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I. WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
28 lutego – 5 marca: cesarz Japonii w Wietnamie. Akihito
wraz z żoną Michiko złożył pierwszą oficjalną wizytę w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Dzień po przylocie cesarz gościł m. in. w pałacu prezydenta Trần Đại Quanga, by
kolejno udać się na spotkanie z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Nguyễn Thị Kim Ngân. Ważnym akcentem trzeciego dnia pobytu była wizyta u premiera Wietnamu Nguyễn Xuân Phúca, którą zakończył bankiet wydany
na cześć cesarskiej pary. 3 marca Akihito spotkał się sekretarzem Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyễn Phú Trọngiem, po czym po południu poleciał do dawnej stolicy –
miasta Huế. Wizyta pary cesarskiej była szeroko komentowana w światowych mediach, a Akihito wraz z żoną udali
się bezpośrednio do Tajlandii.
2 – 3 marca: pierwsze Spotkanie Wyższych Urzędników
APEC. Wietnam w 2017 roku przewodniczy Wspólnocie
Gospodarczej Azji i Pacyfiku, czego zwieńczeniem ma być
szczyt w Đà Nẵng w listopadzie tego roku. Od 18 lutego do
3 marca w Nha Trang miało miejsce blisko 60 spotkań i
warsztatów, w których uczestniczyło ok. 2 tys. delegatów z
21 państw członkowskich. Wietnam wskazał na cztery obszary, wokół których mają koncentrować się działania forum:
1) promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i zintegrowanego wzrostu, 2) pogłębianie integracji gospodarczej
w regionie, 3) wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w erze cyfrowej oraz 4) zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
i wzmacnianie zrównoważonego rolnictwa w odpowiedzi na
zmiany klimatyczne.
3 marca: chiński statek rejsowy na spornych wodach.
Na czterodniową podróż wypłynął z portu w Sanya wycieczkowiec z 308 turystami na pokładzie. Statek poruszał się

SYMBOLICZNA WIZYTA
AKIHITO
Wizyta cesarza Japonii w Wietnamie właśnie teraz wydaje się
nie być przypadkowa.
Hanoi zacieśnia bowiem więzi z Tokio,
zarówno na płaszczyźnie gospodarczej,
jak i w sferze bezpieczeństwa wobec działań Pekinu na Morzu
Południowochińskim.

wokół Wysp Paracelskich, do których prawa roszczą sobie Chińczycy, Wietnamczycy, jak i Tajwan. Kilka dni po incydencie Hanoi wystosowało oficjalny komunikat, w którym zażądano zaprzestania organizacji podobnych wycieczek w przyszłości.
7 – 9 marca: spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie regionu euroazjatyckiego. W Hanoi ok. 150 delegatów z 40 państw i 20 międzynarodowych
organizacji debatowało nad polepszeniem współpracy tranzytowej i wprowadzeniem udogodnień w handlu dla krajów śródlądowych. Gyan Chandra Acharya,
Wysoki przedstawiciel ONZ ds. Krajów Słabo Rozwiniętych, Krajów Rozwijających się Pozbawionych Dostępu do Morza i Krajów Rozwijających się Położonych na Małych Wyspach (UN-OHRLLS) podkreślił wkład Wietnamu w dążenie
do realizacji tych celów. Hanoi wspiera bowiem budowę Korytarza Ekonomicznego Wschód – Zachód w ramach inicjatywy Wielki Subregion Mekongu oraz projekt „Jedna granica – Jeden filar” w kooperacji z Laosem.
