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I. WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
4 – 5 maja: minister współpracy rozwojowej Danii w
Wietnamie. Ulla Tørnæs złożyła oficjalną wizytę w Hanoi na
zaproszenie Nguyễn Chí Dũnga, ministra planowania i inwestycji. Minister zapewniła o wsparciu ze strony duńskiego
rządu w ramach wszechstronnego partnerstwa, w szczególności w takich obszarach jak edukacja, bezpieczeństwo żywieniowe, ochrona środowiska czy opieka zdrowotna.
Tørnæs wzięła również udział w Global Green Growth Forum (3GF), które odbywało się właśnie w stolicy Wietnamu,
a także spotkała się z premierem Nguyễn Xuân Phúciem,
ministrem zasobów naturalnych i środowiska Trần Hồng Hà
oraz wiceministrami resortów zdrowia i rolnictwa.
4 – 6 maja: przewodniczący japońskiej Izby Reprezentantów z oficjalną wizytą w Hanoi. Oshima Tadamori
przybył do Wietnamu na zaproszenie przewodniczącej
Zgromadzenia Narodowego Nguyễn Thị Kim Ngân, która
jako pierwsza przyjęła zagranicznego gościa. Podczas spotkania Ngân podkreśliła wzorcową współpracę między parlamentami obydwu państw, wyraziła chęć jej pogłębiania w
dziedzinie nowych technologii, przemyśle, rolnictwie oraz
walce ze skutkami zmian klimatycznych. Jeszcze tego samego dnia Tadamori spotkał się z premierem Nguyễn Xuân
Phúciem, który złożył na ręce przewodniczącego podziękowania za wsparcie, jakie wpłynie z Tokio w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Drugiego dnia pobytu Tadamoriego przyjął prezydent Trần Đại Quangiem, który z kolei apelował o większe wsparcie dla mieszkających w Japonii
Wietnamczyków. Ostatnim akcentem wizyty przewodniczącego niższej izby japońskiego parlamentu była rozmowa z

Przy okazji organizowanego w Pekinie
forum poświęconego
inicjatywie Nowego
Jedwabnego Szlaku
do Chin udał się Trần
Đại Quang. W rozmowach z przedstawicielami władz ChRL poruszono temat potencjalnych korzyści, jakie
może odnieść Wietnam angażując się w
tę inicjatywę.

Sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyễn Phú Trọngiem.
7 – 10 maja: wiceprezydent Wietnamu Đặng Thị Ngọc Thịnh w Mongolii. Jako
pierwszy wietnamską polityk przyjął w Ułan Bator premier Dżargaltulgyn Erdenbat.
Rozmowy toczyły się głównie wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem i obronnością, ale poruszono również temat zacieśnienia więzi gospodarczych. Thịnh mówiła o możliwościach wietnamskiego eksportu do Mongolii ryb, produktów rolnych oraz
maszyn i sprzętu elektronicznego, a także zainteresowaniu Wietnamu mongolskim
mięsem, obuwiem, skórą i tkaninami. Spotkanie zaowocowało podpisaniem memorandum między Ministerstwem Pracy, Inwalidów i Spraw Społecznych Wietnamu
oraz jego mongolskim odpowiednikiem. Podczas wizyty w Ułan Bator wiceprezydent
Thịnh została również przyjęta przez Mijeegombyn Enchbolda, stojącego na czele
Mongolskiej Partii Ludowej i pełniącego również funkcję przewodniczącego Wielkiego
Churału Państwowego, jednoizbowego parlamentu Mongolii. Z Nim z kolei Thịnh
rozmawiała o wzmocnieniu współpracy organów ustawodawczych obydwu państw i
wymianie doświadczeń między członkami Komunistycznej Partii Wietnamu a MPL.
Pod koniec wizyty wiceprezydent wzięła również udział w Wietnamsko-Mongolskim
Spotkaniu Biznesowym, gdzie opowiadała lokalnym firmom o możliwościach inwestycyjnych w jej kraju oraz spotkała się prezesem Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Mongolskiej.
