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Spektakularnym sukcesem gospodarek wschodnich pa stw azjatyckich w ostat-
nich dekadach by o zwi kszenie dochodu narodowego na osob  i zredukowanie 
biedy. W ci gu ostatnich czterdziestu lat XX w. gospodarki Hongkongu, Korei Po-
udniowej, Singapuru i Tajwanu przekszta ci y si  z biednych i zacofanych w bo-

gate i nowoczesne, z najszybszym (jak dot d) tempem wzrostu w historii wiata. 
W ostatnich dekadach transformacje gospodarcze zacz y si  te  w innych azjaty-
ckich krajach, takich jak: Malezja, Tajlandia czy Chiny.

Pod koniec II wojny wiatowej dochód narodowy na jednego mieszka ca 
w Wietnamie by  wi kszy ni  w Chinach i stanowi  oko o 85% dochodu Korei, 
80% � Tajlandii i Indonezji, ale tylko 62% � Filipin. Wojny, jakie Wietnam toczy  
od lat 50. do 70. XX w., spowodowa y, i  stan jego gospodarki nie tylko nie po-
prawi  si , ale znacznie pogorszy .

Do 1986 r. Wietnamczycy stosowali w gospodarce system centralnego planowa-
nia. Na odgórnie opracowywane plany gospodarcze ni sze szczeble w adzy mia y 
niewielki wp yw, a spo ecze stwo musia o zadowoli  si  subwencjami pa stwa, 
które zaspokaja y potrzeby produkcji, konsumpcji, kultury, opieki spo ecznej, edu-
kacji, sportu i innych dziedzin ycia. W latach 80. ubieg ego wieku zacz  si  kry-
zys spo eczno-ekonomiczny spowodowany gwa townym zmniejszeniem si  po-
mocy radzieckiej, który wraz z up ywem czasu stawa  si  coraz bardziej dotkliwy. 
Zastosowane przez w adze rodki zapobiegawcze i mechanizmy ekonomiczne, 
które mia y uzdrowi  centralnie planowan  gospodark , nie przynios y oczekiwa-
nych rezulatów. Jedynym wyj ciem z kryzysu by o przej cie na tory gospodarki 
rynkowej. Dlatego w 1986 r. VI Zjazd Komunistycznej Partii Wietnamu (KPW) 



zatwierdzi  historyczn  rezolucj , która zapocz tkowa a transformacj  gospodar-
ki z centralnie planowanej na rynkow . Okaza o si , i  wdro one zmiany wpro-
wadzaj ce do ycia gospodarczego mechanizmy gopspodarki rynkowej przynio-
s y znaczne sukcesy ekonomiczne.

 

1. Dwa systemy ekonomiczne przed zjednoczeniem Wietnamu
 

1.1. Pó noc
W latach 1954�1965 w Wietnamie Pó nocnym, o cjalnie nazywanym Demo-

kratyczn  Republik  Wietnamu, wprowadzono radzieckie rozwi zania w yciu 
spo eczno-gospodarczym. Prywatna dzia alno  ekonomiczna by a zabroniona. 
Po zwyci stwie nad Francuzami w 1954 r. wi kszo  rednich i du ych przedsi -
biorstw zosta a upa stwowiona. Do sektora gospodarki niepa stwowej nale a y 
jedynie zak ady rzemie lnicze i gospodarstwa rolne, które po 1957 r. zosta y prze-
kszta cone w spó dzielnie produkcyjne i pa stwowe gospodarstwa rolne. Pierw-
sze stanowi y w asno  spó dzielcz  i by y zarz dzane przez w adze lokalne, dru-
gie nale a y do pa stwa i podlega y w adzom centralnym. Do ko ca lat 50. ca e 
rolnictwo Wietnamu Pó nocnego zosta o skolektywizowane. 

W latach 1945�1976, czyli do formalnego zjednoczenia kraju, Wietnam Pó -
nocny koncentrowa  swoj  uwag  na niepodleg o ciowej walce zbrojnej z Fran-
cj  (1945�1954), Stanami Zjednoczonymi, a tak e z w adzami Wietnamu Po u-
dniowego (Republiki Wietnamu) w latach 1965�1975. Po wyzwoleniu pó nocnej 
cz ci Wietnamu z r k Francuzów, rz d w latach 1955�1957 skupi  si  na refor-
mie rolnej i kolektywizacji wsi oraz nacjonalizacji przemys u. Radykalne zmiany 
spo eczno-ekonomiczne w tym okresie spowodowa y masow  migracj  ludno ci 
z Pó nocy na Po udnie (obj a ona oko o 1 mln ludzi) i uznane zosta y pó niej 
jako powa ny b d1. Niemniej jednak tak e zagraniczni obserwatorzy utrzymy-
wali, e na lata 1954�1960 przypad  w Wietnamie Pó nocnym szybki rozwój rol-
nictwa i przemys u, co przyczyni o si  do dynamicznego wzrostu gospodarczego2.

Ogromny wp yw na polityk  wewn trzn  i zagraniczn  Wietnamu Pó nocne-
go w tym okresie wywiera  Zwi zek Radziecki. Nie dziwi wi c, e g ównym te-
matem III Zjazdu Partii Pracuj cych Wietnamu we wrze niu 1960 r. by y budowa 
socjalizmu i walka o niepodleg o  kraju. Zjazd uchwali  równie  za o enia planu 

1 History of the Communist Party of Vietnam, Foreign Languages Press, Hanoi 1986, s. 140. Ar-
tyku  jest dost pny na stronie internetowej: http://www.cpv.org.vn/cpv/history/index.htm.

2 Melanie Beresford, Vietnam, Politics, Economics and Society, Pinter Publ., London 1988, s. 130.



pi cioletniego na lata 1961�65, który mia  skupi  si  na rozwoju przemys u ci -
kiego. Zagraniczni obserwatorzy podkre lali, e gospodark  Wietnamu Pó noc-
nego w latach 1959�1964 charakteryzowa a �szybka industrializacja�3. W latach 
1960�1975 inwestycje w przemy le ros y w tempie trzy razy szybszym ni  nak a-
dy na rolnictwo . Udzia  produkcji przemys owej w dochodzie narodowym wzrós  
z 18,2% w 1960 r. do 24,2% w 1974 r.4 By o to spowodowane g ównie wzrostem 
pomocy zewn trznej dla tej ga zi gospodarki w postaci sprz tu, surowców i paliw. 
Pa stwo, promuj c rozwój przemys u, postanowi o jednocze nie zmniejszy  pro-
dukcj  roln . Motorem nap dowym wzrostu gospodarczego kraju sta y si  przed-
si biorstwa pa stwowe. W zarz dzanie przedsi biorstwami produkuj cymi towary 
o wysokiej jako ci zosta y w czone bezpo rednio w adze partyjne i pa stwowe. 
Przedsi biorstwa te otrzyma y specjalne przywileje, musia y jednak kontynuowa  
produkcj , nie zwa aj c na koszty. By y oczywi cie subsydiowane przez pa stwo.

W okresie wojennym g ównym celem pa stwa by o zaspokajanie wymogów 
sektora wojskowego. Od 1965 r. po o ono nacisk na bran e bezpo rednio wspiera-
j ce wojn , szczególnie na budow  maszyn, produkcj  elaza, stali, w gla i elek-
tryczno ci. 

Podstawowym ród em utrzymania przedsi biorstw pa stwowych by a pomoc 
zewn trzna. W miar  up ywu czasu ich zale no  od pomocy zewn trznej syste-
matycznie powi ksza a si  (pomoc ta wzros a z 25% dochodów bud etowych pa -
stwa na pocz tku lat 60. do prawie 70% pod koniec tej dekady). Na skutek wojny 
gospodarka ogromnie ucierpia a. W tym samym okresie zmniejszy a si  te  o 11% 
wydajno  pracy5.

Rz d Wietnamu Pó nocnego by  ca kowicie zale ny od zewn trznego  nan-
sowania, które pozwala o pokry  de cyt handlowy i bud etowy. Biurokratyczny 
sposób podejmowania decyzji oraz dysfunkcjonalne bod ce ekonomiczne, doty-
kaj ce zarówno sektor rolny, jak i przemys owy, doprowadzi y zewn trznych ob-
serwatorów do konkluzji, i  w czasie zjednoczenia obu cz ci kraju gospodarka 
pó nocna zmaga a si  si  z d ugotrwa ym brakiem równowagi ekonomicznej. De 
Vylder i Fforde, autorzy wielu ksi ek na temat doi moi, utrzymywali, i  Wiet-
nam Pó nocny w 1975 r. by  �s abym ekonomicznie pa stwem�. Mimo to komuni-
styczne w adze potra y zmobilizowa  Wietnamczyków do wyzwolenia Po udnia.

3 Ibidem, s. 132.
4 Stefan de Vylder, Adam Fforde, Vietnam: an Economy in Transition, SIDA, Stockholm 1988, 

s. 28.
5 Melanie Beresford, op.cit.



1.2. Po udnie 
Od lat 60. XX w. do czasu zjednoczenia Wietnamu Stany Zjednoczone mia y 

ogromny wp yw na na strategie ekonomiczne po udniowej cz ci kraju. Po 1954 r. 
polityka przemys owa w Wietnamie Po udniowym skupia a si  g ównie na rozwo-
ju rolnictwa i przemys u lekkiego. Nap yw obcej si y militarnej sprawi , e wzro-
s o zapotrzebowanie na ywno  oraz inne towary przemys u lekkiego, takie jak: 
odzie , materia y budowlane i produkty z drewna. W tym okresie dynamicznie roz-
wija  si  równie  sektor us ugowy. Pod koniec lat 60. i na pocz tku nast pnej de-
kady Stany Zjednoczone przekaza y w adz  nad po udniow  cz ci  kraju rz do-
wi Republiki Wietnamu. Zwi kszy y równie  rodki na inwestycje przemys owe, 
a mianowicie na budow  elektrowni, na przemys  maszynowy i motoryzacyjny, 
us ugi naprawcze oraz utrzymanie sprz tu wojskowego, zw aszcza okr tów i sa-
molotów. Silny wzrost ekonomiczny w tym okresie by  skutkiem zewn trznego  -
nansowania wydatków na towary konsumpcyjne, co doprowadzi o do zak ócenia 
równowagi pomi dzy sektorami dostarczaj cymi ywno  dla wojsk ameryka -
skich a pozosta  cz ci  po udniowowietnamskiej gospodarki. 

Po podpisaniu paryskiego porozumienia pokojowego w styczniu 1973 r. ze-
wn trzna pomoc  nansowa dla Wietnamu Po udniowego znacznie spad a, co przy-
czyni o si  do stagnacji ekonomicznej i zwi kszenia bezrobocia, szczególnie na 
obszarach miejskich. Problemy socjalne, które pojawi y si  w tym czasie, by y 
zwi zane z dyslokacj  rodzin i rozszerzaniem si  miejskich dzielnic biedy, które 
powsta y w czasie szybkiej urbanizacji. Zwi kszy a je w sposób znacz cy du a licz-
ba inwalidów wojennych, a tak e przest pczo  (narkotyki i prostytucja). Znacznej 
dewastacji uleg y te  obszary wiejskie. Wskutek bombardowania oraz rozpylania 
substancji chemicznych zniszczone zosta o rodowisko nauralne i infrastruktura 
rolnicza, przez co radykalnie zmniejszy a si  produkcja ywno ci6.