19 – 25 marca: prezydent Izraela w Wietnamie. W pierwszych dniach pobytu
Re’uwen Riwlin spotkał się z prezydentem Quangiem, na którego zaproszenie
przybył do Wietnamu, a następnie z liderem KPW Trọngiem i premierem
Phúciem. Wizyta głowy państwa izraelskiego ma dać impuls trwającym między
Izraelem a Wietnamem negocjacjom nad Umową o wolnym handlu. Wietnamscy
politycy podkreślali chęć zakupu nowym technologii zwłaszcza tych, które mogą
być wykorzystywane w rolnictwie. Tel Awiw i Hanoi planują również zacieśnić
współpracę w dziedzinie obronności, czego efektem była organizacja 21 marca
pierwszego Wietnamsko – Izraelskiego Forum Przemysłu Obronnego i spotkanie
izraelskich przedsiębiorców z ministrem obrony Wietnamu Ngô Xuân Lịchem
dzień wcześniej. 23 marca Riwlin gościł w Ho Chi Minh, gdzie odbywało się
Wietnamsko – Izraelskie Forum Biznesowe. Efektem wizyty prezydenta było
również podpisanie porozumień między firmami z obydwu państw reprezentującymi przemysł medyczny oraz protokółu o współpracy w zakresie innowacyjności.
20 marca: spotkanie ministra spraw zagranicznych Korei Południowej z
czołowymi politykami wietnamskimi. Yun Byung-se podczas rozmów ze swoim wietnamskim odpowiednikiem oraz szefem rządu tego kraju podkreślił konieczność jak najszybszej implementacji postanowień Umowy o wolnym handlu
podpisanej między obydwoma krajami w 2015 roku. Poruszono również temat
wdrożenia w życie tzw. Deklaracji o Trybie Postępowania Stron na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie) i współpracy na rzecz
utrzymania pokoju w regionie.
20 marca: pierwszy statek przypłynął nowym szlakiem do Fangchenggang
w regionie Guangxi w południowych Chinach z Ho Chi Minh. Połączenie obsługuje chińska firma China’s COSCO Holdings Company Limited, a nową trasą

morską na rynek ChRL dostarczane będą przede wszystkim owoce z państw należących do ASEAN.
21 – 24 marca: premier Singapuru Lee Hsien Loong gościł z oficjalną wizytą
w Wietnamie. Po lądowaniu w Ho Chi Minh Lee spotkał się z Nguyễn Thành
Phongiem przewodniczącym Komitetu Partii w tym mieście, by kolejno udać się
do stolicy na rozmowy z czołowymi politykami wietnamskimi. Podczas spotkania
z premierem Phúciem 23 marca podkreślono rolę strategicznego partnerstwa
zawartego w 2015 roku oraz podpisano sześć umów, w tym między Ministerstwem Przemysłu i Handlu a firmą SembCorp oraz porozumienie o uruchomieniu
kolejnego Wietnamsko – Singapurskiego Parku Przemysłowego w prowincji Quảng Trị w centralnej części kraju. Kolejnym celem oficjalnej wizyty premiera Lee
były spotkania z prezydentem Quangiem, sekretarzem Trọngiem i przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. Tuż przed wylotem premier odwiedził jeszcze Đà
Nẵng, gdzie w niedalekiej przyszłości powstanie, przy wsparciu Singapuru, Park
Technologiczny.
23 marca: kubańsko – wietnamskie porozumienie w dziedzinie obronności.
W stolicy Wietnamu podpisano umowę dotyczącą współpracy wojskowej między
Hanoi a Hawaną na lata 2017-19. Dokument ze strony kubańskiej sygnował minister Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby gen. Leopoldo Cintra Frias, przebywający w Wietnamie z oficjalną wizytą. Wspólne działania mają obejmować szkolenie personelu, medycynę wojskową, obronę przeciwlotniczą czy lotnictwo wojskowe. Wcześniej w Wietnamie gościli również przedstawiciele Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby.
23 marca: cła antydumpingowe na stalowe produkty z Chin. Ministerstwo
Przemysłu i Handlu zdecydowało się podjąć kroki, aby chronić rodzimy rynek
przed zalewem tanich stalowych dwuteowników z kontynentu oraz Hongkongu.
Jest to głównie efekt skargi Posco SS Vina Company Limited wietnamskiego lidera w produkcji tych elementów.