7 maja: jeden z liderów Komunistycznej Partii Wietnamu usunięty z Biura Politycznego. Đinh La Thăng, do niedawna członek Politbiura KC KPW oraz przewodniczący Komitetu Partii w mieście Ho Chi Minh, został odsunięty od pełnienia tych
funkcji głosami 90% członków Komitetu Centralnego. Decyzja ta ma związek z jego
działalnością, jako przewodniczącego zarządu państwowego przedsiębiorstwa PetroVietnam (PVN, Vietnam Oil and Gas Group), którą to funkcję sprawował w latach
2006-11. Đinh La Thăng, zdaniem Politbiura, między rokiem 2009 a 2011 naraził
PVN na straty rzędu 40 mln$, inwestując kapitał w Ocean Bank wbrew istniejącym
regulacjom. Thăng jest pierwszym usuniętym od 1996 roku członkiem Biura Politycznego i pierwszym w historii partii, którego wydalono z Politbiura w związku z podejrzeniami o korupcję. Choć nie jest jeszcze pewne czy przyjął on korzyść majątkową
dokonując chybionych inwestycji, to mimo wszystko czeka go surowy wyrok, gdyż
wietnamskie prawo przewiduje wysokie kary za narażanie państwowych przedsiębiorstw na tak duże straty.
8 – 10 maja: wicepremier i minister spraw zagranicznych Wietnamu Phạm Bình
Minh w Japonii. Wiceszef rządu w Hanoi udał się do Tokio na zaproszenie Fumio
Kishidy stojącego na czele japońskiego resortu spraw zagranicznych. Minh spotkał
się z premierem Shinzo Abe, będącym kilka dni wcześniej w Wietnamie przewodniczącym Izby Reprezentantów Tadamori Oshimą oraz Shinichi Kitaoką, prezesem Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (JICA). Wizyta ministra Minha miała

związek z zaplanowanym spotkaniem w ramach Wietnamsko-Japońskiego Komitetu
Współpracy, podczas którego dyskutowano o wspólnej inicjatywie mającej na celu
polepszenie otoczenia biznesowego, japońskim wsparciu wietnamskiego przemysłu
samochodowego i pomocy w realizacji strategii industrializacji Wietnamu. Poruszono
również temat koordynacji stanowisk na międzynarodowych forach jak ONZ, ASEM,
Szczyt Azji Wschodniej, Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne czy
ASEAN+3. Japończycy zadeklarowali także wsparcie kandydatury Wietnamu na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-21.
10 – 17 maja: wiceprezent Đặng Thị Ngọc Thịnh złożyła oficjalną wizytę w Japonii. Po opuszczeniu Mongolii Thịnh przyleciała do Tokio. Jeszcze w ten sam dzień
odwiedziła wietnamską Ambasadę w stolicy Japonii, a następnego dnia pobytu wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Japońską Izbę Handlową. Jednym z
głównych celów wizyty wiceprezydent był udział w 27. Światowym Szczycie Kobiet,
trwający od 11 do 13 maja, w którym uczestniczyło ok. 1 300 delegatek z blisko 60
państw świata. W czasie pobytu w Japonii Thịnh została zaproszona na audiencję
przez parę cesarską, a także spotkała się z następcą tronu, Naruhito. Kolejnego dnia
wizyty wiceprezydent przyjął Date Chuichi przewodniczący Izby Radców (wyższej
izby japońskiego parlamentu), z którym Thịnh rozmawiała o pozytywnych efektach
pracy Parlamentarnych Grup Przyjaźni Wietnamsko-Japońskiej. Ostatnim etapem
wizyty było spotkanie z wietnamskimi studentami, którzy podjęli edukację w prefekturze Fukuoka oraz rozmowa z biznesmenami i przedstawicielami lokalnych władz.
11 – 15 maja: prezydent Trần Đại Quang wziął udział w Forum „Jeden pas,
jedna droga” odbywającym się w Pekinie. Na zaproszenie przewodniczącego
ChRL Xi Jingpinga do Chin przybyło ok. 30 głów państw oraz ponad 100 przedstawicieli krajów i instytucji z całego świata. Dla Państwa Środka było to wydarzenie
podsumowujące dotychczasowe osiągnięcie związane z pomysłem stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku, dla innych przedstawicieli okazją do przedyskutowania z
Chinami istotnych dla bilateralnych relacji kwestii. Prezydent Quang podczas pierwszego dnia wizyty, jeszcze przed rozpoczęciem Forum, chwalił chińską drogę reform i podkreślił żywe zainteresowanie projektem Pasa i Szlaku ze strony Wietnamu.