Zjednoczenie kraju po zwyci stwie Pó nocy w 1975 r. jeszcze bardziej pog -
bi o trudno ci gospodarcze Po udnia. Nowe w adze nie wykorzysta y tamtejszego 
potencja u ludzkiego, po cz ci z powodu nieufno ci wobec rodowisk biznesme-
nów, inteligencji, urz dników, które te  nie przejawia y szczególnego entuzjazmu 
wobec nowego ustroju. Cho  na Po udniu by y wi ksze mo liwo ci o ywienia 
gospodarki ni  na terytorium by ej Demokratycznej Republiki Wietnamu (lepiej 
rozwini te sektory przemys owy i us ug, ludzie z do wiadczeniem menad erskim 
i jednocze nie dysponuj cy pewnym kapita em), nie zosta y one wykorzystane. 

6 Ibidem.



2. Sytuacja gospodarcza Wietnamu po zjednoczeniu

Po zjednoczeniu kraju w 1976 r. integracja dwóch ca kowicie ró nych syste-
mów spo eczno-gospodarczych sta a si  ogromnym wyzwaniem. Pó noc i Po u-
dnie mia y jednak wspóln  w a ciwo : by y ca kowicie zale ne od zagranicznych 
funduszów. Po zjednoczeniu Wietnam musia  wi c upora  si  ze zmniejszonym 
dop ywem dewiz, których tak potrzebowa , by po wojnie odbudowa  i o ywi  go-
spodark . Kontynuowanie przez w adze polityki ekonomicznej, opieraj cej si  na 
systemie nakazowym, nie przynios o po danych rezultatów.

Decyzje, które zosta y podj te podczas II Plenum KC KPW w lipcu 1977 r., 
mia y na celu kolektywizacj  rolnictwa na Po udniu7. Postanowiono przekszta -
ci  prywatne gospodarstwa rolne w pa stwowe lub spó dzielcze. W adze lokalne, 
chc c szybko osi gn  zamierzony cel, si  zmusza y rolników do tworzenia go-
spodarstw kolektywnych. D y y bowiem do powstania jak najwi kszej ich liczby, 
nie interesuj c si  zbytnio, czy ich dzia alno  zwi kszy produkcj  roln 8. Polity-
ka subwencjonowania pa stwowych przedsi biorstw (a wi c i gospodarstw rol-
nych) bez wzgl du na koszty ich funkcjonowania nadal obowi zywa a, a nawet 
rozprzestrzeni a si  na jego cz  po udniow . Z uwagi na to, i  te rozwi zania 
ekonomiczne, które charakteryzowa y system ówczesnej gospodarki socjalistycz-
nej, by y nieefektywne, partia po pewnym czasie uzna a je za b dne.

System ten � czytamy w materia ach z II Plenum KC � by  konieczny w czasie 
wojny, kiedy pa stwo nie otrzymywa o pomocy zagranicznej. Powinnien jednak 
zosta  zlikwidowany, gdy wojna si  zako czy a, kiedy kraj, teraz zjednoczony, 
zacz  si  odradza  na bazie socjalizmu. Lecz konserwatywne pomys y i sk onno  
do uzale niania si  od zewn trznej pomocy opó ni y reorganizacj  zarz dzania 
gospodark  pa stwa. Stary system by  efektywny tylko w czasie wojny, jednak sta  
si  przeszkod  dla ca ej dzia alno ci ekonomicznej9.

Nacisk na szybk  budow  gospodarki socjalistycznej da  partii i rz dowi man-
dat umo liwiaj cy wnikanie w zarz dzanie pa stwowymi przedsi biorstwami i go-
spodarstwami rolnymi, kóre cz sto wspomagano dotacjami pa swowymi, mimo 
i  przynosi y straty  nansowe. Cho  praktyka subwencjonowania pa stwowych 
gospodarstw rolnych prowadzi a do obni enia ich efektywno ci ekonomicznej, 
wci  ros y publiczne rodki  nansowe, które w nie inwestowano, mimo i  ich 
udzia  w produkcie narodowym w latach 1976�1980 zmala  z 27,7% do 19,7%.

7 History of the Communist Party�
8 Tri Vo Nhan, Vietnam�s Economic Policy Since 1975, Institute of Southeast Asia Studies, Sin-

gapore 1990.
9 On the Eve of the Sixth Congress of the Communist Party of Vietnam, Hanoi 1986.



Na pó nocy Wietnamu proces tworzenia nowych pa stwowych gospodarsw rol-
nych i spó dzielni produkcyjnych przebiega  pomy lnie, ale ich sytuacja  nanso-
wa wci  si  pogarsza a. Nie umiano nimi bowiem dobrze zarz dza , a pracuj cy 
w nich ludzie nie mieli motywacji do pracy, gdy  nie dawa a im oczekiwanych ko-
rzy ci. Na Po udniu próby przeprowadzenia kolektywizacji rolnictwa i upowszech-
niania idei spó dzielczo ci rolnej spotka y si  z silnym sprzeciwem rolników, któ-
rzy zacz li opuszcza  swoj  ziemi . W sezonie zimowo-wiosennym 1978�1979 
oko o 200 tys. ha w delcie Mekongu przeznaczonych pod upraw  ry u nie zosta-
o zagospodarowanych. Wiele spó dzielni rolnych zosta o zlikwidowanych wkrót-

ce po ich za o eniu. Plan kolektywizacji rolnictwa do 1980 r. zawiód 10. Ponadto 
w Wietnamie w latach 1977�1978 mia y miejsce katastrofy ywio owe. W rezulta-
cie rz d musia  importowa  rekordow  ilo  ry u, si gaj c  1,5 mln ton w 1979 r.11

W mie cie Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) proces upa stwowienia prywatnego 
handlu doprowadzi  do utraty pracy przez tysi ce kupców. Sektory przemys owy 
i komercyjny przesta y si  rozwija . Dziesi tki tysi cy ludzi musia o opu ci  mia-
sto, by szuka  pracy gdzie indziej. Znaczny ich odsetek stanowili tzw. hoa, czyli 
Wietnamczycy pochodzenia chi skiego.

Przeci tne roczne tempo wzrostu dochodu narodowego w latach 1976�1980 
wynosi o 0,4%, natomiast tempo wzrostu populacji osi gn o 2,24%, co oznacza o 
ogromny spadek dochodu na osob . Z a sytuacja ekonomiczna sk oni a Wietnam 
do zmniejszenia liczebno ci armii, jak  dysponowa  po krwawej wojnie. Utrzyma-
nie 1 mln o nierzy by o bowiem zbyt du ym obci eniem dla gospodarki kraju.

Spo ecze stwo y o w ubóstwie, a codzienna walka o przetrwanie sta a si  
g ównym celem obywateli. Ka da osoba otrzymywa a od pa stwa mniej ni  15 kg 
ry u na miesi c. Dobra konsumpcyjne, takie jak ubrania, myd o, leki oraz sprz t 
i urz dzenia domowe, by y praktycznie niedost pne z powodu wysokich cen. W 
tej trudnej sytuacji wielu urz dników pa stwowych przyjmowa o apówki, krad o 
w asno  spo eczn  i przyw aszcza o sobie fundusze publiczne. W rezultacie lud-
no  zacz a traci  wiar  w parti  komunistyczn  oraz w zdolno  zarz dzania go-
spodark  przez w adze pa stwowe.

Pod wp ywem powszechnego niezadowolenia zacz to mody kowa  system po-
lityczny w kraju. W latach 1980�1982 w adze dokona y zmian kadrowych: kilku 
starych i konserwatywnych dzia aczy partyjnych straci o swoje stanowiska, a ich 
miejsca zaj li m odsi, mniej ortodoksyjni liderzy partyjni. Obj li oni stanowiska 
w resortach ekonomicznych. Nie dokonano jednak wówczas adnej istotnej zmia-
ny w polityce ekonomicznej, poniewa  kryzys gospodarczy nie spowodowa  prze-

10 Tran Hoang Kim, Vietnam�s Economy: The Period 1945�1995 and Its Perspective by the Year 
2020, Wydawnictwo Statystyczne, Hanoi 1995, s. 202.

11 Wg nieo cjanych oblicze  import ywno ci w 1979 r. wzros  do 2,5 mln ton.



silenia politycznego. Wietnamscy politycy cz sto podkre lali, e zdolno  ludno-
ci do znoszenia cierpienia by a wtedy ogromna. Wietnamczycy nie mieli jednak 

innego wyboru � ani ekonomicznego, ani politycznego. Je li chcieli pozosta  wol-
nym narodem, musieli kontynuowa  socjalistyczn  drog  rozwoju. W adze wiet-
namskie ówczesny kryzys spo eczno-ekonomiczny t umaczy y ameryka skim em-
bargiem ekonomicznym.

Obserwatorzy zagraniczni utrzymywali jednak, e w Wietnamie pope niono po-
wa ne b dy podczas kolektywizacji wsi, szczególnie na po udniu kraju. Przywód-
cy wietnamscy nie docenili tamtejszej specy ki ekonomicznej i nastrojów spo ecz-
nych w tej cz ci kraju. Kolektywizuj c rolnictwo, byli pewni sukcesu, tak jak na 
Pó nocy. Gdyby decydenci z Hanoi mieli po 1975 r. bardziej pragmatyczne podej-
cie do rozwoju ekonomicznego kraju, Wietnam móg by w pe ni wykorzysta  za-

równo polityczny entuzjazm spo ecze stwa Po udnia, jak i ca kiem nowoczesne 
jego do wiadczenie menad erskie, a tak e istniej c  tam infrastruktur  technicz-
n  i ekonomiczn  w zachodnim stylu, która mia a powi zania z rynkami wiato-
wymi. W ten sposób wietnamska gospodarka mog aby uzyska  znacz c  pozycj  
w Azji Po udniowo-Wschodniej, bez wzgl du na embargo Stanów Zjednoczonych. 
Absurdalne marnowanie bogactwa w postaci ludzkiej przedsi biorczo ci, koncep-
cja �samowystarczalno ci� ludno ci wiejskiej oraz system urz dowych zale no ci 
na mod  feudaln  czy y si  z dogmatycznymi has ami przywódców wietnam-
skich o wzro cie si  produkcyjnych, wydajno ci pracy i post pie technologicznym. 
Spodziewano si , e system ekonomiczny, który by  podobny do systemów ZSRR 
i Chin, odniesie wielki sukces w uzdrawianiu gospodarki nie tylko na Po udniu, 
ale równie  w ca ym kraju. Jednak tak si  nie sta o.

W konsekwencji kryzys spo eczno-ekonomiczny w Wietnamie osi gn  apoge-
um w 1986 r. Wymusi o to og oszenie doi moi na VI Zje dzie KPW w grudniu 1986 r. 

