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Postrzeganie polskich i wietnamskich 
w a cicieli firm przez wietnamskich 
przedsi biorców mieszkaj cych w Polsce 

Agnieszka Brzozowska

Niniejszy tekst jest po wi cony analizie postrzegania przez m odych wiet-

namskich w a cicieli firm w Polsce polskich i wietnamskich przedsi biorców. 

Jako jedna z najwi kszych i najbardziej zauwa alnych grup imigranckich 

w Polsce, a jednocze nie z najwi kszym odsetkiem przedsi biorców jest ona 

interesuj cym fenomenem. W opracowaniu opisana jest jedna z cz ci badania 

dotycz cego przedsi biorczo ci m odych Wietnamczyków na terenie Polski. 

Opisywany fragment badania zosta  przeprowadzony za pomoc  techniki pro-

jekcyjnej, a zarejestrowany materia  poddano analizie. Nast pnie przedstawiono 

uzyskane wyniki, które zawieraj  wskazówki do kolejnych bada . Wnioski b d  

bardzo pomocne do bli szego poznania tej grupy spo ecznej, która odnosi nie-

ma e sukcesu w biznesie na polskim rynku.

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jak m odzi wietnamscy 
przedsi biorcy mieszkaj cy i prowadz cy swoje firmy na terenie Polski 
postrzegaj  polskich i wietnamskich przedsi biorców. Opisywane w tek cie 
badanie ma by  pierwszym etapem wi kszego projektu, którego celem b dzie 
scharakteryzowanie Wietnamczyków prowadz cych swoje firmy w Polsce.

W Polsce w 2010 r. przebywa o 97 080 cudzoziemców z wa nymi kar-
tami sta ego pobytu, w tym 8567 Wietnamczyków (MSWiA 2010). Sza-
cuje si  jednak, e cznie z nielegalnymi imigrantami w Polsce przebywa 
ich 25–30 tysi cy (Górski 2009). Prawie po owa imigrantów wietnamskich 
mieszka w samej Warszawie (Fihel 2008). W 2010 r. wydano 37 121 zezwo-
le  na prac , w tym dla Wietnamczyków 2252 pozwolenia (MSWiA 2010). 
A  70% aktywnych zawodowo imigrantów z Wietnamu posiada o wy sze 
wykszta cenie. 

Wietnamczycy s  wi c jedn  z najwi kszych grup imigrantów przebywa-
j cych w naszym kraju, a pod wzgl dem prowadzenia na terenie Polski 
swoich firm s  w ród wszystkich grup narodowo ciowych prawdziwym feno-
menem. Statystyki mówi , e 76% Wietnamczyków prowadzi w asn  dzia-
alno  gospodarcz . W wi kszo ci przypadków (a  w 90%) w a cicielami 
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firm s  kobiety. W ród m czyzn odsetek ten jest ni szy i wynosi 69% 
(Fihel, Górny i Kaczmarczyk 2008). 

Prawie 75% wietnamskich przedsi biorców ma wspólników. W przewa-
aj cej wi kszo ci, (ponad 90%) wspólnikami s  Wietnamczycy. Natomiast 

w 41% przypadków wspólnikami s  Polacy. Wspólnicy najcz ciej dobierani 
s  z kr gu rodziny, a najwi kszy odsetek wspólników jest w ród wspó ma -
onków. Sie  kontaktów w asnych jest doskonale zorganizowana. Wietnam-

scy przedsi biorcy ch tniej zatrudniaj  Wietnamczyków (Górny 2007), 
szczególnie tych – jak sami mówi  – którzy zostaj  im poleceni. 

Wietnamscy imigranci s  obecnie grup  bardzo widoczn , stali si  inte-
gralnym sk adnikiem ycia codziennego w Polsce. Jednak, mimo e prze-
bywaj  tu od lat 50. ubieg ego wieku, nadal s  spo eczno ci , o której nie 
wiemy du o, g ównie dlatego, e jej cz onkowie utrzymuj  kontakty g ównie 
ze sob . Szczególnie interesuj ca jest kwestia sposobu zarobkowania, jak  
jest przede wszystkim prowadzenie w asnych dzia alno ci gospodarczych. 
Ciekawe jest, czemu tak du o Wietnamczyków wybiera w a nie ten sposób 
zarobkowania i na czym polega ró nica mi dzy ich sposobem prowadzenia 
biznesu a sposobem Polaków, e tak dobrze sobie radz . Szczególnie inte-
resuj ca jest przedsi biorczo  m odego pokolenia Wietnamczyków, którzy 
ze swoimi firmami chc  wychodzi  poza schemat handlu bazarowego oraz 
budek z jedzeniem. Z jednej strony m odzi przedsi biorcy zak adaj  nowo-
czesne bary, z nowoczesnym wystrojem, s  artystami, projektuj  nowoczesne 
przedmioty, zak adaj  klubokawiarnie. Z drugiej strony prowadz  oni swoje 
biznesy podobnie do swoich rodziców. Prezentuj  podobny styl zarz dzania 
firm , przywi zanie do tradycji, kult pracy. Aby lepiej pozna  tych przed-
si biorców, wa ne wydaje si  poznanie w pierwszej kolejno ci ich podej cia 
do biznesu i postrzegania przedsi biorczo ci polskiej i wietnamskiej.

2. Przegl d bada

W literaturze opisano zaledwie kilka bada , które mia y na celu pozna-
nie spo eczno ci wietnamskiej zamieszkuj cej Polsk . Wi kszo  dotyczy a 
warunków pobytu imigrantów w Polsce i ich adaptacji w naszym kraju, 
natomiast adne nie dotyczy o przedsi biorczo ci Wietnamczyków. 