23 marca: Dyrektor Generalna Banku Światowego rozmawiała z liderami
Wietnamu. Spotkanie Kristaliny Georgiewy z premierem i przewodniczącą
Zgromadzenia Narodowego dotyczyło implementacji Umowy o Wszechstronnym
Partnerstwie między BŚ a Hanoi. Georgiewa zadeklarowała również pomoc w
walce z biedą w Wietnamie, na co Bank ma przeznaczyć 1,8 mld $ w 2017 roku.
23 marca: zakaz na import mięsa, trzody chlewnej i drobiu z Brazylii. Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma związek ze skandalem, do jakiego
doszło w 21 firmach brazylijskich, które uzyskiwały certyfikaty przekupując państwowych urzędników. Sytuacja budzi obawy Wietnamczyków, gdyż jak się oka-

zało, nie wszystkie rodzime firmy uważnie monitorowały import mięsa, mimo jasno określonych standardów.
28 – 31 marca: przewodniczący Rady Kantów Szwajcarii odwiedził Wietnam. Ivo Bischofberger stojący na czele wyższej izby parlamentarnej przybył z
oficjalną wizytą do Hanoi. Jest ona efektem zaproszenia ze strony przewodniczącej ZN Nguyễn Thị Kim Ngân. Bischofberger zapowiedział wsparcie kandydatury Wietnamu na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata
2020-21 oraz wzrost szwajcarskich inwestycji w tym kraju.

II. RELACJE INDOCHIŃSKIE
5 – 10 marca: wizyta delegacji Laotańskiego Zgromadzenia Narodowego w
Wietnamie. Podczas pobytu w Hanoi przewodnicząca Pany Yathotou spotkała
się ze swoją wietnamską odpowiedniczką Ngân. Rozmowy dotyczyły między innymi zacieśnienia więzi międzyparlamentarnych, czego efektem było sygnowanie
przez obie panie umowy o współpracy na lata 2017-21. Przewodnicząca Yathotou spotkała się również z premierem Phúciem, prezydentem Quangiem i sekretarzem generalnym KPW Trọngiem, z którymi debatowała na temat problemów w
realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych i hydroenergetycznych oraz
potrzeby koordynowania stawisk na międzynarodowych formach takich jak ASEAN. W kolejnych dniach miały miejsce spotkania i warsztaty, podczas których
Wietnamczycy dzielili się doświadczeniami w zarządzaniu administracyjnym i we
wprowadzeniu reform w systemie prawnym. W ostatnich dniach wizyty Yathotou
odwiedziła prowincje Cà Mau i Bạc Liêu, a także spotkała się z przedstawicielami
władz miasta Ho Chi Minh, które jest niezwykle ważnym partnerem gospodarczym dla południowych prowincji Laosu.
6 marca: naczelny dowódca sił zbrojnych Birmy w Hanoi. Podczas planowanej na cztery dni wizyty generał Min Aung Hlaing spotkał się z minister obrony
Wietnamu Ngô Xuân Lịchem. W trakcie rozmowy poruszono problem walki z nielegalną migracją i handlem ludźmi. Generał spotkał się również z prezydentem
Wietnamu i przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego.
15 marca: problem demarkacji granic i współpracy przygranicznej na agendzie spotkań wietnamsko – kambodżańskich. W trakcie wizyty w Phnom Penh
minister spraw zagranicznych Wietnamu Phạm Bình Minh debatował ze swoim
kambodżańskim odpowiednikiem oraz ministrem spraw wewnętrznych tego kraju
na temat pozytywnych efektów pracy nad delimitacją granic i wzmocnieniem roli
handlu granicznego. Podczas spotkań zapadły kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa na granicy, zwalczania przestępczości międzynarodowej kwitnącej
zwłaszcza na tych terenach, ale i wspólnych inicjatyw infrastrukturalnych, czy

współpracy w zakresie rolnictwa. Do spotkań doszło w ramach 15-tej sesji Wietnamsko-Kambodżańskiego Wspólnego Komitetu ds. Współpracy Gospodarczej,
Kulturalnej i Naukowo-Technicznej oraz 9-tej Konferencji ds. Współpracy i Rozwoju Wietnamskich i Kambodżańskich Prowincji Przygranicznych.