3. Droga do doi moi i wprowadzenie reform w ycie

Przed VI Zjazdem KPW intelektuali ci w tpili, czy reformy ekonomiczne 
w Wietnamie wejd  w ogóle w ycie. Twierdzili, e gdyby odrzucony zosta  ra-
dziecki system ekonomiczny, wówczas jedynym modelem alternatywnym by by 
zachodni system gospodarki rynkowej, czyli kapitalistyczny. To z kolei wywo a o-
by dwa powa ne niebezpiecze stwa dla rz du próbuj cego przeprowadzi  zamia-
n  gospodarki planowej na rynkow . Po pierwsze, wymaga oby natychmiastowej 
likwidacji obecnego systemu ekonomicznego, który zapewnia  ludno ci podstaw  
egzystencji i socjalne bezpiecze stwo. Jego usuni cie i towarzysz ca mu �terapia 
szokowa�, konieczna, by st umi  in acj  i doprowadzi  do stabilizacji makroeko-



nomicznej, doprowadzi yby do napi  spo ecznych i podzia u spo ecze stwa na 
biednych i bogatych. Po drugie, wprowadzenie systemu rynkowego postawi oby 
pod znakiem zapytania lub wprost podwa y o prawomocno  w adzy partii komu-
nistycznej, która nie przywyk a dot d do sk adania przed spo ecze stwem spra-
wozda  ze swej dzia alno ci i udowadniania czynami, e ma prawo do rz dzenia. 
Taka sytuacja wytworzy a si  pó niej we wszystkich krajach komunistycznych. 
Wprowadzenie systemu rynkowego prowadzi o bowiem nieuchronnie do rezyg-
nacji z jednopartyjnego systemu politycznego, do �pokojowej rewolucji�, za któ-
rej po ednictwem Zachód, a zw aszcza Stany Zjednoczone, odnios y sukces stra-
tegiczny, rozprzestrzeniaj c pluralizm polityczny jako model sprawowania w adzy 
i propaguj c ide  spo ecze stwa konsumpcyjnego12. Taka droga rozwoju gospodar-
czego wyra nie k óci a si  z marksistowsk  koncepcj  gospodarki socjalistycznej. 
Cz  polityków i ekonomistów argumentowa a, e chi ski model ekonomiczny 
by by bardziej przydatny dla Wietnamu.

W 1986 r. kraj stan  wobec najostrzejszej fazy kryzysu gospodarczego. Pomi-
mo kontroli cen na wi kszo  dóbr i us ug roczna stopa in acji przekracza a 700%. 
Roczna warto  eksportu wynosi a oko o 500 mln dolarów ameryka skich, stano-
wi c zaledwie po ow  warto ci importu (1221 mln dolarów). Prywatna dzia alno  
gospodarcza mia a miejsce na ma  skal , zreszt  g ównie na czarnym rynku. Bu-
d et pa stwa by  nadwer ony z powodu wysokich wydatków wojskowych i po-
krywania strat przedsi biorstw pa stwowych. Nie by o prawie adnych inwestycji 
zagranicznych, przepa  technologiczna mi dzy Wietnamem a krajami s siedni-
mi by a ogromna. Poza ograniczon  liczb  dyplomatów i pracowników pomocy 
 nansowej w Wietnamie prawie nie by o zagranicznych specjalistów, w szczegól-
no ci ekonomistów.

W ko cu rz d w Hanoi postanowi  wprowadzi  reformy ekonomiczne. W Wiet-
namie postanowiono wykorzysta  rozwi zania ekonomiczne przyj te przez Chiny, 
które polega y m.in. na otwarciu gospodarki na wiat zewn trzny. Doi moi by o 
mo liwe dzi ki powrotowi na scen  polityczn  w lipcu 1985 r. pragmatycznego 
dzia acza z Po udnia Nguyen Van Linha, który by  or downikiem reform13. Od-
suni ty na V Zje dzie w 1982 r., po mierci Le Duana w kwietniu 1986 r. zosta  
na VI Zje dzie KPW w grudniu 1986 r. wybrany przewodnicz cym KPW. W tym 
samym czasie na premiera zosta  wybrany Do Muoi, zast puj c Pham Van Don-
ga. Nguyen Van Linh by  in ynierem doi moi. W artyku ach publikowanych w ga-

12 Adam Fforde, Anthony Goldstone, Vietnam to 2005: Advancing on All Fronts, Economist In-
telligence Unit, London 1995, s. 4.

13 Thaveeporn Vasavakul, Vietnam: Sectors, Classes, and the Transformation of a Leninist 
State, [w:] James W. Morley (ed.), Driven by Growth: Political Change in the Asia-Paci c Region, 
M.E Sharpe, New York 1999, s. 71.



zecie partyjnej �Nhan Dan� otwarcie atakowa  �przestarza e idee� partii i rz du. 
Zach ca  parti  i obywateli do �wyzwolenia umys u� z wszelkiego rodzaju ogra-
nicze , zw aszcza w sferze gospodarczej. Nguyen Van Linh by  zafascynowany 
Gorbaczowowskim �nowym my leniem�. Cz sto stawia  Gorbaczowa za przyk ad 
do na ladowania dla kadr partyjnych i pa stwowych. Kampania �nowego my le-
nia� zosta a wprowadzona w ycie po VI Zje dzie pod has em: �Spójrz prosto na 
prawd , dok adnie oce  prawd  i obja nij prawd �.

Reforma ekonomiczna z 1986 r. zak ada a:
1. podniesienie poziomu ycia obywateli;
2. uznanie mechanizmu rynkowego za kluczowy regulator gospodarczy w dal-

szym rozwoju Wietnamu, w ramach którego powinny ukszta towa  si  i roz-
win  poszczególne rynki: kapita owy,  nansowy, pracy itd.;

3. przyj cie w Wietnamie w nast pnych latach modelu gospodarki wielosek-
torowej, urealnienie dzia alno ci gospodarczej (oparcie cen w przedsi bior-
stwach pa stwowych na rzeczywistych kosztach produkcji, ograniczenie 
subsydiów i kontroli cen, zwi kszenie autonomii kierownictwa);

4. liberalizacj  ycia gospodarczego (ograniczenie restrykcji wobec przedsi -
biorstw prywatnych, zwi kszenie zatrudnienia w prywatnych przedsi bior-
stwach do 10 pracowników, eliminacj  monopolu pa stwa w handlu zagra-
nicznym);

5. reprywatyzacj ;
6. popraw  stosunków mi dzynarodowych przez liberalizacj  handlu, wymia-

n  technologii, techniki i wyników bada  naukowych z zagranic ;
7. otwarcie gospodarki dla przedsi biorstw z udzia em kapita u zagraniczne-

go (wprowadzenie przepisów prawnych reguluj cych dzia alno  przedsi -
biorstw z udzia em kapita u zagranicznego, budow  stref eksportowych);

8. dewaluacj  donga, waluty narodowej, z 425 do 4500 za 1 USD;
9. dekolektywizacj  rolnictwa (zwi kszenie mo liwo ci produkcyjnych ma-

ych gospodarstw rodzinnych);
10. ograniczenie  nansowania wydatków bud etowych przez druk pieni dzy;
11. podniesienie stóp procentowych (osi gni cie dodatnich realnych stóp 

procentowych)14.
W rozpocz tym po 1986 r. procesie systemowej transformacji gospodarczej 

mo na wyró ni  kilka podstawowych obszarów, na których koncentrowa a si  
uwaga pa stwa i jego interwencje koryguj ce ywio owe ruchy prorynkowe oraz 
amortyzuj ce ich najbardziej bolesne nast pstwa spo eczne.

14 Kazimierz Starzyk (red.), Zagraniczne inwestycje bezpo rednie w gospodarkach Azji Pacy -
ku, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 1991, s. 159.



3.1. Reforma w gospodarce rolnej 
Wa n  cz  gospodarki socjalistycznej w Wietnamie stanowi o kolektywne 

rolnictwo. Szczególnie wa n  rol  odgrywa y spó dzielnie produkcyjne, które by y 
podstawowymi jednostkami zarówno w procesie produkcji rolnej, jak i dystrybucji 
towarów i przetworów rolnych. Na Pó nocy spó dzielnie produkcyjne wiadczy y 
ponadto liczne us ugi spo eczne (m.in prowadzi y przedszkola). Po zjednoczeniu 
Wietnamu próbowano ten system gospodarowania upowszechni  w ca ym kraju. 
Od 1981 r. zacz to go jednak reformowa . Pozwolono wówczas rolnikom zrze-
szonym w spó dzielniach przejmowa  ziemi  w d ugookresow  dzier aw , umo -
liwiaj c prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek. Zagwaranto-
wano przy tym prawo do dziedziczenia ziemi. Wskutek tego zmniejszy a si  liczba 
spó dzielni produkcyjnych. Decyzja ta zmieni a ycie znacznej cz ci Wietnam-
czyków i pozytywnie wp yn a na rozwój gospodarki rolnej w kraju.

Proces reformy rolnej by  zró nicowany regionalnie: inaczej przebiega  na pó -
nocy, inaczej na po udniu kraju, czego powodem by a odmienna organizacja ko-
lektywnych gospodarstw rolnych. Przed reform  roln  spó dzielnie produkcyjne 
na pó nocy kraju organizowa y brygady i punkty pracy rolników. Praca indywidu-
alna na w asn  r k  by a nielegalna, cho  wci  obecna.

Na po udniu kraju, a szczególnie na terenach nad Mekongiem, by o nieco inaczej. 
Mia y tam miejsce dwie kolejne fale kolektywizacji: pierwsza w latach 1979�1980, 
jako reakcja na kryzys gospodarczy, druga natomiast od pocz tku lat 80. do 1985 r. 
Spó dzielnie produkcyjne nie odgrywa y tu jednak tak znacz cej roli w gospodarce 
wiejskiej, jak na pó nocy kraju.

Mimo i  w pó nocnej i centralnej cz ci Wietnamu indywidualne gospodarstwa 
rolne stanowi y wa ny element systemu produkcyjnego, celem polityki rolnej by o 
wspieranie gospodarki kolektywnej. Dopiero reforma przeprowadzona w 1981 r. 
zwi ksza a autonomi  indywidualnych gospodarstw rolnych, a reforma z 1988 r. 
ogranicza a gospodark  spó dzielcz .

Po reformie z 1988 r. spó dzielnie nadal by y sponsorowane przez pa stwo, ale 
ich liczba zdecydowanie si  zmniejszy a. Pozosta y jednak w a cicielami znacznej 
cz ci gruntów wiejskich i jednym z wa nych elementów gospodarczej struktury 
pa stwa. Tylko niewielka ich cz  wypracowywa a zyski i nie generowa a strat. 
Niektóre ze spó dzielni otrzymywa y wsparcie od rolników indywidualnych, lecz 
zmniejsza o si  ono z dnia na dzie . Dalsze reformy, przeprowadzone w 1989 r., 
zmniejszy y bezpo rednie zaanga owanie pa stwa we wprowadzanie produktów 
rolnych na rynek po zani onych cenach. Niebawem zacz y obowi zywa  ceny 
wolnorynkowe i udzia  pa stwa w dotowaniu ywno ci wyra nie si  zmniejszy . 