W rozmowie z przewodniczącym poruszył również kwestie spornych archipelagów i
konieczności współpracy wokół zasobów rzeki Mekong. Spotkanie między Xi a Quangiem zakończyło się podpisaniem szeregu umów gospodarczych, a dzień zakończył bankiet w Hali Ludowej wydany na cześć prezydenta Wietnamu. Podczas pobytu w Państwie Środka Trần Đại Quang miał również możliwość rozmowy z Zhang
Dejiangiem, przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych oraz premierem Li Keqiangiem.
16 maja: premier Nguyễn Xuân Phúc rozmawiał z Dyrektorem Generalnym
Samsung Vietnam. Szef rządu Wietnamu spotkał się z Han Myoung-Supem, który

odpowiada za działania koreańskiej firmy na rynku wietnamskim. Premier zasugerował jak najszybsze utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Samsunga, które mogłoby w przyszłości pozytywnie wpłynąć na przemysł elektrotechniczny i elektroniczny w Wietnamie. Samsung Vietnam, zatrudnia obecnie 107 tys. Wietnamczyków, a spodziewane przychody firmy w 2017 roku mają wynieść ok. 60mld$.
17 – 18 maja: drugie Spotkanie Wyższych Urzędników APEC. Przedstawiciele
krajów tworzących Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku po raz drugi spotkali się
w Wietnamie, gdzie w listopadzie tego roku odbędzie się szczyt APEC. Tym razem
delegaci obradowali w Hanoi, gdzie dyskutowano o współpracy w dziedzinie handlu
elektronicznego i implementacji postanowień Deklaracji z Limy w sprawie stworzenia Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku. Poruszono również temat opracowania
nowej Wizji APEC po roku 2020 oraz rozmawiano o postępach w realizacji czterech
priorytetowych zadań, jakie wyznaczono w marcu. Przy okazji drugiego Spotkania
Wyższych Urzędników APEC odbyło się 49 spotkań, w których udział wzięło blisko
2 tys. delegatów ze wszystkich państw Wspólnoty.
18 maja: w Hanoi uczczono rocznicę urodzin Ho Chi Minha. Dzień przed 127.
rocznicą urodzin wodza wietnamskiej rewolucji partyjni i państwowi liderzy oddali
cześć byłemu prezydentowi i założycielowi KPW. Prezydent Quang, premier Phúc,
sekretarz Trọng oraz przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Ngân, którym
towarzyszyli również przedstawiciele różnych ministerstw i weterani wojenni, złożyli
wieńce pod pomnikiem Ho Chi Minha, znajdującym się niedaleko jego mauzoleum.
20 maja: premier Nguyễn Xuân Phúc przyjął japońskiego ministra gospodarki,
handlu i przemysłu. Szef wietnamskiego rządu spotkał się w Hanoi Hiroshige Seko, który przebywał w Wietnamie przy okazji 23. spotkania ministrów APEC odpowiedzialnych za handel. Oprócz kwestii gospodarczych liderzy rozmawiali także o
polepszeniu kontaktów między obywatelami obydwu państw i sukcesie, jakim jest
otwarcie we wrześniu 2016 roku Uniwersytetu Wietnamsko-Japońskiego.
23 – 25 maja: minister spraw zagranicznych Wietnamu złożył oficjalną wizytę
w Madrycie. Pobyt Phạm Bình Minha w Hiszpanii związany jest z obchodami 40.
rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Hanoi a Madrytem. Wicepremier Wietnamu miał okazję spotkać się z królem Filipem VI Burbonem, który
podczas rozmowy podkreślił, że Hiszpania uznaje rząd w Hanoi za ważnego partnera w regionie Azji i Pacyfiku, a wzrost wymiany handlowej od czasu nawiązania
strategicznego partnerstwa w 2009 roku oscyluje w granicach 15-20% rocznie. Minh
rozmawiał również z ministrem spraw zagranicznych i współpracy Alfonso Dastisem,
który wyraził poparcie dla podpisania i szybkiej implementacji Umowy o wolnym
handlu między Wietnamem a UE. Wicepremier wraz z wiceministrem inwestycji i
planowani oraz zastępcą szefa resortu przemysłu i handlu wziął również udział w

Wietnamsko-Hiszpańskim Forum Biznesowym, gdzie wietnamscy politycy zachęcali
przedsiębiorców z Półwyspu Iberyjskiego do inwestowania w ich kraju.