15 – 20 marca: zacieśnianie współpracy Wietnamu z Laosem i Kambodżą w
zakresie bezpieczeństwa. Kiedy w Hanoi gościem premiera i prezydenta Wietnamu był minister bezpieczeństwa publicznego Laosu Somkeo Silavong, w
Wientian przyjmowano Naczelnego Dowódcę Wietnamskiej Armii Ludowej i jednocześnie wiceministra obrony Phan Văn Gianga. Spotkał się on z szefem rządu
Thongloun Sisoulithem, ministrem obrony oraz dowódcą wojsk laotańskich.
Rozmawiano na temat pogłębienia współpracy wojskowej, a wizyta zakończyła
się podpisaniem protokołu między departamentami ministerstw obrony. 18 marca
Giang udał się do Phnom Penh, gdzie brał udział w ceremonii otwarcia nowego
biura Królewskiej Armii Kambodży i rozmawiał z jej Naczelnym Dowódcą Pol Saroeunem. Doszło również do spotkania z wicepremierem i ministrem obrony Tea
Banhem oraz szefem rządu Kambodży Hun Senem.

III. WIETNAM I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
28 lutego – 3 marca: europejscy przedsiębiorcy w Wietnamie. Przedstawiciele blisko 30 firm z Unii Europejskiej, w tym z Polski, Węgier, Czech i Litwy,
produkujących żywność i napoje przybyli do Wietnamu w poszukiwaniu kontaktów i partnerów biznesowych. Podczas konferencji i spotkań, które odbyły
się w Ho Chi Minh oraz w Hanoi, europejscy przedsiębiorcy mieli okazję bliżej
poznać specyfikę rynku wietnamskiego. Rosnące zainteresowanie tym państwem azjatyckim związane jest z wynegocjowaniem Umowy o wolnym handlu
między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, która wejdzie
w życie w 2018 roku. Po usunięciu barier handlowych kraj ten może stać się
ważnym rynkiem zbytu dla producentów żywność i napojów z UE.
2 marca: wizyta ministra bezpieczeństwa publicznego Wietnamu na Białorusi. Z wizytą do Mińska przybył gen. Tô Lâm, który spotkał się z ministrem
spraw wewnętrznych Białorusi Igorem Szuniewiczem oraz ze stojącym na czele Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Waleryjem Wakulczykiem. Dyskutowano o współpracy i wymianie doświadczeń między organami ścigania obu
państw w zakresie cyberprzestępczości, przestępczości narkotykowej, handlu
ludźmi oraz nielegalnej migracji. W ramach wizyty doszło również do spotkania
ministra Lâma z prezydentem Republiki Białorusi Aleksandrem Łukaszenką,
podczas którego obaj panowie zapewnili o silnej przyjaźni między narodami.
Kontaktom gospodarczym ma sprzyjać wejście w życie w październiku 2016
roku Umowy o wolnym handlu zawartej między Wietnamem a Euroazjatycką

Unią Gospodarczą, którą oprócz Białorusi tworzy również Rosja, Kazachstan,
Kirgistan i Armenia. Wietnamscy oficjele wzięli także udział w obchodach 100.
rocznicy utworzenia białoruskiej Policji, które miały miejsce 3 i 4 marca.