Reformy mia y du y wp yw na instytucje wiejskie. Rolnicy sami zacz li upra-
wia  przekazan  im ziemi . S aby pa stwowy handel lokalny musia  ust pi  przed 



konkurencj  ze strony prywatnych kupców. Pod wp ywem ich dzia alno ci wiele 
pa stwowych przedsi biorstw handlowych zacz o skuteczniej reagowa  na po-
trzeby rynku. Handel hurtowy, który wymaga  dost pu do dewiz, oraz inne us u-
gi (np. transport) nadal by y jednak pod kontrol  pa stwa, lecz i one musia y ze 
sob  konkurowa .

   Szczególnie wa ne w przeprowadzanej reformie rolnej by y prawa doty-
cz ce u ytkowania gruntów rolnych. Klarowa y si  one przez wiele lat. Rolnicy 
d ugo nie mogli doczeka  si  prawnych regulacji dotycz cych w asno ci ziemi. 
Mimo to nast pi  wyra ny wzrost rodzinnych gospodarstw rolnych. Spó dzielcze 
prawo w asno ci obowi zywa o nadal w pó nocnych i centralnych rejonach kraju, 
gdzie mo na by o otrzymywa  spó dzielcz  ziemi  na d ugotrwa e kontrakty. Na 
obszarach, gdzie spó dzielnie by y s abe, ziemi  i prawo do jej u ytkowania otrzy-
mywali indywidualni rolnicy z wiejskiej wspólnoty. Na po udniu kraju sytuacja 
by a bardziej niestabilna i ziemia przechodzi a w prywatne posiadanie nieformal-
nie. W miar  up ywu czasu prawo u ytkowania ziemi stawa o si  coraz bardziej 
przejrzyste. 

3.2. Uwolnienie cen
Do 1989 r. ceny na wszystkie towary w Wietnamie by y ustalane przez Pa -

stwow  Komisj  Cen. Wyst powa  równie  tzw. wolny rynek cen. Z jednej strony 
ustalone przez pa stwo ceny by y zawsze ni sze, dlatego te  pojawi y si  popular-
ne powiedzenia: �Kupowanie jest jak okradanie� i �Sprzedawanie jest jak podaro-
wanie�, z drugiej za  wolny rynek by  determinowany przez poda  i popyt, dlate-
go te  ceny na nim by y dwa, trzy razy wy sze. Taka sytuacja zach ca a ludno  
do gromadzenia zapasów i spekulacji. Handlarze wykorzystywali t  luk  i kupo-
wali towary po ni szych pa stwowych cenach i sprzedawali po wy szych na wol-
nym rynku. Pa stwo ponosi o straty, poniewa  system dwucenowy prowadzi  do 
de cytu bud etowego. Dlatego te  w 2. po owie 1989 r. zniesione zosta o usta-
lanie cen przez pa stwo i wprowadzono swobodny obrót towarami powszechne-
go u ytku. W zwi zku z tym nawet ceny kontrolowane takich towarów, jak: pr d 
elektryczny, paliwo, cement, stal czy us ugi transportowe tak e zbli y y si  do cen 
rynkowych. Reforma cenowa mia a g boki wp yw na ca  sytuacj  gospodarcz  
w Wietnamie15. Mechanizm cen rynkowych i swobodny obrót towarowy zagwa-
rantowa y przedsi biorstwom samodzielno , stymulowa y produkcj  i przyczy-
ni y si  do powstania równowagi mi dzy poda  i popytem. System ten elimino-
wa  subwencje pa stwowe, co pomog o równie  zredukowa  de cyt bud etowy.

15 Vietnam�s Economic Renovation and Foreign Economic Policies, Hanoi 1995, s. 21.



3.3. Kurs walutowy
W 1989 r. po przeprowadzeniu dewaluacji donga nast pi o zrównanie kursu 

walut na o cjalnym i czarnym rynku. Pozwolono sektorom pozabankowym na 
handel z otem i walutami obcymi. Kursy donga i innych silnych walut stopnio-
wo zacz y by  ustalane przez rynek. Ceny walut i z ota w kantorach prywatnych 
by y praktycznie zwi zane z kursem donga wyznaczanym przez Bank Central-
ny i niewiele si  zmienia y w pó niejszych latach. Mia o to pozytywny wp yw na 
handel zagraniczny, zw aszcza na eksport. W marcu 1989 r. rz d wietnamski upo-
wa ni  bowiem Bank Centralny do ustalania kursów bliskich cenom rynkowym. 
W styczniu i lutym tego roku ró nica pomi dzy cen  rynkow  a pa stwow  wy-
nosi a kolejno 2450 i 1820 dongów w stosunku do 1 USD. Od marca do grudnia 
1989 r. ró nica cen pomi dzy tymi dwoma walutami wynosi a ju  od 250 do 530 
dongów. Od 1991 r. nie wyst pi y ju  adne znacz ce wahania kursu. Od tamtej 
pory Bank Centralny og osza  kurs walutowy ka dego dnia. System ten by  rów-
nie  jedn  z metod zwalczania szalej cej in acji i odniós  ogromny sukces, gdy  
stopa in acji zmala a z 411% w 1988 r. do kilku procent w 1989 r.16

3.4. Zach canie do oszcz dzania w systemie bankowym
Stopa in acji w lutym 1989 r. wynosi a 9,2%. Rz d podwy szy  oprocentowa-

nie depozytów do 12% i ustali  oprocentowanie po yczek dla organizacji gospo-
darczych na 6,5% miesi cznie (kwiecie ). W tym czasie stopa in acji wynosi a ju  
3,5%. W nast pnych miesi cach, kiedy stopy procentowe obni y y si  stopniowo 
do 4% miesi cznie, by y nadal wy sze od stopy in acji17. 

Poprzez podwy szenie oprocentowania depozytów i kredytów bankowych po-
nad stop  in acji rz d wietnamski pokaza  siln  determinacj  do ustabilizowania 
warto ci waluty narodowej. To równie  spowodowa o zwi kszenie atrakcyjno ci 
gromadzenia oszcz dno ci w bankach, a tak e podnios o poziom zdolno ci kre-
dytowej banków i ich udzia  w  nansowaniu de cytu bud etowego. Zmniejsze-
nie poda y gor cego pieni dza pomog o szybko st umi  in acj . By o to bezpre-
cedensowe wydarzenie w historii gospodarczej Wietnamu.

Podj te zosta y tak e inne wa ne decyzje o charakterze ekonomicznym. Uchwa-
lone zosta o prawo o przedsi biorstwach prywatnych, zrównuj ce je z przedsi -
biortwami sektora publicznego. Jednocze nie przeprowadzono reorganizacj  prze-
si biorstw pa stwowych, dostosowuj c je do wymaga  gospodarki rynkowej. 
Zosta y zniesione dotacje. Przedsi biorstwa pa stwowe uzyska y prawo do zmian 
organizacyjnych ( czenia si  i dzielenia, likwidacji przez og oszenie upad o ci itp.).

16 Ibidem, s. 22.
17 Ibidem, s. 21.



3.5. Reformy w handlu zagranicznym
Polityka handlowa pa stwa zale y przede wszystkim od jego polityki przemy-

s owej oraz stosunku do restrukturyzacji. Do po owy lat 80. XX w. Wietnam na-
ladowa  radziecki model uprzemys owienia z wiod c  rol  przemys u ci kiego. 

Taka struktura wymaga a polityki handlowej zorientowanej do wewn trz i kon-
trolowanej przez pa stwo, a tak e scentralizowanego mechanizmu reguluj cego 
i monopolu pa stwa w dziedzinie handlu zagranicznego.

Urynkowienie gospodarki wymaga zmiany orientacji struktur gospodarczych 
i polityki uprzemys owienia. Sygna em do przekszta ce  by o wprowadzenie 
w 1988 r. trzech programów gospodarczych: produkcji ywno ci i artyku ów spo-
ywczych, produkcji towarów konsumpcyjnych, produkcji towarów eksportowych. 

Programy te by y dostosowane do potrzeb gospodarki i jednocze nie jej mo liwo-
ci, a tak e do nowego sposobu my lenia ekonomicznego, wed ug którego eks-

port odgrywa wa n  rol  w procesie wzrostu gospodarczego i stwarza warunki nie-
zb dne do uprzemys owienia w nast pnym okresie. Maj c to na uwadze, VII Zjazd 
KPW wprowadzi  program restrukturyzacji gospodarczej, który zak ada  intensyw-
ny rozwój przemys u wydobywczego, w szczególno ci ropy naftowej i gazu, oraz 
rozwój rolnictwa i le nictwa na potrzeby przemys u przetwórczego, rozwój nie-
których ga zi przemys u ci kiego, a tak e infrastruktury. W ród wielu istotnych 
zmian, jakie dokona y si  w programie uprzemys owienia, najwi ksze znaczenie 
mia o jego ukierunkowanie na produkcj  eksportow . Musi jej towarzyszy  pro-
dukcja takich dóbr, której kraj jest w stanie atwo podo a . Inaczej mówi c, Wiet-
nam zwróci  si  ku gospodarce otwartej i zorientowanej na eksport, maj c na celu 
optymalne wykorzystanie swoich atutów w porównaniu z innymi krajami.

Najszybsze zmiany w relacjach mi dzynarodowych nast pi y w ostatniej de-
kadzie. Gospodarka wiatowa w ogromnym stopniu uleg a globalizacji, czemu 
towarzyszy y: powstanie wiatowej sieci produkcji, mobilno ci kapita u, techno-
logii, towarów, us ug i informacji. Mia o to du y wp yw na mi dzynarodowe or-
ganizacje handlowe w ka dym regionie wiata i w ka dym kraju z osobna. Runda 
Urugwajska przesta a istnie  wraz z powstaniem WTO, co by o krokiem ku libe-
ralizacji wiatowego handlu. Cele takich organizacji, jak: NAFTA, APEC, AFTA 
i innych odzwierciedla y silny trend do regionalizacji, która tak e jest nieuniknio-
nym krokiem ku globalizacji. W takiej sytuacji zarówno kraje rozwijaj ce si , jak 
i rozwini te musia y w powa nym stopniu przystosowa  swoj  polityk  handlo-
w  do nowych warunków. Wietnam i inne kraje rozwijaj ce si , wchodz c w etap 
industrializacji, musz  powa nie zastanowi  si  nad takimi zagadnieniami, jak li-
beralizacja czy protekcjonizm. Wiele dotychczasowych teorii dotycz cych han-
dlu nie przystaje ju  do warunków obecnych i nie jest mo liwe ukszta towanie 
przy ich pomocy nowoczesnej polityki handlowej. Analitycy, ekonomi ci i poli-



tycy musz  odpowiedzie  na nast puj ce pytania: Jakie s  wzgl dne atuty kraju? 
Czy nale y najpierw zast powa  import produkcj  krajow , zanim zacznie roz-
wija  si  eksport? Jak liberalizacja handlu mo e zaszkodzi  krajom rozwijaj cym 
si  i jak temu zapobiec?

