu-
mienie o strategicznym partnerstwie52. Na mocy przyj tych dokumentów Wietnam 
i Japonia zainicjowa y wspó prac  w dziedzinie bezpiecze stwa. Wspólne dzia a-
nia ma koordynowa  powo any w maju 2007 r. Komitet Wspó pracy53.

48 W ród nich najwa niejsze to systematyczny wzrost obrotów handlowych i warto ci inwesty-
cji na poziomie kilkunastu procent rocznie.

49 Dane za: Vietnam-Japan Trade to Increase this Year, �Xinhua News Agency�, http://english.
people.com.cn/200603/11/eng20060311_249687.html (wej cie: 15.04.2009).

50 Dane za: www.vietpartners.com/statistic-fdi.htm (wej cie: 15.04.2009).
51 czna kwota ODA, któr  Japonia przyzna a Wietnamowi w latach 1992�2005, wynosi ok. 

11 mld USD. Oznacza to, e Tokio pozosta o najwi kszym dawc  pomocy rozwojowej do SRW. 
Dane za: materia y MSZ SRW, http://www.mofa.gov.vn/en/cn_vakv/ca_tbd/nr040818111106/
ns070817150104 (wej cie: 15.04.2009).

52 Oryginalny tytu  dokumentu: �Toward a Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia�.
53 Podstaw  dzia alno ci Komitetu s  coroczne spotkania na szczeblu ministrów spraw zagra-

nicznych. Nale y te  wspomnie , e we wspó prac  w dziedzinie bezpiecze stwa wpisuje si  te  za-
inicjowany w 2001 r. Dialog prowadzony przez Ministerstwa Obrony na szczeblu departamentów.



Czynnikiem, który mo e mie  decyduj cy wp yw na pomy lny rozwój stosun-
ków dwustronnych w tej sferze w przysz o ci, wydaje si  zbli one stanowisko Ha-
noi i Tokio wobec wzrostu pozycji Chin w regionie Azji Wschodniej.

Nawi zane w latach 90. XX w. stosunki mi dzy Wietnamem a Uni  Europej-
sk  s  pog biane tak e w XXI w. Na p aszczy nie instytucjonalnej najwa niejsz  
kwesti  sta o si  wypracowanie nowego dokumentu de niuj cego wzajemne re-
lacje, który zast pi by obowi zuj ce od 1995 r. Porozumienie o wspó pracy. Pod-
czas szczytu ASEM w Hamburgu w maju 2007 r. przedstawiciele UE i SRW wydali 
wspólne o wiadczenie o rozpocz ciu negocjacji nad nowym traktatem. W czerwcu 
2005 r. w adze Wietnamu przyj y propozycj  Brukseli o uruchomieniu tzw. planu 
generalnego54, staj c si  pierwszym krajem w regionie b d cym stron  tej umowy. 
W dziedzinie wspó pracy gospodarczej Unia Europejska, traktowana jako jeden 
podmiot, umocni a swoj  pozycj  w ród najwa niejszych partnerów Wietnamu. 
Warto  obrotów handlowych zwi kszy a si  z ok. 3,6 mld USD w 1999 r. do ok. 
10 mld USD w roku 2006 r., rosn c szczególnie szybko od 2004 r., gdy obydwa 
pa stwa obowi zuje Porozumienie o dost pie do rynków55. Suma inwestycji pro-
wadzonych przez kraje UE wzros a z ok. 4,2 mld USD w 1998 r. do ok. 8,3 mld 
USD we wrze niu 2007 r.56 Unia Europejska pozosta a tak e drugim (po Japonii) 
dawc  pomocy rozwojowej dla Wietnamu. W planach Wspólnoty znajduj  si  za-
pisy o systematycznym zwi kszaniu ODA dla SRW do poziomu ok. 30% ca o ci 
przyjmowanych przez ten kraj rodków w 2013 r.57