4 – 10 marca: wiceminister spraw zagranicznych Wietnamu lobbował w
Europie. Nguyễn Quốc Dũng spotkał się europejskimi urzędnikami nawołując
do jak najszybszego podpisania i ratyfikowania wynegocjowanej jeszcze w
sierpniu 2015 roku Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem oraz
implementacji postawień Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i
współpracy sygnowanej dwa lata wcześniej. Wiceminister poprosił również o
wsparcie dla projektu współpracy między prowincją Bến Tre a rumuńskim miastem Tulcza w ramach formuły ASEM. W trakcie europejskiej podróży Dũng
odwiedził także Niemcy, gdzie podczas spotkań z przedstawicielami tamtejszego MSZ prosił o wsparcie kandydatury Wietnamu na niestałego członka
Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-21.
6 marca: zacieśnienie współpracy wietnamsko-słowackiej w zwalczaniu
przestępczości. Po opuszczeniu Białorusi delegacja wietnamska na czele z
gen. Lâmem rozpoczęła oficjalną wizytę w Bratysławie, która była efektem zaproszenia ze strony wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Roberta Kalinaka. Minister Lâm miał również okazję spotkać się z szefem rządu Słowacji
Robertem Fico, który podkreślając osiągnięcia Wietnamczyków w ostatnich latach zapewnił o chęci dalszego rozwijania kontaktów z azjatyckim partnerem.
Za główny cel wizyty uznano zacieśnienie współpracy w zapobieganiu i walce
z przestępczością, czego efektem było podpisanie porozumienia między Kalinakiem a Lâmem. Strony wyraziły tym samym wolę wymiany informacji dotyczących przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej, terroryzmu, handlu ludźmi oraz przestępstw narkotykowych i komputerowych. Na koniec wizyty przedstawiciele Wietnamu odwiedzili Centrum Szybkiego Reagowania i
Szkolenia Antyterrorystycznego.
6 marca: polsko-wietnamska współpraca w dziedzinie pożarnictwa. W
Hanoi miały miejsce seminaria poświęcone nowym technologiom i rozwiązaniom w zakresie działań przeciwpożarowych i ratowniczych przeprowadzone
przez polską firmę Stolarczyk Technologia Pożarnicza we współpracy z Wietnamskim Departamentem Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych. Podczas
warsztatów przedstawiciele STP prezentowali nowinki techniczne, sprzęt gaśniczy i rozwiązania, które mogłyby znaleźć zastosowanie w warunkach wietnamskich. Zwrócono uwagę na małe pojazdy ratowniczo-gaśnicze, o zbiorniku
takiej samej pojemności jak tradycyjne wozy strażackie, które Wietnam mógłby
zastosować na terenach miejskich o ciasnej zabudowie.
8 marca: prezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu Trần Đại Quang
przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów. Wśród nowo akredytowa-

nych dyplomatów znalazł się Vítězslav Grepl przedstawiciel Republiki Czeskiej,
który wcześniej stał na czele placówek tego kraju w innych państwach azjatyckich takich jak Malezja, Chiny czy Tajlandia. Prezydent zapewnił o chęci pogłębienia współpracy między partnerami, co zwłaszcza w kontekście uznania
Wietnamu przez Czechy za pełnoprawną gospodarkę rynkową i umowy zawartej między Hanoi a UE o wolnym handlu, stwarza przyjazny grunt to zacieśniania więzi handlowych. Quang wyraził również nadzieję na zwiększenie zainteresowania rządu w Pradze sytuacją ok. 83 tys. Wietnamczyków żyjących w
Czechach i udzielenie im większego wsparcia, w czym pomocne było przypisanie tej grupie oficjalnego statusu mniejszości etnicznej w 2013 roku.