Reformy wietnamskiej polityki handlowej, dokonane w ramach transformacji, 
rozpocz y si  rozlu nieniem licznych uregulowa  systemowych. Poci gn o to 
za sob  eliminacj  monopolu pa stwa w dziedzinie handlu zagranicznego, a na-
st pnie utworzenie instytucji typowych dla gospodarki otwartej.

Otwarcie rynku na wiat nast pi o tak gwa townie równie  za spraw  sytuacji 
gospodarczej w Azji Po udniowo-Wschodniej. W tym czasie s siednie kraje mia-
y bardzo wysokie tempo rozwoju handlu zagranicznego i podlega y transforma-

cjom strukturalnym, a wy sze p ace motywowa y pracowników do wi kszej wy-
dajno ci w procesie wytwarzania produktów przeznaczonych na eksport. Potencja  
sprzyjaj cy rozszerzaniu handlu i inwestycji by  ogromny. 

W procesie liberalizacji sektora handlowego pa stwowe urz dy handlowe za-
chowa y nadal swoje wp ywy. Mia y one dost p do zasobów  nansowych. Za ich 
po rednictwem zarówno ministerstwa, jak i w adze lokalne mog y kontrolowa  
waluty obce, których warto  ustalano podczas negocjacji w rz dzie centralnym. 
Pa stwowe urz dy handlowe by y kontrolowane przez dzia aj ce w systemie pa -
stwowej administracji jednostki gospodarcze oraz jednostki zarz dzania i nadzo-
rowania dzia alno ci handlowej. By y one kluczow  cz ci  systemu, który umo -
liwia  im dost p do taniego kredytu poprzez system bankowy i dawa  mo liwo  
czerpania korzy ci gospodarczych na ró ne sposoby.

W dalszym procesie reform w latach 90. ubieg ego wieku handel prywatny roz-
wija  si  pod bokiem pa stwowego. Prywatne przedsi biorstwa handlowe cz sto 
wspó pracowa y z pa stwowymi, które eksportuj c, na przyk ad, ry  mia y spe-
cjalne przywileje, dzi ki systemowi kontyngentów i umów licencyjnych.

Pomimo znacz cej liberalizacji Ministerstwo Handlu nadal zachowa o ogromn  
w adz  i kontrolowa o przebieg handlu zagranicznego. Wydawa o m.in. licencje na 
import i eksport, które pozwala y przedsi biorstwom anga owa  si  w handel za-
graniczny. Aby przedsi biorstwo mog o otrzyma  licencj , musia o spe ni  pewne 
wymogi, m.in. mie  kapita  minimalny, do wiadczenie w handlu zagranicznym, 
wykwali kowanych pracowników. W przeciwie stwie do przedsi biorstw pa -
stwowych prywatne  rmy musia y podj  zdecydowanie wi cej stara , by otrzy-
ma  licencj  na ten rodzaj dzia alno ci gospodarczej.

W dodatku rz d kontynuowa  system kontygentów i innych rodków kontroli 
nad importem i eksportem niektórych towarów, takich jak: ry , tekstylia, odzie , 
minera y, produkty ropopochodne, nawozy, pojazdy motocyklowe, urz dzenia 
i maszyny. Sam proces przyznawania licencji nie by  jasny.



Je li system dzia a by bardziej elastycznie, móg by przynosi  wi ksze korzy ci. 
Na przyk ad, mimo e wi kszo  kontygentów na eksport ry u i odzie y przyzna-
wano przedsi biorstwom pa stwowym, w wielu przypadkach podstawow  prac  
zwi zan  z tym eksporetm wykonanywa y  rmy prywatne, a przedsi biortwa pa -
stwowe pobiera y tylko op aty za kontygent. Zwi kszenie eksportu by o wa nym 
priorytetem ekonomicznym. Dlatego podj to starania, by zach ci  przedsi bior-
stwa prywatne do uczestnictwa w handlu zagranicznym, co wydatnie zmniejszy o 
udzia  przedsi biorstw pa stwowych w eksporcie.

Do 1988 r. wietnamskie przepisy handlowe utrzyma y w zasadzie monopol 
pa stwa w handlu zagranicznym. Nie dziwi wi c, e sprawami eksportu i impor-
tu zajmowa y si  wy cznie Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Ministerstwo 
ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranic . Ministerstwo Handlu Zagranicznego 
okre la o m.in. wielko  kwot eksportowych i importowych dla przedsi biorstw 
pa stwowych i prywatnych. Rozlu nienie tego monopolu zapocz tkowa o udzie-
lenie wielu przedsi biorstwom, organizacjom handlowym i prowincjom pozwo-
lenia na bezpo redni  wymian  handlow  z zagranic . Dotychczas  rmy musia-
y na tak  dzia alno  uzyska  licencje od rz du, limitowana by a tak e dla nich 

ilo  towarów przeznaczonych na eksport i import. Ograniczenia te, w po cze-
niu z przepisami dotycz cymi wyznaczania cen, kursu walut oraz ustalania kwot 
eksportowych i importowych, powodowa y, e handel by  z jednej strony pod ci-
s  kontrol  pa stwa, z drugiej za  rozwija  si  wprawdzie szybko, ale chaotycz-
nie. Dzia ania rz du jako strony reguluj cej ten typ dzia alno ci gospodarczej by y 
ma o efektywne i w konsekwencji prowadzi y do zniekszta cenia relacji mi dzy 
eksportem i importem.

Rz d wietnamski kontynuowa  przez ostatnie lata proces uwalniania handlu 
zagranicznego spod kurateli pa stwa. Coraz wi ksza liczba przedsi biorstw i or-
ganizacji gospodarczych uzyskiwa a pozwolenia na prowadzenie wymiany han-
dlowej z zagranic . Musia y si  one jednak zobowi za  do przestrzegania licz-
nych przepisów, by uzyska  licencj  Ministerstwa Handlu, zgodnie z opracowan  
przez nie regulacj  nr 296 z 9 kwietnia 1992 r. Jednocze nie nast pi o kontrolo-
wane otwarcie gospodarki, g ównie przez obni enie taryfy celnej i zrównanie jej 
dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Towarzyszy y temu dalsze u atwienia 
dla bezpo rednich inwestorów zagranicznych na prowadzenie dzia alno ci gospo-
darczej w Wietnamie.

Do ko ca 1987 r. usuni to punkty kontrolne nadzoruj ce handel wewn trzny, 
zwi kszono autonomi  przedsi biorstw pa stwowych (decyzja rz du nr 217) oraz 
przyj to prawo o inwestycjach zagranicznych, chc c przyci gn  inwestycje FDI. 
W kwietniu 1988 r. partia og osi a rezolucj  nr 10: Wszechstronna odnowa zarz -
dzania gospodarczego w rolnictwie. Rezolucja ta de niowa a gospodarstwa rol-



ne jako autonomiczne jednostki gospodarcze. By y one upowa nione do zakupu, 
sprzeda y oraz transferu rodków produkcji na rynku, co by o niedozwolone w po-
przednich regulacjach prawnych. Grunty spó dzielni przekazano indywidualnym 
gospodarstwom ch opskim na 10�15-letnie u ytkowanie, gdy zajmowa y si  pro-
dukcj  roln , i do 50 lat, gdy pracowa y na potrzeby przemys u. Zawierane z rol-
nikami kontrakty by y niezmieniane przez 5 lat. Ch opi mogli korzysta  z 40% 
w asnej produkcji. W 1988 r. funkcje banku centralnego oraz banków komercyj-
nych zosta y rozdzielone. Wszystkie te przedsi wzi cia i zmiany ustalone na VI 
Zje dzie KPW utorowa y drog  nowej fali radykalnych reform.

Proces doi moi zosta  zainicjowany w czasie pog biaj cego si  kryzysu go-
spodarczego w latach 80. XX w. Rozlu niono wtedy kontrol  administracyjn  nad 
dzia alno ci  sektora prywatnego i handlem wewn trznym. Towarzyszy a temu 
powa na reforma cen i dewaluacja donga. Podejmowane przez w adze próby za-
pewnienia równowagi rynkowej za po rednictwem systemu monetarnego, reformy 
cen i p ac by y jednak le skoordynowane i pocz tkowo nieefektywne. Ogromna 
nierównowaga makroekonomiczna nadal utrzymywa a si , a perspektywy dla go-
spodarki by y niepewne.

1. Punkt zwrotny: lata 1989�1992

Punkt zwrotny w wietnamskiej gospodarce przypad  na lata 1989�1992, kiedy 
roczny dochód narodowy brutto wzrós  z 4,7% (1989) do 8,1% (1992), a in acja 
spad a poni ej 20%. Dlatego historia gospodarcza tego okresu jest przedmiotem 
naszego szczególnego zainteresowania. 

Znaczna poprawa gospodarcza wyst pi a w okresie, w którym Wietnam do-
wiadczy  gwa townego spadku pomocy  nansowej z zewn trz. Wsparcie ze stro-

ny bloku wschodniego spad o gwa townie, ustaj c w latach 1990�1991, jako kon-
sekwencja diametralnych zmian w polityce Zwi zku Radzieckiego. Dost p do 
 nansów z Mi dzynarodowego Funduszu Monetarnego, Banku wiatowego czy 
Azjatyckiego Banku Rozwoju by  zablokowany przez Stany Zjednoczone a  do 
1993 r., a tylko niektóre pa stwa nale ce do OECD udziela y Wietnamowi w tym 
czasie pomocy. Rz d wietnamski stan  przed trudnym wyzwaniem. Musia  bo-
wiem w tych warunkach osi gn  stabilno  cenow  i walutow , pobudzaj c jed-
nocze nie wzrost gospodarczy. Ówczesn  polityk  w adz charakteryzowa  wyra -



ny kryzys w zarz dzaniu gospodark . Odpowiedzi  na k opoty ekonomiczne by o 
wówczas pragmatyczne zespolenie liberalnej gospodarki rynkowej z ortodoksyj-
n  makroekonomiczn  stabilizacj . 

W 1989 r. w adze wietnamskie wprowadzi y rygorystyczn  polityk  w stylu 
IMF, jednak bez pomocy ze strony tej organizacji w zmniejszeniu kosztów spo-
ecznych. Przed wprowadzeniem programu oszcz dno ciowego gospodark  wiet-

namsk  dezorganizowa a hiperin acja: w 1986 r. ceny wzros y o 774%, w 1987 r. 
o 223% i w 1988 r. o 394%. W tej na wpó zreformowanej gospodarce pojawi y 
si  olbrzymie wahania cen mi dzy o cjalnym sektorem pa stwowym a powstaj -
cym sektorem wolnorynkowym. Zestaw rodków ekonomicznych wprowadzonych 
w 1989 r. pomóg  zredukowa  in acj  jeszcze w tym e roku do 35%. Pocz tko-
wy sukces nie zosta  podtrzymany z powodu niezdolno ci rz du do kontrolowania 
wzrostu poda y pieni dza z uwagi na s ab  baz  podatkow . 