25 – 26 maja: wicepremier Minh w Portugalii na zaproszenie ministra spraw
zagranicznych Augusto Santosa Silvy. Po opuszczeniu Madrytu Phạm Bình Minh
udał się do Lizbony. Jako pierwszy ministra spraw zagranicznych Wietnamu przyjął
Eduardo Ferro Rodrigues przewodniczący jednoizbowego Zgromadzenia Republiki.
Zapewnił on o wsparciu prac ze strony portugalskiego parlamentu na rzecz utworzenia przyjaznego otoczenia biznesowego dla wietnamskich firm. Podczas spotkania z Silvą podpisano z kolei memorandum w sprawie stworzenia mechanizmu konsultacji politycznych między ministerstwami spraw zagranicznych. Wicepremier
wziął również udział w sesji roboczej z ministrem gospodarki Manuel Caldeirą Cabralem, z którym dyskutował o potencjalnej współpracy w takich dziedzinach jak
gospodarka morska, transport, infrastruktura i energetyka odnawialna.
29 – 31 maja: pierwsza wizyta premiera Nguyễn Xuân Phúca w Stanach
Zjednoczonych. Szef rządu Wietnamu udał się do USA w odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Trumpa. Była to pierwsza wizyta wietnamskiego premiera od
momentu, gdy w Białym Domu władzę przejęła nowa administracja. Drugiego dnia
pobytu w Nowym Yorku, gdzie wylądował samolot szefa rządu SRW, Phúc spotkał
się z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem. Przekonywał go o konieczności jak najszybszego i pokojowego rozwiązania sporu na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie) i zaletach kandydatury Wietnamu na niestałego członka RB. Przed wylotem do Waszyngtonu premier Phúc
wziął także udział w obchodach 40. rocznicy członkowstwa Wietnamu w ONZ oraz
w dyskusji z amerykańskimi biznesmenami. W stolicy USA szef wietnamskiego
rządu spotkał się z reprezentantem Stanów Zjednoczonych ds. Handlu Robertem
Lighthizerem oraz sekretarzem rolnictwa Sonnym Perdue. Najważniejszym momentem wizyty Phúca była jednak rozmowa z prezydentem Trumpem. W Białym
Domu dyskutowano m. in. o efektywnej implementacji Ramowej Umowy o Handlu i
Inwestycjach (TIFA - Trade and Investment Framework Agreement), która ma
rozwiązać problemy wietnamsko-amerykańskich relacji handlowych.

II. RELACJE INDOCHIŃSKIE
10 – 16 maja: przewodniczący Izby Narodowości Mjanmy z wizytą w Wietnamie. Obecność kierującego pracami wyższej izby birmańskiego parlamentu Mahn
Win Khaing Thana była odpowiedzią na zaproszenie stojącej na czele Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Nguyễn Thị Kim Ngân. Na spotkaniu z birmańskim politykiem Ngân zapewniła o chęci współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronno-

ści. Rozmawiano również o pogłębianiu współpracy w ramach takich inicjatyw jak
Szczyt Kambodża-Laos-Mjanma-Wietnam, Szczyt Strategiczny Irawadi-MenamMekong czy Wielki Subregion Mekongu. Than spotkał się również w Sekretarzem
Generalnym KPW Nguyễn Phú Trọngiem oraz premierem Nguyễn Xuân Phúciem, z
którymi dyskutował o podpisaniu w przyszłości umów handlowych i powołaniu Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Mjanmarskiej. Wietnamscy liderzy zaapelowali
również o zacieśnianie współpracy wokół zasobów wody i wyrazili nadzieję, że Birma wkrótce stanie się członkiem Komisji Rzeki Mekong. Thana przyjął także prezydent Wietnamu Trần Đại Quang oraz stojący na czele Komitetu Partii w mieście Ho
Chi Minh, nowo powołany przewodniczący, Nguyễn Thiện Nhân.
11 – 12 maja: delegacja wietnamska na czele z premierem wzięła udział w 26.