Jedno z ciekawszych bada  polega o na analizie polskich czasopism pod 
k tem przedstawiania w nich wizerunku wietnamskich imigrantów przeby-
waj cych w Polsce (Grzyma a-Kaz owska 2007: 161–166). Z badania wynika, 
e przedsi biorczo  wietnamska w Polsce jest kojarzona g ównie z tanimi 

produktami, które s  masowo importowane do naszego kraju. Przede wszyst-
kim maj  to by  tekstylia b d ce podróbkami ekskluzywnych marek, które 
nast pnie sprzedawane s  na polskich bazarach. Oprócz handlu Wietnam-
czycy maj  zajmowa  si  równie  tanimi us ugami gastronomicznymi. Koja-
rzeni s  te  z du  ekspansj  na polskim rynku oraz sukcesem – do tego 
stopnia, e w niektórych gazetach prezentowano ich jako zagro enie dla 
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polskich przedsi biorców, szczególnie z bran y tekstylnej. Do sukcesów, 
które osi gaj , maja dochodzi  dzi ki swoim cechom, takim jak pracowito , 
samodyscyplina, oszcz dno , wewn trzna kooperacja i zorganizowanie, ale 
tak e dzi ki nielegalnym dzia aniom, np. apówkom, niep aceniu po datków.

Spo eczno  wietnamska opisana jest z jeszcze innej perspektywy we 
wnioskach z sonda u przeprowadzonego w 2003 r. w ród wietnamskich stu-
dentów uczelni w Hanoi, który dotyczy  wa nych dla nich warto ci (Halawa 
2004). Jak si  okazuje, do warto ci osobistych, które mia y najwi ksze zna-
czenie, zaliczaj  si : „uczciwo ”, „ci ka praca”, „szacunek dla wiedzy”, 
„samodzielno ”, „szacunek i pos usze stwo rodzicom”, ale te  „odniesienie 
sukcesu w yciu”, „niesienie pomocy innym”. Natomiast wa ne warto ci 
spo eczne to: „prawo wspólnoty”, „wolno  osobista”, „szacunek dla urz d-
ników pa stwowych”, „szacunek dla w adz” oraz „otwarto  na nowe idee”. 

Analogiczny sonda  przeprowadzono równie  w ród polskich studentów 
na uczelniach w Warszawie. Wed ug bada  warto ci osobiste, które s  naj-
wa niejsze dla polskich studentów, to: „odniesienie sukcesu w yciu” i „indy-
widualne osi gni cia”. Natomiast do najwa niejszych warto ci spo ecznych 
nale : „wolno  wypowiedzi”, „wolno  osobista” oraz „prawa jednostki”. 
Dla polskich studentów, w porównaniu z Wietnamczykami, nie jest tak 
wa ny „szacunek dla autorytetów i w adzy“ oraz „uczciwo ”.

Inne badania dotyczy y postrzegania Zachodu przez Wietnamczyków. 
Skojarzenia, które najcz ciej pada y, to: „zaawansowana technika, nauka, 
rozwini ta gospodarka i ekonomia”, „wysoko rozwini te, nowoczesne spo-
ecze stwo” oraz „bogactwo, luksus, dostatek”. Wietnamscy respondenci 

uwa ali równie , e Zachód móg by nauczy  si  od Wietnamczyków bycia 
w grupie, w rodzinie, budowania bliskich wi zi, bycia przyjaznym, pracowi-
tym i uczciwym. Natomiast Wietnamczycy mogliby si  nauczy  stylu pracy, 
poszanowania czasu, samodzielno ci, stylu prowadzenia biznesu oraz nauki 
i techniki. Za cechy wspólne w obu kulturach badani uwa ali ch  kszta -
cenia si , rozwoju gospodarki, przyjacielskie nastawienie oraz cz owiecze -
stwo. Tym, co ró ni je – wed ug badanych – jest styl ycia oraz ró nice 
wynikaj ce z kultury i religii. Dodatkowo poproszeni o rozwini cie tematu 
dodawali, e nie lubi  w kulturze zachodniej zbytniego rozlu nienia, zaba-
wowo ci, oboj tno ci i braku taktu (Makowska 2004). 

W innych badaniach, które dotyczy y adaptacji spo ecznej Wietnamczy-
ków, pytani w wywiadach o ponowny wybór Polski jako kraju emigracji 
w 27% odpowiadali, e nie wybraliby ponownie naszego kraju, m.in. 
z powodu z ego traktowania, ostrej polityki wobec cudzoziemców oraz braku 
mo liwo ci handlowania. Wi kszo  badanych nie by a pewna, czy ponow-
nie by tu przyby a (Nowicka-Rusek 2008). 

Nowicka-Rusek (2008) opisuje równie  wyniki sonda u przeprowadzo-
nego w 2001 r. przez CBOS, którego celem by o poznanie opinie Polaków 
na temat Wietnamczyków. Ponad po owa badanych nie potrafi a udzieli  
konkretnej odpowiedzi. Polscy respondenci najcz ciej uzasadniali brak 
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swojej odpowiedzi nieznajomo ci  Wietnamczyków, brakiem kontaktu 
z nimi, a wi c brakiem mo liwo ci wypowiadania si  na ten temat.

W literaturze wiatowej równie  jest niewiele wzmianek dotycz cych 
wietnamskiej przedsi biorczo ci. Cz  z nich skupia si  na charakterystyce 
przedsi biorczo ci w Wietnamie, np. warto ci i umiej tno ci wietnamskich 
kobiet w a cicieli firm (Gerrard i in. 2003) b d  problematyce przedsi -
biorstw funkcjonuj cych w Wietnamie, np. ich mo liwo ci finansowania 
(Ngoc i Thang 2009). Druga cz  bada  dotyczy problematyki imigrantów 
wietnamskich prowadz cych swoje firmy na terenie innych krajów, przede 
wszystkim Stanów Zjednoczonych (Chotigeat i in. 1991) czy Wielkiej Bry-
tanii (Hitchcock 2009). Ponadto prawdopodobnie porównywanie bada , 
które prowadzone s  w innych krajach, mo e by  trudne, poniewa  Wiet-
namczycy rozwijali tam swoje firmy w innych warunkach ni  w Polsce oraz 
prowadz  inne rodzaje przedsi biorstw ni  to ma miejsce w naszym kraju. 
Jest wiele zmiennych determinuj cych zachowania przedsi biorców, które 
mog  powodowa  ró nice w ich funkcjonowaniu w innych krajach i sposo-
bie prowadzenia przez nich biznesu, a publikowane badania nie wyczerpuj  
tematyki.