W 1991 r. w wymianie handlowej z krajami rozwi zanej w po owie tego roku 
RWPG nast pi  powa ny spadek zarówno eksportu, jak i importu. Unikni cie spad-
ku dochodu narodowego brutto, który w 1991 r. wzrós  o 5,8%, wskazywa o na 
sukces polityki rz du, chocia  nie osi gni to jeszcze stabilizacji cenowej. In acja 
w latach 1990 i 1991 ponownie wzros a do 67%. Po ponownym zaostrzeniu poli-
tyki monetarnej przez rz d in acja od 1992 r. nie przekracza 15%.

Istotnym czynnikiem, który dynamizowa  gospodark , by y wcze niejsze pró-
by reform ekonomicznych. Kumuluj ce si  efekty reform w sektorze rolnym, li-
beralizacja handlu wewn trznego, cz ciowe uwolnienie cen po czone z coraz 
bardziej rozs dnymi warunkami wymiany walut oraz wi ksza stabilno  makroe-
konomiczna pobudzi y poda . W 1992 r. zarówno zyski w rolnictwie, jak i w prze-
my le szybko si  powi ksza y. Wraz ze wzrostem sprzeda y ropy naftowej spa-
dek eksportu krajowego cofn  si  i import móg  wzrosn . Gospodarka przetrwa a 
kryzys z niewielk  pomoc  z zewn trz.

2. Osi gni cie szybkiego wzrostu: lata 1993�1997

W ci gu pierwszej po owy lat 90. XX w. wietnamska gospodarka przeby a dro-
g  od kryzysu gospodarczego do kwitn cego wzrostu. Sytuacja ta utrzymywa a si  
do 1998 r., a wi c do czasu, kiedy kryzys gospodarczy w Azji Wschodniej zacz  
wywiera  wp yw na Wietnam. Dochód narodowy brutto w 1992 r. wzrós  o 8% 
i pozostawa  na poziomie 8�9% do 1997 r. Rosn ca poda  oraz ostro na polity-
ka pieni na zapewni y od 1992 r. utrzymanie in acji pod cis  kontrol . Wzrost 
gospodarczy obj  wszystkie sektory, tak e rolnictwo, które wnios o wa ny wk ad 
w jego zainicjowanie. Jakkolwiek w uj ciu statystycznym sektor przemys owy do-



prowadzi  w latach 1993�1997 do wzrostu dochodu narodowego brutto o 13�14% 
rocznie, wzrost w rolnictwie w granicach 3,5�5% rocznie w tym samym okre-
sie by  tak e imponuj cy, je li zestawi si  go z historycznym niemal regresem. 
Rolnictwo ci gle mia o istotne znaczenie dla gospodarki (w 1994 r. wytwarza o 
27% dochodu narodowego brutto), a jego o ywiony rozwój by  trwa ym elemen-
tem wzrostu gospodarczego. Rolnictwo zaspokaja o krajowe zapotrzebowanie na 
ywno , której brakowa o w latach 80. XX w., a tak e wnosi o znacz cy wk ad 

do eksportu oraz eliminowa o przepa  pomi dzy dochodami w mie cie i na wsi18.
W tym czasie nap yw zasobów  nansowych z zewn trz nasili  si . Bezpo red-

nie inwestycje zagraniczne wzros y do 832 mln USD w 1993 r., 1048 mln USD 
w 1994 r. oraz 2074 mln USD w 1997 r. W ci gu tego okresu Wietnam uczestni-
czy  w dobrej passie wschodnioazjatyckich inwestycji. W latach 1993�1997 ze-
wn trzna pomoc  nansowa mia a jednak drugorz dne znaczenie dla rozwoju eko-
nomicznego kraju.

3. ród o sukcesu: przoduj cy eksport

Niew tpliw  i bezpo redni  si  nap dow  wzrostu gospodarczego by  zwi k-
szaj cy si  eksport. W latach 1989�1997 warto  w USD eksportowanych arty-
ku ów wietnamskich wzros a siedmiokrotnie. Ten wysoki przyrost eksportu mia  
wp yw na sytuacj  ekonomiczn  kraju. Spowodowa  szybki wzrost dochodu na-
rodowego. W sektorze rolnym stopie  wzrostu by  wi kszy ni  zapotrzebowanie 
rynku ywno ciowego. Szybko rosn ce zyski z eksportu, uzupe niane przez na-
p yw kapita u, stworzy y potrzeb   nansowania importu przez rynek walutowy, 
zw aszcza potrzeb   nansowania dóbr inwestycyjnych. Uruchomienie nowych 
bran  przemys owych pobudzi o transfer technologiczny oraz innowacje. Zyski 
z kwitn cej wymiany walut u atwi y liberalizacj  rynku walutowego i poziomu 
jego zabezpiecze .

Dobra passa w handlu zagranicznym przyczyni a si  do:
 � zapocz tkowania i szybkiego wzrostu eksportu ropy naftowej,
 � rozwoju rolnictwa, co zapewni o zapasy ywno ci i w du ej mierze stymu-

lowa o wzrost eksportu,
 � szybkiego wzrostu eksportu owoców morza oraz hydroponiki w latach 80. 

i 90. XX w.,
 � poszerzenia eksportu artyku ów rolnych o kaw , herbat , nerkowce, pieprz, 

cynamon, kauczuk, owoce i warzywa, szczególnie w 2. po owie lat 90. XX w.,

18 Vietnam: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No. 02/5, January 
2002, [w:] http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2002/cr0205.pdf (wej cie: 27.09.2009).



 � szybkiego wzrostu eksportu odzie y i obuwia w latach 90. XX w.,
 � stabilnego wzrostu eksportu produktów rzemios a (wyroby artystyczne, ce-

ramika, naczynia szklane, hafty) oraz wyrobów z drewna,
 � upowszechnienia si  sprz tu elektronicznego w miar  rosn cego eksportu 

(eksport wyposa enia elektronicznego spad  w 2001 r., równolegle z gwa -
townym wzrostem mi dzynarodowego popytu na produkty elektroniczne).

Dla wzrostu gospodarczego istotne znaczenie mia y geograficzne otocze-
nie Wietnamu i szybko rozwijaj ce si  gospodarki krajów azjatyckich, poniewa  
by y one g ównymi rynkami zbytu dla wietnamskich artyku ów eksportowych. Do 
krajów tych nale a y przede wszystkim Japonia i Chiny. Rynkami zbytu dla to-
warów wietnamskich by y ponadto: Australia, Singapur, Stany Zjednoczone oraz 
Unia Europejska.

Istotn  cech  tego eksportu by o jego zró nicowanie. Zapocz tkowanie sprze-
da y ropy naftowej na pocz tku lat 90. XX w. by o wa ne, poniewa  pomog o 
wype ni  luk  na rynku walutowym, która powsta a wskutek ustania pomocy ze-
wn trznej oraz spadku handlu z krajami RWPG. Dochód z eksportu ropy nafto-
wej zwi kszy  si  z 79 mln USD w 1988 r. do 756 mln USD w 1992 r. Do 1995 r. 
eksport ropy si gn  1 mld USD rocznie, co stanowi o 1/5 ca kowitego dochodu 
z eksportu (tabela 1). 

ród o: Brian Van Arkadie, R. Mallon, Vietnam: A Transition Tiger?, ANU E Press, Canberra 
2003, s. 183.



W latach 1996�1997 sprzeda  ropy naftowej nie przestawa a wzrasta , jednak 
zmniejszy  si  jej udzia  w ca kowitym eksporcie, poniewa  zbyt produktów rol-
nych i wyrobów przemys u lekkiego szybko si  zwi ksza . W 1999 r., mimo zwi k-
szenia eksportu ropy, na skutek kryzysu w Azji Wschodniej spad y wp ywy z han-
dlu zagranicznego. Jednak ju  w nast pnym roku wzrost eksportu i jednocze nie 
cen ropy naftowej przyczyni  si  do zwi kszenia wp ywów z handlu zagranicz-
nego o ponad 20%. Obecno  ropy naftowej w obrotach handlowych jest w pew-
nym sensie czynnikiem egzogennym, chocia  jej eksploatacja wymaga a z o o-
nych negocjacji z zagranicznymi partnerami oraz poparcia ze strony prywatnych 
i pa stwowych inwestorów. Jakkolwiek zyski z eksploatacji surowców mineral-
nych mog  by  interpretowane jako nieoczekiwany przyp yw kapita u, mi dzy-
narodowe do wiadczenia pokazuj , i  u ytki zrobione z takich nieoczekiwanych 
dochodów mog  si  znacznie ró ni . Jest bowiem wiele przyk adów, e dobra 
passa surowcowa wywiera nik y wp yw na podtrzymanie rozwoju lub wr cz po-
woduje regres � tzw. chorob  holendersk . W latach 90. XX w. Wietnam unikn  
skutków choroby holenderskiej. Pomimo u yteczno ci dochodów z ropy naftowej 
wzrost jej wydobycia nie spowodowa  zdominowania przez ten surowiec gospo-
darki eksportowej kosztem innych towarów. Ich eksport zwi ksza  si  równocze -
nie ze sprzeda  ropy naftowej. Przypadek ten kontrastuje z do wiadczeniem ni-
geryjskim. Nigeria by a praktycznie krajem o tym samym co Wietnam poziomie 
dochodu narodowego na osob , ale szybka ekspansja dochodów z ropy naftowej 
wi za a si  tutaj ze spadkiem konkurencyjno ci i poziomu tradycyjnego eksportu.

Gwa towny wzrost produkcji ry u, który rozwi za  problem krajowego zapo-
trzebowania na ywno , tak e wspomóg  szybki rozwój Wietnamu, zapewniaj c 
mu miejsce w ród krajów nale cych do czo ówki wiatowej w mi dzynarodowym 
handlu ry em. Wietnam sta  si  jednym z trzech g ównych eksporterów ry u (ra-
zem ze Stanami Zjednoczonymi i z Tajlandi ). W 1999 r. eksport ry u si gn  4,5 
mln ton. W 1. po owie lat 90. jego produkcja wzrasta a o oko o 1 mln ton ka dego 
roku, dzi ki temu do 1996 r. ponad 3 mln ton ry u mo na by o wyeksportowa , co 
by o znacz cym wk adem w ca y eksport krajowy. W 2005 r. eksport ry u wynosi  
5,3 mln ton, a w nast pnym � zmniejszy  si  do 4,5 mln ton19. 

Gospodarka wietnamska odnosi a sukcesy nie tylko w eksporcie ry u, ale tak e 
innych produktów rolnych oraz owoców morza. Chocia  upadek RWPG w 1991 r. 
wywar  negatywny wp yw na eksport produkcji przemys owej (gotówkowej), Wiet-
nam zdo a  szybko zdoby  rynki zbytu dla takich produktów, jak: kawa, nerkow-
ce, kauczuk, herbata oraz, od niedawna, owoce i warzywa.

19 Vietnam Ful ls Rice Export Target for 2007, dost pny na stronie internetowej: http://english.
vietnamnet.vn/biz/2007/07/721633/.