Światowym Forum Ekonomicznym ASEAN w Phnom Penh. Forum odbywające
się w stolicy Kambodży zdominowały głównie tematy polityki edukacyjnej, promocji
startupów i inwestycji. Wydarzenie było również okazją do rozmowy Phúca z Jin
Liqunem prezesem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Globalnym amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego Cisco Systems,
Goh Seow Hiongiem. W Forum uczestniczyło blisko 600 delegatów z państw Azji
Południowo-Wschodniej i spoza regionu.
22 maja: Naczelny Dowódca Wietnamskiej Armii Ludowej przyjął delegację z
Ministerstwa Obrony Kambodży. Pełniący jednocześnie funkcję wiceministra
obrony Phan Văn Giang rozmawiał w Hanoi z oficerami kambodżańskiej armii na
czele z podsekretarzem stanu Phuong Siphanem. Giang zapewnił, że konieczna
jest współpraca między wojskami obydwu krajów w celu utrzymania stabilności w
regionie. Generał Siphan wyraził natomiast nadzieję, iż Wietnam nadal będzie
wspierał Kambodżę w szkoleniu personelu Królewskiej Armii.
23 maja: spotkanie między przedstawicielami Komitetów Centralnych Komunistycznej Partii Wietnamu i Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. Obecność liderów KPW w Wientian jest związana z obchodami roku Solidarności i Przyjaźni Laotańsko-Wietnamskiej. Podczas rozmów obie strony wymieniały się doświadczeniami w zakresie tworzenia agend, implementacji oraz oceny planów i
regulacji przyjmowanych przez KC oraz budowania aparatu partyjnego.
26 maja: wspólna konferencja ministerstw bezpieczeństwa Laosu i Wietnamu. Kolejne spotkanie, do jakiego doszło w Wientian, było przede wszystkim okazją do wymiany opinii przedstawicieli policji obu państw indochińskich w szczególności w odniesieniu do przestępczości transgranicznej. Podkreślono przede
wszystkim potrzebę wzmożonej współpracy podczas śledztw w zakresie wymiany
informacji o przestępczości oraz szkolenia personelu, by uczynić rejony przygraniczne bezpiecznymi.

III. WIETNAM I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
4 maja: Ambasador Czech rozmawiał z wiceministrem obrony Wietnamu.
Vítězslav Grepl i Nguyễn Chí Vịnh dyskutowali o konieczności zacieśnienia współpracy wojskowej, o czym Praga i Hanoi zadecydowały już w 2012 roku, podpisując
memorandum. Grepl przekazał również zaproszenie do Czech dla ministra obrony
Wietnamu Ngô Xuân Lịcha.
9 maja: Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce spotkał się
z prezesem Krajowej Izby Gospodarczej. Vũ Đăng Dũng rozmawiał z Andrzejem Aredarskim na temat poprawy relacji handlowych oraz pomyśle organizowania
cyklicznych warsztatów dla wietnamskich i polskich biznesmenów. Prezes KIG zapowiedział również, że pod koniec tego roku zostanie zorganizowana wizyta delegacji polskiej do Wietnamu, na czele której stanie Prezydent RP Andrzej Duda.
15 maja: warsztaty w Hanoi promujące czeski rynek. W stolicy Wietnamu zachęcano krajowych przedsiębiorców do inwestycji w Czechach. Na spotkaniu
obecny był przedstawiciel czeskiej Ambasady David Jakulisch, który opowiadał o
zaletach swojego kraju i możliwościach inwestycyjnych w Republice Czeskiej. Poruszono również temat konieczności wprowadzenia udogodnień wizowych dla
obywateli wietnamskich, co mogłoby, zdaniem obecnym na spotkaniu biznesmenów, ułatwić kontakty handlowe z Czechami.
23 maja: prezydent Czech Miloš Zeman przyjął Ambasadora Wietnamu w
Pradze. Podczas spotkania Hồ Minh Tuấn przekazał pozdrowienia od prezydenta
Quanga, na którego zaproszenie Zeman uda się do Hanoi na początku czerwca.
W trakcie rozmów ustalono również szczegóły związane z planowaną podróżą
prezydenta Czech do Wietnamu.