11 marca: przedstawiciel Wietnamskiego Frontu Ojczyźnianego z wizytą
w Czechach. Do Pragi przybył Trần Thanh Mẫn jeden liderów WFO, ruchu
zrzeszającego wszystkie masowe organizacje społeczne w tym kraju. Pierwszego dnia wizyty Mẫn wręczył świadectwa zasług przedstawicielom czterech
organizacji w podziękowaniu za zbiórkę pieniędzy (ok. 2 mln dongów) i pomoc
Wietnamczykom z centrum kraju dotkniętego powodzią. Następnie doszło do
spotkania przedstawicieli WFO i Ambasady Wietnamu z liderami Stowarzyszenia Zamorskich Wietnamczyków z Czech i innych krajów europejskich. Kierujący placówką w Pradze Trương Mạnh Sơn uznał za ogromny sukces poziom integracji wietnamskiej diaspory z czeskim społeczeństwem i zapewnił o
kontynuacji współpracy międzypaństwowej.
12 marca: uroczystości upamiętniające poległych wietnamskich marynarzy. Członkowie różnych organizacji zrzeszających zamieszkałych w Polsce
Wietnamczyków oraz przedstawiciele Ambasady Wietnamu w Warszawie zorganizowali ceremonię na cześć poległych w walkach morskich żołnierzy. Podkreślono, że w 1988 roku marynarze oddali swe życie w obronie morskich granic i wysp, należących do archipelagów Spratly (Trường Sa) i Paracelskiego
(Hoàng Sa). Podobne obchody miały miejsce na Węgrzech 14 marca i w Czechach dwa dni wcześniej. Po uroczystości w Pradze komitet organizacyjny wystosował list protestacyjny do Ambasady Chin, nawołujący do zaprzestania
wszelkiej aktywności Państwa Środka na Morzu Południowochińskim.
13 – 16 marca: delegacja wietnamskiego Ministerstwa Kultury, Sportu i
Turystyki gościła w Czechach. Nguyễn Văn Tuấn Dyrektor Generalny Narodowego Urzędu Turystyki Wietnamu i szef delegacji spotkał się z wiceminister
rozwoju regionalnego Klarą Dostalovą. Podczas sesji roboczej 15 marca dyskutowano na temat pogłębienia współpracy w zakresie turystyki i uruchomienia
bezpośrednich lotów między Hanoi a Pragą. Rozmawiano również o zwolnieniu z obowiązku wizowego obywateli czeskich, chcących wyjechać do Wietnamu i złagodzeniu wymogów wizowych dla Wietnamczyków. Dzień wcześniej
odbyło się Forum Promocji Turystyki Wietnamskiej, w którym uczestniczyło ok.

150 reprezentantów firm podróżniczych i lotniczych z Czech, a także Wietnamscy urzędnicy i przedstawiciele świata biznesu. Zapewniono, że Vietnam
Airlines otrzyma zwolnienie z opłat lotniskowych, a Ambasador SRW w Pradze
podtrzymał decyzję o skróceniu czasu oczekiwania na wietnamską wizę dla
czeskich obywateli.
17 marca: w hołdzie „Kazikowi”. W Hội An odbyła się ceremonia upamiętniająca postać Kazimierza Kwiatkowskiego polskiego architekta i konserwatora
zabytków. Znany i niezwykle ceniony przez Wietnamczyków „Kazik” przyczynił
się do renowacji sanktuarium Czamów w Mỹ Sơn i wpisania Hội An na listę
światowego dziedzictwo UNESCO. Dwa dni później podobne uroczystości odbyły się w stolicy dawnego cesarstwa, mieście Huế, gdzie Kwiatkowski przywrócił świetność Purpurowemu Zakazanemu Miastu. Podczas obydwu ceremonii 20-tej rocznicy śmierci Kwiatkowskiego obecna było również Ambasador
Polski w Wietnamie Barbara Szymanowska.
23 – 24 marca: Węgiersko – Wietnamskie Forum Biznesowe w Budapeszcie. Około 100 firm z obydwu krajów wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Węgierski Narodowy Dom Handlowy. Szczególne zainteresowanie
wyrazili przedsiębiorcy z branży rolniczej, energetycznej, teleinformatycznej,
samochodowej, budowniczej i medycznej. Efektem konferencji było podpisanie
następnego dnia wielu umów między izbami handlowymi obu państw w czasie
obrad Wietnamsko–Węgierskiego Wspólnego Komitetu Ekonomicznego.