Pomy lny rozwój eksportu rolnego by  wyra nym nast pstwem procesów eko-
nomicznych zapocz tkowanych przez doi moi. Kontynuowana polityka reform 
umocni a wcze niejsze bod ce ekonomiczne. Poda  ywno ci, hodowla, towa-
ry przemys owe, rybo ówstwo oraz produkty hydroponiki wzrasta y szybko dzi -
ki reformie cenowej i rolnej, która zmieni a wiadomo  ekonomiczn  rolników. 
Pomy lnie rozwija a si  te  produkcja kauczuku w pa stwowych gospodarstwach 
rolnych, m.in. dzi ki inwestycjom w latach 80. XX w., coraz intensywniej wspo-
magana przez prywatne gospodarstwa. W eksporcie towarów takich jak nerkowce 
czy pieprz Wietnam sta  si  g ównym graczem handlowym na wiatowych rynkach. 
Eksport produktów pochodzenia morskiego oraz s odkowodnego (krewetki, ryby, 
sepie, m twy, kraby, raki) tak e szybko wzrasta , si gaj c 1 mld USD w 2000 r. 
oraz 3,75 mld USD w 2007 r.

W latach 90. XX w. Wietnam mia  szczególne osi gni cia w produkcji kawy, 
wyprzedzaj c w jej eksporcie w 1999 r. Indonezj , dotychczas trzeciego najwi k-
szego producenta po Brazylii i Kolumbii, a w 2001 r. � Kolumbi . Eksport kawy 
wynosi  wówczas ogó em 931 200 ton, za  w 2007 r. zwi kszy  si  do 1 000 200 
ton o warto ci 1,8 mld USD20. Gdy rozpoczyna  ten eksport przyjmowa  � jako 
ma y producent � ceny ustalone na mi dzynarodowych rynkach, na których w asny 
udzia  Wietnamu by  drugorz dny. Musia  dostosowywa  si  do zmian na mi dzy-
narodowym rynku kawy, ci gle jednak móg  zwi ksza  produkcj  bez konieczno-
ci brania pod uwag  w asnego wp ywu na ceny. Po up ywie pewnego czasu Wiet-

nam sta  si  jednak wystarczaj co mocnym graczem handlowym na wiatowym 
rynku kawy, aby wywiera  znacz cy wp yw na wiatow  poda  i cen . W rezulta-
cie korzy ci ze skokowego wzrostu produkcji kawy zosta y zrównowa one przez 
spadek jej cen na rynkach wiatowych do najni szych w historii. Spowodowa o to 
spadek produkcji oraz eksportu kawy w nast pnych latach.

Kluczem do stabilnego sukcesu w eksporcie jest przej cie na nowe produkty, 
kiedy udzia  w wiatowej poda y dotychczasowych wzrasta do poziomu, na którym 
nie mo na ju  spodziewa  si  zwi kszenia ich sprzeda y. W Wietnamie sta o si  to 
do pewnego stopnia mo liwe dzi ki urozmaiceniu oferty produktów rolnych. Dal-
szy jednak rozwój eksportu b dzie musia  opiera  si  na towarach przemys owych.

Eksport przemys owy b dzie charakteryzowa  wi c wspó czesny handel wiet-
namski. Gdy zachodnie oraz azjatyckie rynki zast pi y na pocz tku lat 90. XX w. 
tradycyjny handel z RWPG, wzrós  eksport artyku ów przemys u lekkiego, który 
ukierunkowa  na wymagania nowych odbiorców, istniej ce zak ady pa stwowe 
oraz prywatne przedsi biorstwa, powi kszaj ce swój udzia  w produkcji przemy-

20 Coffee Export in 2007 Surge, Earning 1,8 billion. Artyku  jest dost pny na stronie interneto-
wej: http://www.anhtuanplaza.com/index.php/vietnam-news/business/coffee-export-in-2007-surge-
earning-1,8-billion/.



s owej. Przyk adowo � w 1996 r. eksport artyku ów tekstylnych si gn  1 mld USD. 
Podobnie w 1998 r. wzrós  eksport obuwia. Zwi kszenie tego eksportu by o mo -
liwe dzi ki dostosowaniu si  do nowych mo liwo ci rynkowych przedsi biorstw 
pa stwowych oraz zagranicznym inwestycjom bezpo rednim, m.in. spó kom o ka-
pitale mieszanym, jakie tworzy y zak ady pa stwowe z kapita em obcym. Wzro-
s o zainteresowanie s siednich krajów mo liwo ciami wykorzystania taniej si y 
roboczej Wietnamu w tych dziedzinach produkcji eksportowej, które u nich wy-
par y bardziej korzystne oferty w innych bran ach. Do Wietnamu przyby o wielu 
przedsi biorców z regionu azjatyckiego, którzy z uwagi na korzystne warunki do 
produkcji przemys owej dostarczyli surowiec, nowoczesn  technologi  oraz wy-
posa enie zak adów przemys owych w zamian za przysz  produkcj . Wiele z tych 
ekonomicznych przedsi wzi  nigdy nie pojawi o si  w o cjalnych statystykach 
jako inwestycje zagraniczne.

Mimo silnego zró nicowania produkcji przemys owej oraz wzrostu ekspor-
tu przemys owego, IMF21, wymieniaj c najrozmaitsze bariery ekonomiczne oraz 
relatywnie wysokie ceny produktów przemys owych, oszacowa  system handlo-
wy Wietnamu jako jeden z najbardziej restrykcyjnych w ród cz onków Funduszu 
w ko cu lat 90. XX w. Inni zewn trzni obserwatorzy argumentowali, e Wietnam 
chcia  ograniczy  import, który utrudnia  ochron  kapita och onnego przemys u 
(czyli przedsi biorstwa pa stwowe) oraz ogranicza  handel na obszarach kraju, 
gdzie przynosi  on najwi ksze porównawczo korzy ci. Wcze niej zosta o ograni-
czone zanga owanie w handel sektora prywatnego (zakaz sprzeda y produktów 
innych ni  wytworzone przez dan   rm ).

Niemniej jednak wzrost eksportu post powa  nadzwyczaj szybko i poza rop  
naftow  du  jego cz  stanowi y produkty rolne oraz przemys u lekkiego, a wi c 
wymagaj ce du ego nak adu pracy ludzkiej. W ostatnich latach Wietnam odnoto-
wa  przeci tny wzrost eksportu o 20% rocznie. W 2006 r. ca kowita warto  eks-
portu wynosi a 39,6 mld dolarów. Udzia  produktów przemys owych w eksporcie 
wzrós  z 14% w 1991 r. do 37% w 1999 r. Je li do czymy do tego przetworzone 
produkty rolne, to cznie z towarami przemys owymi stanowi y one 2/3 eksportu 
w 1999 r. Wzrastaj cy eksport wp yn  korzystnie na zatrudnienie, pobudzi  tak e 
rozwój takich ga zi przemys u, jak produkcja pojazdów mechanicznych i innych 
rodków transportu, co pozwoli o wyeliminowa  w tej dziedzinie import. W innych 

natomiast ga ziach przemys u, z uwagi na wzrost popytu krajowego na ich wyro-
by, import wzrós  z 56% w 1995 r. do 61% w 1999 r. Zamkni ta dot d gospodarka 
Wietnamu, o ni szej warto ci eksportu od dochodu narodowego brutto, przemie-
ni a si  w gospodark  otwart , o ca kowitym obrocie handlowym wi kszym ni  
roczny dochód narodowy brutto. Wymieniona tu proporcja mi dzy warto ci  eks-

21 Vietnam: Selected Issues, Raport IMF 99/55, Washington 1999.



portu a dochodem narodowym brutto jest w Wietnamie wy sza ni  na Filipinach 
czy w Indonezji, podobna jak w Tajlandii, ale ju  znacznie ni sza ni  w Malezji.

4. Sytuacja gospodarcza w Wietnamie po kryzysie  nansowym w Azji

Do ubocznych efektów integracji gospodarki wietnamskiej z gospodark  glo-
baln  nale y zaliczy  jej podatno  na wstrz sy zewn trzne. Po okresie rozwoju 
w latach 1993�1997, nap dzanego inwestycjami zagranicznymi i zwi kszaj cym 
si  ci gle eksportem, gospodarka wietnamska zareagowa a na spadki koniunktury 
zarówno regionalnej, jak i globalnej. Z pocz tkiem wschodnioazjatyckiego kry-
zysu gospodarczego zmala o w Wietnamie tempo wzrostu oraz gwa townie spad-
y inwestycje bezpo rednie. 

Gospodarka wietnamska wykaza a si  jednak znaczn  elastyczno ci , mierz c 
si  z kryzysem gospodarczym w Azji Wschodniej w 1997 r. Funkcjonowa a zde-
cydowanie lepiej ni  wiele innych gospodarek regionu (Korea Po udniowa, Male-
zja, Indonezja, Tajlandia, Filipiny i Singapur do wiadczy y trwaj cego rok i d u-
ej zastoju) i lepiej ni  spodziewa a si  wi kszo  ekonomicznych obserwatorów. 

Tak wi c gospodarka Wietnamu przetrwa a kryzys wschodnioazjatycki raczej do-
brze. Dochód na osob  wci  rós , chocia  z mniejsz  pr dko ci . Spadki w roz-
woju wiatowej gospodarki w 2001 r. zaowocowa y niskim wzrostem eksportu 
oraz ni szym ogólnym wzrostem gospodarczym, ni  przewidywano w d ugoter-
minowych prognozach.

Wiele czynników z o y o si  na elastyczno  gospodarki wietnamskiej. Pomo-
g a zró nicowana baza eksportowa, chocia  sam wzrost eksportu spad  poni ej 3% 
w 1998 r. Eksport powróci  do dwucyfrowego wspó czynnika wzrostu ju  w latach 
1999�2000. By o to rezultatem zwi kszenia sprzeda y ropy naftowej oraz ekspor-
tu obuwia, odzie y i owoców morza, dzi ki stworzonym wcze niej warunkom. Je-
dynym powa nym nast pstwem kryzysu wschodnioazjatyckiego w Wietnamie by  
ostry spadek nak adów zagranicznych, gdy  regionalni inwestorzy wcze niej od-
grywali czo owe role w stopniowym wzro cie zagranicznych inwestycji bezpo red-
nich. Po 1997 r. inwestycje te zmala y, rz d za  jednocze nie zwolni  tempo wzro-
stu inwestycji pa stwowych. Brak kapita u zosta  cz ciowo zrównowa ony przez 
wi ksze krajowe inwestycje prywatne, które odt d stawa y si  coraz bardziej zna-
cz ce dla gospodarki. Zwi kszy y si  krajowe wska niki oszcz dno ci i inwesty-
cji, a nap yw pomocy zagranicznej nie przestawa  si  akumulowa , odzwierciedla-
j c z opó nieniem szybki wzrost zobowi za  po ameryka skim embargu z 1993 r.



ród o: Ministerstwo Planowania i Inwestycji Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Nieco ironicznie i przewrotnie mo na stwierdzi , e Wietnam dobrze wyszed  
równie  na wolnym tempie reformy sektora  nansowego. Zagraniczne banki mog y 
otwiera  nowe oddzia y, gdy  krajowy rynek kapita owy by  dopiero we wczesnym 
stadium rozwoju. Wi kszo  mi dzynarodowych wp ywów dewizowych s u y a 
s nansowaniu zagranicznych inwestycji bezpo rednich. Portfel inwestycji czy prze-
p ywów z zewn trz do krajowego systemu bankowego lub lokalnych rynków  nan-
sowych by  niewielki. Chocia  przed 1998 r. wyst pi o pewne o ywienie, szcze-
gólnie w dziedzinie inwestycji zagranicznych w sektorze nieruchomo ci, nie by o 
jednak adnego boomu  nansowego nap dzanego przez wp ywy z zagranicy czy 
ekspansj  kredytów bankowych, czego do wiadczy y inne kraje w regionie. Spo-
wolnienie w mi dzynarodowej koniunkturze nie spowodowa o zmniejszenia tempa 
reformy gospodarczej w Wietnamie. Wydaje si , e zmniejszenie tempa wzrostu 
inwestycji zagranicznych by o uwarunkowane zwróceniem wi kszej uwagi przez 
pa stwo na rozwój krajowego prywatnego sektora gospodarczego 

Reforma systemowa w Wietnamie odnios a sukces, przynosz c w latach 90. 
XX w. wysoki wzrost niemal we wszystkich sektorach gospodarki i prowincjach 
kraju. rednioroczny wska nik wzrostu PKB wynosi  wówczas 7%, a w latach 
2001�2005 � 7,5%. W przeliczeniu na 1 mieszka ca w 2005 r. PKB by o dwukrot-
no ci  warto ci z 1996 r. i wynosi o 600 USD na osob 22.