3. Metodologia i przebieg badania

Opisywane w tek cie badanie jest cz ci  wi kszego projektu badawczego, 
który sk ada si  z dwóch etapów. Pierwszy to badania jako ciowe maj ce 
na celu zgromadzenie informacji dotycz cych spo eczno ci m odych wiet-
namskich przedsi biorców w Polsce. Drugi to badanie ilo ciowe, które 
zostanie zaprojektowane po dokonaniu analizy materia u badawczego 
z bada  jako ciowych. 

W cz ci jako ciowej przeprowadzono lekko ukierunkowane wywiady 
z 5 m odymi wietnamskimi przedsi biorcami w wieku 25–35 lat, którzy 
wychowali si  w Polsce, mówi  po polsku i równie  w Polsce prowadz  
swoje firmy, oraz z 5 m odymi polskimi przedsi biorcami mieszkaj cymi 
i prowadz cymi firmy równie  w Polsce. Scenariusz tej cz ci badania podzie-
lony by  na dwie cz ci. Pierwsza polega a na lekko ukierunkowanej roz-
mowie dotycz cej wietnamskiej przedsi biorczo ci w Polsce, potrzebnych 
umiej tno ci, przestrzeganych warto ci, imigracji oraz postrzegania polskich 
przedsi biorców przez Wietnamczyków. Druga cz  polega a na zastoso-
waniu technik projekcyjnych podczas wywiadu. 

Opisywana w tek cie cz  projektu badawczego polega a na przygoto-
waniu przez badaczk  ró nych zdj , obrazów. Zdj cia mia y by  jak naj-
bardziej ró norodne i przedstawia  jeden wyra nie dominuj cy motyw. 
Kolejnym warunkiem by o odrzucenie zdj  automatycznie kojarzonych 
z biznesem, np. pieni dzy. 

Pierwszym zadaniem wietnamskich respondentów by o wybranie dowol-
nej liczby obrazków, które mia y si  kojarzy  z wietnamsk  przedsi bior-
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czo ci  w Polsce. Drugim zadaniem by o wybranie przez nich obrazków 
kojarz cych si  z polsk  przedsi biorczo ci  w Polsce. Nast pnie badaczka 
przeprowadzi a analiz  zgromadzonych materia ów pod k tem najcz ciej 
powtarzaj cych si  motywów z obrazków, ale tak e wypowiedzi. 

Wybrano metod  jako ciow  jako najlepsz  w celu zg bienia wiedzy na 
temat przedsi biorczo ci wietnamskich imigrantów, poniewa  nie prowa-
dzono bada  j  opisuj cych (Babbie 2008: 322). Nie ma wi c naukowej 
podstawy b d cej punktem wyj cia do tworzenia badania opisuj cego przed-
si biorczo  Wietnamczyków zamieszkuj cych Polsk .

4. Opinie Wietnamczyków o wietnamskich 
przedsi biorcach

Na podstawie analizy wybranych obrazków i wypowiedzi respondentów 
zauwa ono, e najcz ciej wymienianymi cechami, warto ciami, które maj  
by  wa ne dla wietnamskich przedsi biorców przebywaj cych w Polsce, s : 
pracowito , ch  dobrej autoprezentacji, dba o  o rodzin  i jej bezpie-
cze stwo.

4.1. Pracowito

Wszyscy wietnamscy respondenci podczas wybierania obrazków, które 
mia y im si  kojarzy  z ich przedsi biorczo ci , wybrali mi dzy innymi jeden, 
który przedstawia  grup  mrówek. Ka dy respondent uzasadnia  swój wybór 
tym samym argumentem. Wszyscy rozmówcy uwa ali, e pracowito  cha-
rakteryzuje zarówno mrówki, jak i Wietnamczyków. Ta cecha ma by  szcze-
gólnie widoczna w grupie imigrantów przyje d aj cych do Polski. Powodem 
tak du ej pracowito ci jest cel ich przyjazdu, jakim jest zarobek, a imigranci 
skupieni s  przede wszystkim na nim.

Wed ug badanych tylko ci ka praca prowadzi do du ych zarobków, 
a wi c im wi cej b dzie si  pracowa , tym wi kszy b dzie dochód. Respon-
denci podkre lali, e Wietnamczycy potrafi  pracowa  bardzo du o i cz sto 
bez odpowiedniego odpoczynku: „Wejd  w ten system pracy to one umiej  
tylko pracowa , pracowa  i czasami nie my l  nad swoim w asnym yciem, 
tylko id  za wydeptan  cie k ” (WK2)1.

Jeden z rozmówców porówna  wietnamskich imigrantów do maszynek 
do robienia pieni dzy, które pracuj  mechanicznie, automatycznie. Maj  
wyznaczony tor, po którym si  poruszaj . Inny narzeka  na dni ustawowo 
wolne od pracy, mówi c, e powoduj  one wypadni cie z rytmu pracy, który 
jest bardzo wa ny, eby efektywnie funkcjonowa  i dobrze wykonywa  swoje 
zadania. Ten rytm i harmonogram ycia opisa  nast puj co: „Pracowa  du o, 
du o, ale jak wróc , to musz  mie  wygodne ó ko, wyspa  si , bo jutro 
trzeba wsta  do pracy” (WM1).

Natomiast inny respondent opisa  harmonogram dnia wietnamskich 
przedsi biorców: „Po prostu to s  bardzo zapracowani ludzie, którzy pracuj  
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7 dni w tygodniu po kilkana cie godzin. Jak wracaj  do domu, to wracaj  
tylko po to, eby pój  co  zje  ewentualnie i pój  spa ” (WK1).

Rozmówcy podkre lali równie  znacz c  wielko  swojej grupy narodo-
wo ciowej, przyrównuj c j  w a nie do mrowiska lub, w innym przypadku, 
do roju pszczó , gdzie funkcjonuje du a grupa owadów bardzo dobrze zor-
ganizowanych: „No jak mrówki, czyli jest nas du o, ci ko pracujemy, 
nosimy” (WM2). Potwierdzaj  to wnioski innych badaczy analizuj cych 
sytuacj  wietnamskich imigrantów przebywaj cych w Polsce (Biernath i Ste-
fa ska 2008; Nowicka-Rusek 2008).