KOMENTARZ
1. Obecność prezydenta Wietnamu Trần Đại Quanga na odbywającym się w Pekinie Forum „Jeden pas, jedna droga” wskazuje na fakt, iż Wietnam jest zainteresowany chińską inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku. Plan Państwa
Środka zakłada stworzenie sześciu lądowych korytarzy ekonomicznych, z których jeden miałby biec przez Półwysep Indochiński i łączyć południe ChRL z
Półwyspem Malajskim. Chińsko-Indochiński Korytarz Ekonomiczny (CICPEC China-Indochina Peninsula Economic Corridor) może opierać się na działającym już mechanizmie współpracy uruchomionej przez Azjatycki Bank Rozwoju,
czyli Wielki Subregion Mekongu. Najistotniejszy element Korytarza to tzw. kolej
tranazjatycka, czyli magistrala łącząca Kunming, stolicę prowincji Yunnan, z

Singapurem. Pomysł stworzenia sieci tras kolejowych zakłada istnienie trzech
głównych szlaków: wschodniego – przebiegającego przez Wietnam i Kambodżę, centralnego – przecinającego Laos oraz zachodniego, idącego przez Birmę.
Za pośrednictwem wymienionych połączeń pociągi mają docierać do Bangkoku,
skąd w kierunku Singapuru położone zostaną tory dla kolei dużych prędkości.
Wietnam może zatem stać się jeszcze ważniejszym partnerem handlowym dla
Pekinu w kontekście współpracy ChRL z resztą państw ASEAN. Co więcej, dla
Chin korytarz ekonomiczny biegnący przez Indochiny jest również szansą na
ułatwienie dostępu południowozachodnim prowincjom ChRL do Morza Południowochińskiego. Kluczową rolę „łącznika” mógłby odgrywać modernizowany
obecnie port w Hajfongu na północy Wietnamu.
2. Ściślejsza współpraca z Chinami i zaangażowanie w Inicjatywę Pasa i Szlaku
rodzi niebezpieczeństwo gospodarczego uzależnienia się Wietnamu od Pekinu,
a argumenty ekonomiczne mogą zostać wykorzystane politycznie, np. w kontekście sporu o Wyspy Spratly (wiet. (Trường Sa) i Paracelskie (Hoàng Sa).
Dlatego też istotnym elementem w polityce zagranicznej Hanoi jest zapewnienie balansu dla Chin w regionie w postaci większego zaangażowania Japonii i
Stanów Zjednoczonych, z którymi Wietnam zacieśnia współpracę. Majowa podróż premiera Phúca do USA jest trzecią najważniejszą wizytą na wysokim
szczeblu w relacjach amerykańsko-wietnamskich, od kiedy w lipcu 2015 roku w
Ameryce przebywał Sekretarz Generalny KPW Trọng, a do Wietnamu udał się
prezydent Obama w maju rok później. O wadze tegorocznej wizyty świadczy
fakt, że do Stanów Zjednoczonych wraz z premierem udali się również minister
spraw zagranicznych i wicepremier Phạm Bình Minh oraz szefowie resortów
bezpieczeństwa publicznego, planowania i inwestycji, przemysłu i handlu oraz
rolnictwa i rozwoju wsi. Phúc był również pierwszym szefem rządu z grupy
państw Azji Południowo-Wschodniej, który odwiedził Stany Zjednoczone po
wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, co może wskazywać na rangę, jaką
nowa administracja przypisuje stosunkom z Hanoi. Wietnam zacieśnia również
relacje z Japonią, o czym świadczą częste spotkania między politykami obydwu państw. W maju w Hanoi przebywali m. in. przewodniczący Izby Reprezentantów Tadamori oraz minister handlu Seko. Tokio z kolei w tym miesiącu
odwiedził minister spraw zagranicznych Minh oraz wiceprezydent Thịnh, a w
czerwcu do stolicy Japonii uda się szef wietnamskiego rządu Phúc. Dla Hanoi
polityka multilateralizmu i dywersyfikacji partnerów zagranicznych, czego przejawem jest zacieśniająca się współpraca z Waszyngtonem i Tokio, to nie tylko
kolejny etap integracji ze światowym rynkiem, ale i poszukiwanie partnerów,
którzy zagwarantowaliby równowagę sił w konflikcie o sporne archipelagi.