22 Do Duc Minh, Tai Chinh Viet Nam 2001�2010, Hanoi 2005.
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ród o: Vietnam Economic Times, �Kinh Te 2005�2006�, s. 6.

Poprawa sytuacji gospodarczej doprowadzi a do redukcji stopy ubóstwa w Wiet-
namie. Wska nik ten by  w 2005 r. dwukrotnie ni szy w porównaniu z 2000 r. 
i spad  odpowiednio z 33% do 22%. Korzystnie zmieni a si  struktura gospodar-
ki: sektor przemys owy i budowlany wzrós  z 36,7% w 2000 r. do 42% w 2005 r., 
sektor rolniczy zmala  z 24,5% w 2000 r. do 19% w 2005 r., sektor us ug stano-
wi  za  ponad 38%23.

Produkcja przemys owa utrzymywa a wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
zwi kszaj c si  przeci tnie o 15,7% rocznie (wska nik ten jest wy szy o 2,7% w po-

23 Do Duc Minh, op.cit., s. 37.



równaniu z planowan  stop  wzrostu i wy szy o 1,6% w porównaniu z 2000 r.). 
Produkcja sektora pa stwowego wzros a o 12,1% w porównaniu z planowanym 
9,5%, sektora prywatnego zwi kszy a si  o 21,8%, a sektora FDI o 15,3%.

Warto  produkcji sektora us ugowego wzrasta a rocznie o ok. 7,0%. Jest to 
jedyny sektor, który mia  takie tempo wzrostu gospodarczego, jakie planowano.

ród o: Dane te zosta y zgromadzone przez autork  z ró nych róde , m.in. z roczników staty-
stycznych oraz raportów Banku wiatowego.

Powy szy rysunek przedstawia tak e zmiany w strukturze gospodarki wiet-
namskiej w ostatnich latach. Pokazuje m.in., e udzia  sektora przemys owego 
w PKB zmniejszy  si  z 28,9% w 1986 r. do 22,7% w okresie kryzysu na pocz t-
ku lat 90. XX w. oraz zwi kszy  do 28,8% w 1995 r. Obecnie (2007) udzia  ten 
wynosi ponad 40%.

ród o: Urz d Statystyczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Wietnam stara si  zintegrowa  swoj  gospodark  z rynkami wiatowymi po-
przez podpisanie dwustronnego porozumienia handlowego ze Stanami Zjedno-



czonymi w 2001 r., cz onkostwo w ASEAN oraz wst pienie do WTO w styczniu 
2007 r. To potwierdza jego zobowi zanie do otwarcia si  na wiat zewn trzny oraz 
do integracji z mi dzynarodow  spo eczno ci , jak równie  wol  zaakceptowania 
mi dzynarodowych zasad gry rynkowej w celu wzmocnienia wietnamskiej pozy-
cji w wiatowej wspólnocie gospodarczej i handlowej oraz wiarygodno ci wobec 
inwestorów krajowych i zagranicznych.

W 2006 r., aby polepszy  rodowisko inwestycyjne, parlament Wietnamu uchwa-
li  prawo o inwestycjach i prawo o przedsi biorstwach.

Reformy ekonomiczne w Wietnamie przeprowadzano stopniowo. W ten sposób 
unikni to kryzysu i za amania gospodarczego oraz przekonano do reform i zdoby-
to dla nich poparcie spo ecze stwa, zanim jeszcze zmiany zaowocowa y pozytyw-
nymi rezultatami. Ocena reform ekonomicznych w Wietnamie nie b dzie zrozu-
mia a, je li nie u wiadomimy sobie roli pe nionej w procesie transformacji przez 
instytucje gospodarcze. Stopniowe reformowanie gospodarki mia o istotne zna-
czenie do 1989 r. Nast pnie zacz to w niej wprowadza  radykalne zmiany. Wy-
mog a je niestabilna sytuacja makroekonomiczna oraz ustanie pomocy  nansowej 
z krajów nale cych do by ego bloku socjalistycznego. Przeprowadzone w latach 
90. XX w. reformy gospodarcze zako czy y si  sukcesem. Dzi ki nim stworzone 
zosta y mocne podwaliny dla wspó czesnej gospodarki Wietnamu, która przesz a 
transformacj  z gospodarki pa stwowej, centralnie planowanej i opartej na dota-
cjach bud etowych, w gospodark  rynkow .

Osi gni cia spo eczno-ekonomiczne Wietnamu wi  si  z:
1. uznaniem prawa do dzia alno ci gospodarczej osób i  rm prywatnych oraz 

z przeprowadzonymi reformami rynkowymi;
2. otwarciem si  na wiat (wyra aj cym si  g ównie w kontaktach handlowych 

i bezpo rednich inwestycjach zagranicznych), integracj  gospodarki krajo-
wej z gospodark  wiatow  i regionaln ;

3. utrzymywaniem stabilizacji makroekonomicznej oraz spo eczno-politycznej. 
Cele rozwoju gospodarczego Wietnamu na lata 2001�2020 s  ambitne. Zak a-

da si  m.in. przyspieszenie procesu industrializacji i modernizacji jego gospodar-
ki w celu likwidacji zacofania ekonomicznego, aby w 2020 r. sta  si  krajem prze-
mys owym. Wietnam spodziewa si  wysokiego wzrostu ekonomicznego wraz ze 
skuteczn  redukcj  ubóstwa. Obecnie stawia czo o ogromnym wyzwaniom. B d c 
krajem o niskim dochodzie narodowym, stara si  w okresie przej ciowym zmoder-
nizowa  i rozwin  swoj  gospodark , by dorówna  gospodarkom w regionie. Kie-



dy zacz to odnotowywa  powa ne osi gni cia socjoekonomiczne, wyst pi  brak 
równowagi ekonomicznej. Ostatnio uzewn trzni y si  s abo ci w sektorze przed-
si biorstw pa stwowych, systemie  nansowym, inwestycjach publicznych, eduka-
cji i systemie szkolenia pracowników. Mo e to doprowadzi  do braku stabilizacji 
gospodarczej oraz do zwolnienia lub utraty szybkiego tempa rozwoju ekonomicz-
nego. Poniewa  sytuacja zewn trzna zmieni a si  znacz co z uwagi na integracj  
regionu, mi dzypa stwowe porozumienia gospodarcze, rosn c  pozycj  Chin na 
arenie mi dzynarodowej, Wietnam mo e odnie  znacz ce korzy ci z mi dzyna-
rodowej integracji ekonomicznej i z liberalizacji handlu. Jednak wspó czesne za-
gro enia, jak: degradacja rodowiska naturalnego, epidemia AIDS czy terroryzm, 
mog  pogorszy  sytuacj  ekonomiczn  w Wietnamie, je li jego gospodarka b dzie 
zbyt szybko integrowa  si  z gospodark  wiatow  i regionaln . Koszty dostosowa-
nia si  w procesie integracji mog  by  znaczne. Rodzi si  wi c pytanie, czy Wiet-
nam podejmie bardziej aktywne i efektywne dzia ania ekonomiczne w odpowiedzi 
na wspó czesne wyzwania? Obecnie w procesie przeprowadzania reform Wietnam 
musi zmierzy  si  z nast puj cymi skomplikowanymi i trudnymi zagadnieniami:

 � Spójno  reform z procesem mi dzynarodowej integracji; trzeba przy tym 
pami ta , e proces reform gospodarczych w kraju jest uzale niony od re-
alizacji mi dzynarodowych zobowi za .

 � Zmiana sposobu my lenia o gospodarce; dawne nawyki zwi zane z gospo-
dark  pa stwow , centralnie planowan , wywieraj  nadal znacz cy wp yw 
na aktualn  polityk  ekonomiczn .

 � Ponowne rozwa enie za o enia, e reformy gospodarcze powinny by  wpro-
wadzane stopniowo; nie jest ju  ono odpowiednie z uwagi na globalizacj  
procesów gospodarczych, mi dzynarodow  integracj  oraz rozwój nowych 
technologii produkcyjnych; inn  s abo ci  tego za o enia jest zasada stop-
-and-go, która jest niezgodna z obrotem biznesowym, z nieprzewidzian  in-
westycj  i z dzia alno ci  rodowiska biznesowego; zasada ta mo e spowo-
dowa  te  kon ikty mi dzy w adz  centraln  a w adzami lokalnymi.

W rezolucji IX Zjazdu KPW (stycze  2004) zapowiedziano przyspieszenie reform 
gospodarczych. W adze partyjno-pa stwowe zobowi za y si  m.in. do:

 � kontynuowania reform w sektorze przedsi biorstw pa stwowych i przyspie-
szenia prywatyzacji tych przedsi biorstw, stymulowania rozwoju przedsi -
biorstw prywatnych i spó dzielni, zwi kszenia konkurencyjno ci przedsi -
biorstw pa stwowych i efektywno ci inwestycji pochodz cych z bud etu 
pa stwa, a tak e zwi kszenia udzia u w rozwoju gospodarczym inwesty-
cji zagranicznych;

 � wzmocnienia i równoleg ego rozwoju takich krajowych czynników produk-
cyjnych, jak: kapita , si a robocza i ziemia;



 � przeprowadzenia zmian w strategiach rozwoju socjoekonomicznego i do-
stosowania ich do struktury ekonomicznej kraju;

 � tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji ubóstwa;
 � zmiany funkcji pa stwa w rozwoju ekonomicznym kraju, reform admini-

stracyjnych i zmian w ustawodawstwie gospodarczym oraz wzmocnienia 
demokracji w zarz dzaniu gospodark .