Informacje uzyskane podczas wypowiedzi osób, z którymi autorka prze-
prowadza a wywiady, maj  swoje odzwierciedlenie w statystykach pocho-
dz cych z urz dów pracy w Polsce. Statystyki te mówi  o braku bezrobot-
nych Wietnamczyków w Polsce (Górny 2007), co podkre li  jeden 
z wietnamskich przedsi biorców: „Bo ja przynajmniej, tu yj c tyle lat, nie 
s ysza em o takich przypadkach, e jaki  Wietnamczyk bierze zasi ek od 
pa stwa” (WM1).

Jednocze nie m odzi przedsi biorcy zauwa aj  minusy pracowito ci swo-
ich rodaków, zwracaj c uwag  na brak czasu na inne aktywno ci poza ni  
i brak kontaktu z rodzin  spowodowany w a nie zapracowaniem. Jedna 
z osób otwarcie powiedzia a, e jej tata za du o pracuje: „(…) Kiedy  
pracowa  7 dni w tygodniu, tak po kilkana cie godzin dziennie. A teraz 
wymusi y my z mam , eby poniedzia ek by  wolny. I teraz pracuje 6 dni 
w tygodniu” (WK1). 

Mo na przypuszcza , e m odsze pokolenie, wychowane w Polsce, obser-
wuj ce polskie rodziny i ich zwyczaje, zauwa a pewne ró nice w sp dzaniu 
wspólnego czasu i widzi, e dni wolne s  przyjemno ci . Ciekawe wydaje 
si  sformu owanie mówi ce o wymuszeniu na ojcu dnia wolnego. Mo e to 
wiadczy  o g bokim poczuciu ojca rodziny o obowi zku pracowania bez 

przerwy, eby zapewni  jak najlepszy byt swoim najbli szym. 
W a ciwie ca y czas po wi cany pracy mo e by  jedn  z przyczyn trud-

nej asymilacji Wietnamczyków w Polsce. Nie maj  oni czasu ani si y na 
spotykanie si  ze znajomymi, np. w kawiarniach, klubach, w kinie. Zwykle 
ca y 7-dniowy tydzie  po wi caj  pracy: „Mo e przez to, e s  tak skupieni 
na zarabianiu pieni dzy, eby utrzyma  rodzin , e w a nie nie maj  czasu, 
nie wiem, pój  do teatru chocia by, na imprez ” (WK1).

Oczywi cie taka sytuacja jest te  zwi zana – jak sami mówi  – z celem, 
który realizuj , przyje d aj c do Polski, tzn. z zarabianiem pieni dzy. Im 
wi cej pracuj , tym wi ksze maj  zarobki. Taki sposób my lenia i aktywno-
ci dotyczy g ównie starszego pokolenia, które wychowywane by o w Wiet-

namie. M odzi przedsi biorcy mówi  ju  innym j zykiem. Zwracaj  uwag  
na równowag  mi dzy prac  a czasem wolnym, który chc  po wi ca  zna-
jomym, rodzinie, rozrywce. Nadal uwa aj , e pracuj  bardzo du o, ale ju  
coraz bardziej istotne w ich yciu zaczyna by  nie mno enie pieni dzy, 
a mo liwo  ich wydawania na przyjemno ci. A, jak sami mówi , Wietnam-
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czycy pieni dze maj . Dzi ki ci kiej pracy wielu z nich dorobi o si  pie-
ni dzy wystarczaj cych do zapewnienia sobie i rodzinie bardzo wygodnego 
ycia, o czym sami mówi : „Ale ju  stopniowo Wietnamczycy wyszli na 

prost  i te  mieszkaj  w adnych okolicach, w adnych osiedlach” (WM1). 

4.2. Autokreacja

Wietnamska przedsi biorczo  cz sto kojarzy a si  respondentom z auto-
prezentacj , dbaniem o swój wizerunek. Obrazki z ni  zwi zane przedsta-
wia y samochody, adne domy, eleganckie wn trza.

Rozmówcy podkre lali ogromne znaczenie autoprezentacji, szczególnie 
w relacjach biznesowych. Wed ug nich na decyzje o podj ciu wspó pracy 
przez wietnamskich przedsi biorców du y wp yw ma bogactwo, które pre-
zentuje partner: „Wietnamczycy maj  to do siebie, e bardzo chc  ekspo-
nowa  pewne walory finansowe, np. (...) wspó pracuj c z innym przedsi -
biorc , pokazuj  np. jestem pewnym partnerem, bo mam adny dom, adny 
samochód. No i to jest w a nie tak, e przedsi biorca (...) bardzo wa ne 
jest to postrzeganie z zewn trz” (PM1).

Je li je dzi dobrym samochodem, okre lonej marki, która jest uwa ana, 
za mark  wybieran  przez ludzi posiadaj cych wysoki status materialny, to 
oznacza, e ma zasoby finansowe i b dzie dobrym partnerem w biznesie. 
Na takiej osobie mo na polega  w biznesie i si  na niej nie zawiedzie. I to 
w a nie samochód jest jednym z bardzo po danych dóbr, na które przed-
si biorcy zwracaj  du  uwag . Ekskluzywne dobra posiadane przez przed-
si biorc  s  jednocze nie zabezpieczeniem finansowym dla partnera bizne-
sowego. Wietnamczycy prowadz cy interesy mówi  o sobie, e s  oszcz dni, 
ale w a nie cele reprezentacyjne s  tymi, na które s  w stanie wyda  bardzo 
du e pieni dze. Du  wag  przywi zuj  do pierwszego wra enia.