Pa stwem, które dopiero w XXI w. sta o si  znacz cym partnerem Wietnamu, 
s  Indie. Dwustronne relacje na wszystkich p aszczyznach w ci gu lat 90. XX w. 
pozostawa y na relatywnie niskim poziomie. Rozwój stosunków bilateralnych 
w ostatnich latach dotyczy g ównie sfery bezpiecze stwa. Jest on w g ównej mie-
rze spowodowany �czynnikiem chi skim� i wspóln  obaw  przed konsekwencjami 
dalszego wzrostu pot gi ChRL58. Pierwszym wydarzeniem wpisuj cym si  w pro-

54 Tzw. Master Plan zawierany przez Uni  Europejsk  z wybranymi krajami zawiera wiele ogól-
nych zalece  sk adaj cych si  na strategi  rozwoju stosunków dwustronnych. Szerzej patrz: mate-
ria y Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/external_relations/vietnam/intro/index.htm (wej cie: 
15.04.2009).

55 Jest to umowa analogiczna do podpisanej przez Wietnam z USA i stanowi a element przy-
gotowa  SRW do przyst pienia do WTO. Dane statystyczne za: materia y MSZ SRW, http://www.
mofa.gov.vn/en/cn_vakv/euro/nr040823164750 (wej cie: 15.04.2009).

56 Dane za: ibidem.
57 Prognoza wydatków zawarta zosta a w tzw. Country Strategy Paper for Vietnam na lata 2007�

�2013 opracowanym przez Komisj  Europejsk . Szerzej patrz: ibidem.
58 W wypadku Indii stosunki z Wietnamem wpisuj  si  w szerszy kontekst realizacji strate-

gii nazwanej �Look East Policy�. Szerzej na temat tej strategii w artykule: Sultan Shahin, India�s 
�Look East� Policy Pays off, �Asian Times�, 11.10.2003, http://www.globalpolicy.org/globaliz/
econ/2003/1011indiaasean.htm (wej cie: 15.04.2009).



ces zacie niania wspó pracy by a wizyta ministra obrony Indii George�a Fernan-
desa w Hanoi w 2000 r., podczas której podpisana zosta a Deklaracja o rozwoju 
kooperacji w dziedzinie bezpiecze stwa59. W lipcu 2007 r. podczas rozmów na naj-
wy szym szczeblu w New Delhi premierzy Wietnamu i Indii podpisali Deklaracj  
o strategicznym partnerstwie. Na jej mocy obydwa kraje zobowi za y si  m.in. do 
stworzenia trwa ych mechanizmów dialogu60 oraz zawarcia w najbli szym czasie 
wielu porozumie  dotycz cych g ównie sfery wojskowej. Negocjacje na temat tych 
umów rozpocz to na prze omie 2007 i 2008 r.

W ci gu ostatnich kilku lat nast pi  tak e dynamiczny wzrost wspó pracy go-
spodarczej mi dzy Wietnamem a Indiami. Wysoko  obrotów handlowych wynio-
s a w 2006 r. ponad miliard USD. Indyjskie inwestycje w SRW do ko ca 2007 r. 
osi gn y warto  ponad 4,6 mld USD61. Powy sze wska niki wci  stanowi  
niewielki udzia  w ca o ci wietnamskich stosunków gospodarczych z zagranic . 
Utrzymanie obecnego tempa wzrostu dwustronnych powi za  w tej sferze w ci -
gu kolejnych kilkunastu lat mo e jednak uczyni  z Indii wiod cego partnera eko-
nomicznego Wietnamu.

59 Szerzej patrz: Amit Kumar, Fresh Impetus for India�Vietnam Strategic Ties: China as the 
Driving Force, �South Asia Monitor�, http://www.southasiamonitor.org/2007/dec/news/27n5.shtml 
(wej cie: 15.04.2009).

60 Dialog w sferze bezpiecze stwa (Security Dialogue) zosta  ustanowiony w listopadzie 2007 r. 
i obejmuje coroczne rozmowy dwustronne na szczeblu ministrów obrony.

61 Tak znacz ca warto  inwestycji zosta a osi gni ta dzi ki rozpocz ciu realizacji bardzo du ych 
projektów przez indyjskie koncerny produkuj ce stal, m.in. przez Grup  Essar (projekt o docelowej 
warto ci 0,5 mld USD) oraz Tata Steel (projekt o docelowej warto ci 3,5 mld USD).