KOMENTARZ
1. Wizyta japońskiego cesarza w Socjalistycznej Republice Wietnamu była szeroko komentowana w mediach krajowych i zagranicznych. Akihito zobaczył
się z szefem rządu, prezydentem, sekretarzem Komunistycznej Partii Wietnamu oraz przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego, z którymi dyskutował o pogłębieniu partnerstwa wietnamsko-japońskiego. Jeszcze w dzień
przylotu do Hanoi Akihito i Michiko zdążyli spotkać się z wolontariuszami z
Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej. 2 marca z kolei cesarska
para udała się do Świątyni Literatury, gdzie czekali na nią wietnamscy absolwenci studiujący niegdyś w Kraju Kwitnącej Wiśni oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Japońskiej. Następnie Akihito i Michiko rozmawiali z wdowami i dziećmi po japońskich żołnierzach, którzy po II wojnie światowej zdecydowali się pozostać w Indochinach na stałe.
2. Pierwszy pobyt cesarza zbiegł się z kilkoma innymi wydarzeniami, które
świadczą o pogłębiających się relacjach wietnamsko-japońskich. Jeszcze w
styczniu przed wizytą Akihito, do Hanoi przybył japoński premier Abe, deklarując wtedy przekazanie sześciu łodzi patrolowych o wartości ok. 340

mln$ oraz pomoc na wzmocnienie obrony morskiej sięgającą 118 mld jenów.
Stanowcza postawa Chin wobec spornych terytoriów na Morzu Południowochińskim, do których pretensje rości Wietnam, jednoczy Hanoi i Tokio, które
toczy z kolei spór z ChRL o Wyspy Senkaku/Diaoyutai. Do incydentów na
spornych wodach dochodzi regularnie. Ostatnim był rejs chińskiego statku
wycieczkowego, który przepływał w pobliżu Wysp Paracelskich. Mimo ostrego
sprzeciwu Wietnamu Chińczycy chcą organizować więcej tego typu ekspedycji i zapowiadają, że wkrótce będą dysponować jeszcze siedmioma podobnymi wycieczkowcami. Co więcej, padają deklaracje, że zainteresowanie turystów wzrośnie, bo będą oni mogli odwiedzać wysepki grupy Cresent, gdzie
powstaną hotele o wysokim standardzie.
3. Wydaje się, że w związku z rosnącą liczbą prowokacji ze strony Chin i stojącą
pod znakiem zapytania polityką amerykańską wobec Azji i Pacyfiku po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA, Japonia i Wietnam wzmacniają sojusz, by zbalansować rosnącą pozycję Państwa Środka. Tokio, popierając
wietnamskie i filipińskie stanowisko w kwestii roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim, przywołuje nieprzychylny dla ChRL wyrok Trybunału
Arbitrażowego w Hadze i nawołuje do przestrzegania postanowień międzynarodowych sądów. Japonia od zawsze wspierała Wietnam nadal pozostając
największym dostarczycielem Oficjalnej Pomocy Rozwojowej do tego państwa oraz ustępując tylko Korei Południowej pod względem inwestycji.
Wszystko wskazuje na to, iż partnerstwo zacieśni się także w obszarze bezpieczeństwa. Japonia złagodziła bowiem obostrzenia, jeśli chodzi o sprzedaż
broni do Wietnamu i wzmocniła również jego system obrony morskiej. Wizyta
cesarza Akihito, choć symboliczna i niepociągająca za sobą żadnych oficjalnych umów międzypaństwowych, została uznana za jedno z najważniejszych
wydarzeń w 44-letniej historii relacji wietnamsko-japońskich. Ten historyczny
moment otwiera nowy rozdział współpracy i czyni partnerstwo między Tokio a
Hanoi ważnym elementem gry, która ma zbalansować silną pozycję Państwa
Środka na Morzu Południowochińskim