Jednym z cenionych atrybutów m czyzn-przedsi biorców s  kobiety. 
Mówi c o kobietach, podkre laj  ich pi kno. Uwa aj , e miar  sukcesu 
m czyzny jest pi kna partnerka. Taka kobieta – ich zdaniem – ma bardzo 
du e wymagania finansowe, które tylko bardzo bogaty m czyzna mo e 
zaspokoi . W kuluarach rozmów zarówno m czy ni, jak i kobiety, zarówno 
narodowo ci polskiej, jak i wietnamskiej, oceniaj , e utrzymanie wietnam-
skiej kobiety jest bardzo kosztowne. Szczególnie tej, która ma bardzo du e 
powodzenie. Wiele Wietnamek bardzo lubi luksus i s  w tej uprzywilejo-
wanej sytuacji, e m czy ni ch tnie spe niaj  ich pragnienia, chc c pochwa-
li  si  swoj  on , jej urod  i elegancj .

Dla Wietnamczyków wa ne jest równie , aby dana rzecz zachwyca a. 
Jedna z rozmówczy  zaznacza a, e w ogóle Azjaci bardzo lubi , kiedy co  
jest spektakularne, czasem nawet przesadzone. Im bardziej co  jest ol nie-
waj ce, osza amiaj ce, bogate, tym lepiej. Nie jest te  dla nich istotne, czy 
dana rzecz jest oryginalna: „Nawet jak co  jest nie wiem, jak co  np. to nie 
jest marmur, tylko tam imitacja, to ma to wygl da  bogato” (WK1). Je li 
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imitacja wygl da jak oryginalny produkt, robi wra enie drogiej, to równie  
jest akceptowana i podziwiana.

Wietnamczycy, którzy przebywaj  w Polsce d u szy czas, maj  ju  na 
tyle du e oszcz dno ci, e coraz cz ciej mieszkaj  na dro szych osiedlach, 
je d  bardzo dobrymi samochodami i ubieraj  si  w markowych sklepach. 
Wszystko to jest prezentacj  statusu, który jest wiadectwem powodzenia 
w interesach. Je li przedsi biorca wietnamski ma pieni dze, nie mo e tego 
ukrywa , musi to eksponowa  i chwali  si  sukcesami, wtedy nabiera war-
to ci na rynku jako dobry partner biznesowy.

4.3. Rodzina

Rodzina by a kolejnym, jednym z najcz ciej wymienianych przez badane 
osoby skojarze  z przedsi biorczo ci  wietnamsk . Dla Wietnamczyków 
rodzina jest bardzo wa na. Znaczenie tego s owa obejmuje te  wi kszy 
obszar ni  tylko bliska rodzina: rodzice, dziadkowie, rodze stwo. W ich 
uj ciu s  to wszyscy szeroko rozumiani krewni. Dla najbli szych gotowi s  
do du ych po wi ce . 

W centrum zainteresowania s  dzieci. Wszystkie dzia ania rodziców s  
podejmowane z my l  o przysz ych pokoleniach. Firmy s  zak adane i pro-
wadzone przez rodziców z my l , e pó niej przejm  je od nich dzieci. 
Pracowito , któr  si  maj  charakteryzowa , jest spowodowana ch ci  
zapewnienia rodzinie utrzymania i lepszego bytu, a tak e wyznawan  hie-
rarchi  warto ci zakorzenion  w dzieci stwie. Dzieci wychowywane s  w sza-
cunku do przodków, do rodziny, do kraju. Wa ne jest równie  pomaganie 
najbli szym, kontakt z nimi. Nawet je li mieszkaj , kszta c  si  w Polsce, 
rodzice wychowuj  je w mi o ci do Wietnamu, buduj  w nich patriotyczne 
postawy. Jeden z rozmówców opisuje ten proces nast puj co: „Dla nich 
dziecko jest jakby centralnym motorem do dzia a , do przysz o ci. No, moje 
dziecko jest najwa niejsze, wi c wida , e s  bardzo rodzinni. Wychowani 
bardzo w takim duchu kultu, respektowania przodków, rodzin, wi c ja 
np. wracaj c do kraju, to musz  si  spotka  z ró nymi ciotkami, których 
po prostu ja, b d c m odym, nie kojarz ...” (WM1).

Jak podkre laj  rozmówcy, to zwykle ojciec jest g ównym ywicielem 
rodziny. ona wraz z dzie mi pomaga ojcu w prowadzeniu firmy lub te  
zajmuje si  drobniejszymi przedsi wzi ciami biznesowymi, np. handlem 
detalicznym. Trzeba jednak podkre li , e kobiety m odszego pokolenia 
imigrantów wietnamskich, wychowane w Polsce coraz cz ciej prowadz  
swoje firmy na równi z m czyznami, zarabiaj c du e pieni dze i rozwijaj c 
swoje przedsi biorstwa. Wychodz  ze schematu, który do tej pory panowa , 
e zajmowa  si  mog  tylko drobnym handlem, ma  gastronomi . Zak a-

daj  np. du e restauracje, a nawet tworz  ich sieci. Przestaj  by  tylko 
dodatkiem do m czyzny czy rodziny, a zaczynaj  zajmowa  dominuj c  
pozycj .
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Swego rodzaju rodzin  tworzy ca a spo eczno  wietnamska, która 
pomaga sobie wzajemnie. Przyje d aj cy do Polski Wietnamczycy mog  
liczy  na pomoc swoich rodaków w za o eniu firmy, znalezieniu pracy. Jest 
to szczególnie wa ne, bo przyje d aj cy tu Wietnamczycy nie znaj  polskiego, 
a jednak wi kszo  formalno ci za atwiaj  w tym j zyku. 

Inne badania równie  pokazuj , e rodzina zajmuje centralne miejsce 
w systemie warto ci Wietnamczyków mieszkaj cych w Wietnamie, a szcze-
gólnie osób z wy szym wykszta ceniem. Bardzo silnie zakorzenione jest 
równie  przekonanie, e obowi zkiem ka dego rodzica jest ca kowite po wi -
cenie si  swoim dzieciom. Natomiast dzieci maj  by  dum  rodziców i bez-
wzgl dnie ich szanowa  (Russel 2004).

Rezultaty wychowania wietnamskich rodziców doskonale opisuje inne 
badanie, gdzie nauczyciele wypowiadali si  na temat wietnamskich uczniów, 
e s  oni bardzo pracowici, zdyscyplinowani, bezkonfliktowi, kole e scy, 

ambitni, ale tak e ucz  si  wszystkiego na pami  i rzadko wypowiadaj  
w asne zdanie (Halik 2009). 

Jednak ta wi  i odpowiedzialno  za rodzin  mo e by  ci arem, o któ-
rym mówi  m odzi przedsi biorcy w Wietnamie. Niepisany obowi zek 
zatrudniania cz onków rodziny, którzy aktualnie nie maj  pracy, bez wzgl du 
na posiadane przez nich kompetencje, mo e by  bardzo problematyczny 
dla dobrego funkcjonowania przedsi biorstwa. Powodem takiego post po-
wania jest wiara w to, e to rodzina i tylko najbli si przyjaciele rodziny s  
najbardziej godni zaufania, wi c od nich nale y zacz  zatrudnianie pra-
cowników (Turner i Nguyen 2005).

4.4. Styl prowadzenia biznesu przez Wietnamczyków

Wed ug badanych jedn  z cech, które maj  by  charakterystyczne dla 
wietnamskiego biznesu, jest chaos. Okre laj  go jako nagromadzenie wielu 
rzeczy, nieuporz dkowanie, dziko , cho  – jak twierdz  rozmówcy – wiet-
namscy przedsi biorcy bardzo dobrze si  w tym odnajduj , panuje w nim 
pewna wewn trzna harmonia: „To jest taki jakby kontrolowany chaos. 
Wszystko jest wsz dzie, ale mniej wi cej wiedz , gdzie jest ta rzecz w danym 
miejscu” (WM2). 

Cz sto wybieranym obrazkiem przez badanych by o zdj cie przedstawia-
j ce wulkan z p yn c , arz c  si  jeszcze law  wulkaniczn . Jednak by y 
bardzo ró ne uzasadnienia wyboru. Jedna z osób skojarzy a wybuchowo  
i energiczno  Wietnamczyków w a nie z takim wybuchaj cym wulkanem. 
Wprawdzie wed ug niej Wietnamczycy czasem ukrywaj , co naprawd  my l , 
ale kiedy im co  nie pasuje, nie przejmuj  si  konsekwencjami szczerych 
i nieprzemy lanych wypowiedzi.

Inna osoba porównywa a wulkan do wybuchu szans dla przedsi biorcy, 
obrazuj c to jako nagle sprzyjaj cy bieg wydarze , który pozwala odnie  
sukces. Trzecia osoba przedstawia a wulkan jako symbol energii, dynamiki 
i ha asu, jak  prezentuj  Wietnamczycy. Czwarta natomiast motywowa a 
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swój wybór tym, e Wietnamczycy bardzo lubi , jak co  jest niesamowite, 
jak to okre li a: „Azjaci lubi , jak jest wow” (WK1).

Cz  skojarze  dotyczy a sposobu zawierania transakcji przez wietnam-
skich przedsi biorców, które negocjowane s  cz sto nieformalnie podczas 
spotka  towarzyskich. Nie maj  oni w zwyczaju spisywania umów, nawet 
w Polsce. Wi kszo  transakcji odbywa si  na podstawie ustale  ustnych, 
które opieraj  si  na zaufaniu i opinii o danym przedsi biorcy oraz wra e-
niu, jakie sprawia przysz y partner biznesowy. Jak wcze niej zosta o opisane, 
dba o  o prezentacj  swojej osoby od jak najlepszej strony, szczególnie 
w sferze materialnej, jest w a nie zwi zana ze zdobywanie zaufania.

Rozmówcy przedstawiali przedsi biorców-imigrantów wietnamskich jako 
osoby zapobiegliwe i planuj ce. Wietnamski przedsi biorca nie zainwestuje 
w nic, co – jego zdaniem – nie przyniesie w przysz o ci realnych zysków. 
Musi by  u o ony plan i okre lona strategia dzia ania. Zapobiegliwo  doty-
czy te  wielu innych obszarów ycia. Mieszkaj c w Polsce, musz  mie  kart  
pobytu, która ma okre lony termin wa no ci. Wietnamczycy ju  nawet ponad 
pó  roku przed up ywem tego terminu rozpoczynaj  dzia ania maj ce na 
celu jej przed u enie. Ponadto cz sto robi  sobie badania lekarskie, aby 
mie  pewno , e s  zdrowi, a je li zaczyna dzia  si  co  niepokoj cego, to 
eby móc szybko zareagowa .

Dwie osoby wybra y obrazki przedstawiaj ce dziurk  od klucza, przez 
któr  wida  obraz innego miejsca. Dla jednej osoby dziurka od klucza sym-
bolizowa a okno na wiat, czyli poszukiwanie przez Wietnamczyków mo -
liwo ci zarobienia poza swoj  ojczyzn , rozpocz cie emigracji z kraju. Dla 
drugiej osoby symbolizowa a podgl danie tego, co inne pa stwa robi , 
a nast pnie kopiowanie danego produktu. Kopiowanie polega  mia o na 

czenie zebranych pomys ów w jeden. W zwi zku z takim sposobem dzia-
ania badana osoba uwa a a, e wietnamskim przedsi biorcom brak orygi-

nalno ci. Potrafi  si  tylko wzorowa  na innych. Ca y ten proces kopiowa-
nia i podgl dania pomys ów zosta  porównany do uk adania puzzli. 

Jednak z drugiej strony wspominano równie  o kreatywno ci i umiej tno-
ci dostosowania si  do klienta, która wymaga elastycznego podej cia. Jedna 

z rozmówczy  opowiedzia a, e wietnamscy przedsi biorcy b d  stara  si  
dzia a  tak, aby zadowoli  klienta. Potrafi  wyj  poza schemat pracy. Inny 
rozmówca opowiada , e Wietnamczycy nie trzymaj  si  sztywno godzin pracy, 
grafiku czy sposobu pracy. Je li jakie  nowe rozwi zanie sprawdza si  lepiej ni  
stare, to ch tnie z niego korzystaj , co równie  ma wiadczy  o elastyczno ci.

Respondenci opisali równie  konkurencj  jako naturalny element ryn-
kowy, w którym uczestnicz . Aby wygra  z konkurencj , potrzebna jest 
taktyka i znajomo  zasad gry. Wietnamczycy mog  sobie wzajemnie poma-
ga  w celu za o enia nowej firmy, ale zawsze s  granice pomocy, których 
nikt nie przekroczy. Wietnamscy przedsi biorcy obieraj  jaki  cel i do niego 
d . Pomocne przy tej konkurencji s  prezenty dawane na dobry pocz tek 
wspólnych przedsi wzi  biznesowych. 
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5. Opinie Wietnamczyków o polskich 
przedsi biorcach

Po wyborze obrazków kojarz cych si  z wietnamskim biznesem badani 
zostali poproszeni o wybór obrazków, które kojarz  si  im z polskim biz-
nesem. Najcz ciej wymienianymi skojarzeniami z polsk  przedsi biorczo ci  
by a: innowacyjno , nowoczesno , rodzina, ekologia, prezencja.

5.1. Innowacyjno , nowoczesno

My l c o polskiej przedsi biorczo ci, Wietnamczycy kojarz  j  z nowo-
czesno ci  i innowacyjno ci . Wed ug nich Polska nowoczesno  przejawia 
si  prac  naukow  nad nowymi rozwi zaniami, nowymi technologiami, 
mechanizacj  wielu procesów produkcyjnych i wygl dem kraju, który koja-
rzony jest w biurowcami, trudnymi do wzniesienia budynkami o ró nych 
kszta tach. To w a nie obrazek biurowca o niezwyk ym kszta cie by  jednym 
z cz ciej wybieranych, które mia y symbolizowa  polsk  przedsi biorczo  
i opisany zosta  nast puj co: „Futurystyczny budynek. To jest kojarzone 
w a nie z rozwojem, raczej w a nie si  buduje w Europie du e, bardzo 
dziwne, adne, takie trudne do zbudowania budynki. No bo tutaj jest nauka, 
jest rozwój, prawda. (...) Bo w Wietnamie raczej poziom budownictwa jest 
kiepski” (WM1). 

Kolejnym, równie  cz sto wybieranym obrazkiem, który tak e wi zany 
by  z innowacyjno ci , by o zdj cie przedstawiaj ce ni  DNA. Tutaj naj-
cz stsze skojarzenie by o z rozwojem nauki w Polsce i korzystanie z jej 
dobrodziejstw. Rozmówcy, porównuj c przedsi biorczo  polsk  do wiet-
namskiej, uwa ali, e nasz biznes jest du o bardziej post powy ni  ich. 

Nowoczesno  przejawia si  tak e w ekologii, czasem rozumianej jako 
oszcz dno . Wed ug badanych poj cie „ekologia” w wiadomo ci Wiet-
namczyków jeszcze nie istnieje. 

5.2. Rodzina

Wed ug wietnamskich rozmówców tak e dla polskich przedsi biorców 
rodzina jest wa nym elementem ycia, który jest motorem wielu dzia a . 
Rodzinno  przejawia si  np. w celebrowaniu dnia wolnego, który Wiet-
namczycy niech tnie wykorzystuj . Ka dy dzie  jest bowiem dla nich dobry 
na wykorzystanie go do pracy – w przeciwie stwie do Polaków, którzy np. 
niedziel  traktuj  jako czas, którego absolutnie nie przeznaczyliby na prac . 
Ten wolny dzie  sp dzaj  z rodzin , przyjació mi, oddaj c si  swoim ulu-
bionym zaj ciom, pasjom. Polacy maj  swoje ycie prywatne, o które dbaj , 
o czym mówi jeden z rozmówców: „Polscy przedsi biorcy zawsze maj  swoje 
jakby ycie w asne. S  prorodzinni. Zawsze niedziela to jest dzie , kiedy 
nie pracuj . Dla Wietnamczyka to jest niewa ny dzie  tygodnia. Zawsze 
mog  pracowa ” (WK2). 
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Podobnie jak wietnamscy przedsi biorcy, polscy zak adaj  firmy z my l , 
e kiedy  przejm  je ich dzieci. Wiele polskich firm postrzeganych jest jako 

wielopokoleniowe, z ogromn  tradycj , bardzo znane, maj ce swoich sta ych 
klientów, którzy s  bardzo przywi zani do danej marki.

5.3. Strategia

Strategia pojawi a si  przy obrazku przedstawiaj cym szachownic . Roz-
mówcy skojarzyli j  z rozgrywk  biznesow , w której przedsi biorca bierze 
udzia , mimowolnie dzia aj c na rynku.

Polacy uwa ani s  za osoby, które szczegó owo planuj  swoje przedsi -
wzi cia. Ka dy ruch jest przemy lany i poparty wyliczeniami, faktami. Odró -
nia to ich od Wietnamczyków, którzy raczej bazuj  na swoich przeczuciach, 
intuicji, a czasem przepowiedniach zwi zanych z religi . Jednak zarówno 
polscy, jak i wietnamscy przedsi biorcy próbuj  obiera  jak  strategi , 
wprawdzie opieraj c si  na ró nych ród ach danych. 

5.4. Autokreacja

Wed ug badanych dla polskich przedsi biorców, tak samo jak dla wiet-
namskich, prezentacja swojej osoby jest bardzo wa na. Jednak w wykonaniu 
Polaków wygl da ona troch  inaczej. Polacy maj  przywi zywa  wi ksz  
wag  do bi uterii – zarówno m czy ni, jak i kobiety: „W Polsce ekspono-
wana jest bardziej w a nie bi uteria ni  samochód czy co  takiego. (...) No, 
w Wietnamie to jest bardziej stonowane w sensie z ubraniami, no, e mar-
kowe buty, markowy p aszcz” (WM1).

Mieszkania Polaków s  eleganckie i maj  odzwierciedla  charakter ich 
w a ciciela. W przeciwie stwie do wietnamskich, które maja wygl da  na 
drogie i s u  do odpoczynku. 

Polscy przedsi biorcy dbaj  o swój wygl d, ale nie jest on dla nich naj-
wa niejszy: „Polacy my l  bardziej o wygodzie ni  o prezentowaniu siebie” 
(WM1).

Ubieraj  si  stylowo. Inaczej do domu, inaczej do pracy. Przedsi biorcy 
staraj  si  by  ywymi reklamami swoich produktów. Je li kto  sprzedaje 
kosmetyki, to b dzie bardzo zadbany – kobieta umalowana, tak aby zapre-
zentowa  ju  na pierwszym spotkaniu swój produkt, profesjonalizm.

5.5. Stosunek do pracy

Polacy lubi  odpoczywa . W kalendarzu pojawia si  du o wi t, podczas 
których nie pracuje si  w ca ym kraju. Jak wcze niej wspomniano, dla Wiet-
namczyka jest to zaburzenie rytmu pracy. Polacy ch tnie korzystaj  z tych 
przywilejów. Aby wypocz  wyje d aj  w góry, nad morze. Utrzymywanie 
kontaktów z klientami te  ma by  dla polskich przedsi biorców przyjemne, 
co skutkuje organizowaniem ró nego rodzaju spotka  integracyjnych 
zarówno dla klientów, jak i swoich pracowników. Przedsi biorca polski ma 
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nie by  skoncentrowany tylko i wy cznie na zarabianiu pieni dzy, ale rów-
nie  na korzystaniu z nich.

6. Wnioski

Podsumowuj c, m odzi wietnamscy przedsi biorcy wychowani w Polsce, 
ale znaj cy jednocze nie kultur  wietnamsk , uwa aj , e istniej  ró nice 
mi dzy wietnamsk  a polsk  kultur  przedsi biorczo ci. Mimo i  zarówno 
dla wietnamskich, jak i polskich przedsi biorców rodzina zajmuje jedno 
z najwy szych miejsc w hierarchii warto ci, to jednak objawia si  to w zupe -
nie inny sposób. Wietnamczycy inwestuj  w swoje dzieci, w ich wykszta ce-
nie, po wi caj c si  zarabianiu pieni dzy zabezpieczaj cych finansowo ca  
rodzin . S  bardzo oszcz dni i ka d  z otówk  wydaj  po dok adnym prze-
my leniu zysku, jaki przyniesie im inwestycja. W zamian wymagaj  od dzieci 
pos usze stwa, szacunku i poszanowania dla tradycji. 

Polscy przedsi biorcy równie  prowadz  firmy z my l  o rodzinie, jednak 
ch tnie te  wydaj  zarobione pieni dze na sp dzanie czasu wspólnie 
z rodzin  i na przyjemno ciach. 

Wietnamczycy i Polacy ró ni  si  równie  pracowito ci . Wietnamscy 
imigranci bardzo du o pracuj . Z danych wynika, e rednio ich czas pracy 
wynosi 12 godzin dziennie 7 dni w tygodniu (Bojar 2011). Praca nadaje 
ca y sens ich yciu. Wyznacza pewien rytm. Polacy pracuj  tylko tyle godzin, 
ile trzeba, a nast pnie wolny czas przeznaczaj  na przyjemno ci, np. spo-
tkania ze znajomymi, zakupy. 

Rozmówcy zauwa yli równie  ró nice zwi zane ze sposobem prezentacji 
swojej osoby. Wed ug nich Polacy staraj  si  dobrze zaprezentowa , aby 
odzwierciedli  swój charakter, a w przypadku prowadzenia firmy staraj  si  
swoj  osob  prezentowa  firm  i sob  reklamowa  sprzedawane przez sie-
bie produkty. Wietnamczycy natomiast, prezentuj c siebie, chc  da  wyraz 
swojej zamo no ci, która ma by  zabezpieczeniem finansowym przy wspó -
pracy z innym przedsi biorc , kontrahentem. Wszyscy rozmówcy jednog o-
nie przyznali, e polscy przedsi biorcy s  bardziej innowacyjni i lepiej 

wykszta ceni. Uwa aj  te , e zarówno Polacy, jak i Wietnamczycy buduj  
swoj  strategi  prowadzenia firmy, jednak opiera si  ona na innych prze-
s ankach. Wietnamscy przedsi biorcy dzia aj  bardziej intuicyjnie, a polscy 
analizuj  dane liczbowe i dopiero na tej podstawie podejmuj  decyzje.

Jak mo na zauwa y , w hierarchii warto ci wed ug wietnamskich roz-
mówców nie ma wi kszych ró nic. Jednak obie grupy spo eczne maj  
odmienne podej cie i inaczej realizuj  je w yciu oraz w prowadzeniu dzia-
alno ci i podej ciu do pracy.

Znajomo  powy szych ró nic i podobie stw, wiedza o potrzebach i ocze-
kiwaniach drugiej strony mog  si  przyczyni  do polepszenia stosunków 
mi dzy polskimi a wietnamskimi przedsi biorcami, a nawet do nawi zania 
wspó pracy. Tym bardziej, e a  ponad po owa Polaków nie potrafi a wypo-
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wiedzie  si  w sonda u na temat Wietnamczyków (Nowicka-Rusek 2008). 
Jak wida , potrzeba poznania si  jest du a. Tak samo jak du y jest poten-
cja , bior c pod uwag  fakt, e przeprowadzony w 2007 r. sonda  wykaza , 
e wiadomo  korzy ci, jakie odnosi Polska z pobytu na jej terenie cudzo-

ziemców ogó em jest du a: 48% badanych twierdzi o, e obcokrajowcy 
przyczyniaj  si  do wzrostu gospodarczego. Warto zauwa y , e w 1994 r. 
w ten sposób wypowiedzia o si  25% osób. Od 1994 r. zmala a te , wpraw-
dzie nie a  tak gwa townie, bo o 5 punktów procentowych, liczba osób, 
które uwa a y, e obecno  obcokrajowców w Polsce wywiera wp yw nega-
tywny (Ja wi ska 2008). Mo na wi c powiedzie , e istnieje potencja  do 
wspó pracy. W przypadku dobrego rozpoznania mo e przynie  on ogromne 
korzy ci obu stronom. 
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