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I. WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO

4 – 8 czerwca: premier Wietnamu złożył oficjalną wizytę
w Japonii. Celem pobytu Nguyễn Xuân Phúca było uczestnictwo w 23. Międzynarodowej Konferencji „Przyszłość Azji”.
Phúc wziął także udział w spotkaniu poświęconym promowaniu wietnamskich inwestycji, w którym uczestniczyło ponad 1 600 delegatów. Jej efektem było podpisanie kontraktów między firmami z obydwu państw o wartości 22 mld
USD. Szef wietnamskiego rządu spotkał się także z Oshimą
Tadamorim i Chuichim Date przewodniczącymi Izby Reprezentantów i Radców Japonii oraz został przyjęty przez cesarza Akihito. Najważniejszym punktem wizyty było jednak
spotkanie z premierem Abe Shinzo, które zaowocowało
podpisaniem 14 umów bilateralnych.
4 – 7 czerwca: delegacja na czele z ministrem obrony
Wietnamu odwiedziła Kubę. Ngô Xuân Lịch w asyście
wietnamskich wojskowych udał się z wizytą do Hawany na
zaproszenie Leopoldo Cintra Fríasa, szefa resortu ds. rewolucyjnych sił zbrojnych. Obaj ministrowie wyrazili chęć podejmowania wspólnych działań w sektorze bezpieczeństwa
i obronności oraz wskazali na konieczność szybszej implementacji zawartych już porozumień. Podczas pobytu na
Kubie minister Lịch został również przyjęty przez Raula Castro, przewodniczącego Rady Państwa i Rady Ministrów
oraz pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Kuby.
8 czerwca: Ho Chi Minh rozpoczęło współpracę z południowokoreańską prowincją Gangwon. Burmistrz Choi
Moon-soon i przewodniczący Komitetu Ludowego miasta
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HCM Nguyễn Thành Phong złożyli podpisy pod memorandum dotyczącym współdziałania w zakresie energetyki, biotechnologii i opieki zdrowotnej. Dzień później
odbyła się konferencja zorganizowana przez Koreańską Federację Małych i Średnich Przedsiębiorstw z udziałem przedstawicieli wietnamskich i ok. 150 biznesmenów z Gangwonu.
9 czerwca: Indonezja uwolniła przetrzymywanych wietnamskich rybaków.
Rząd w Dżakarcie wyraził zgodę na powrót do domów 695. osób zatrzymanych
podczas połowu ryb na indonezyjskich wodach terytorialnych. Łącznie w tym roku
uwolniono już ponad tysiąc rybaków z Wietnamu schwytanych przez straż przybrzeżną Indonezji.
11 – 18 czerwca: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Władzy Ludowej Kuby w Wietnamie. Wizyta Juana Estebana Lazo Hernándeza jest odpowiedzią na zaproszenie stojącej na czele Zgromadzenia Narodowego Wietnamu
Nguyễn Thị Kim Ngân. Celem wizyty kubańskiej delegacji jest zacieśnienie więzi
politycznych między ciałami legislacyjnymi obydwu państw w oparciu o parlamentarne grupy współpracy wietnamsko-kubańskej oraz zapoznanie się z formą funkcjonowania Komitetu Stałego ZN. Hernándeza przyjął również prezydent Trần Đại
Quang oraz premier Nguyễn Xuân Phúc, z którymi przewodniczący rozmawiał o
wspólnych inicjatywach w dziedzinie biotechnologii, telekomunikacji, infrastruktury
i rolnictwa, podtrzymując zobowiązanie o dostarczaniu ryżu na Kubę. Podczas pobytu w stołecznym Hanoi nie zabrakło również spotkania z sekretarzem generalnym KPW Nguyễn Phú Trọngiem. Drugą część wizyty Hernández spędził na południu Wietnamu spotykając się z sekretarzem Komitetu Partii w mieście Ho Chi
Minh Nguyễn Thiện Nhânem oraz władzami prowincji Bến Tre i Sơn La.
13 czerwca: nowy szlak dla pociągów towarowych między Wietnamem a
prowincją Yunnan został otwarty. Z Kunmingu wyruszył pierwszy transport, który po sześciu dniach dotarł do portowego miasta Hajfong. Jak podała firma logistyczna Jinlai Shunfa w 32 kontenerach przewieziono surowce przeznaczone dla
wietnamskiego przemysłu chemicznego. Eksperci spodziewają się, że wkrótce pociąg będzie kursował raz dziennie. Póki co przewidziany jest jeden transport tygodniowo.
13 czerwca: Wietnam uruchomił pierwszą platformę handlu elektronicznego
dla rodzimych produktów. Jak podała Vietnam Post Corporation (VNPOST) portal Badasa oferuje ok. 20 tys. produktów spożywczych, napojów i rękodzieła od
blisko 5 tys. dostawców. Wszystkie wyroby otrzymały certyfikaty jakości wydane
przez władne organy.
14 czerwca: 9-ty Wietnamsko-Rosyjski Szczyt Dyplomacji, Obrony i Bezpieczeństwa. Obie strony podczas konsultacji reprezentowali wiceministrowie spraw

zagranicznych Bùi Thanh Sơn i Igor Mogułow, którzy skupili się na zagrożeniach
dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku. Dyskutowano również o
współpracy w ramach multilateralnych inicjatywach takich jak formuła ASEANRosja, APEC czy Euroazjatycka Unia Gospodarcza.
17 – 22 czerwca: przewodniczący Senatu Haiti odwiedził Wietnam. Youri Latortue odpowiedział na zaproszenie przewodniczącej ZN Ngân. Politycy w trakcie
rozmów zgodzili się, że konieczne jest ustanowienie parlamentarnych grup współpracy haitańsko-wietnamskiej w celu zacieśnienia więzi politycznych. Dyskutowano również o trójstronnych umowach, obejmujących Kolumbię, dotyczących
wspólnych działań w zakresie rolnictwa. Latortue odbył również wspólną rozmowę
z prezydentem Quangiem oraz Nguyễnem Phú Trọngiem. Z sekretarzem generalnym omawiali wzorcowy model współpracy między Telecommunications D'Haiti,
S.A.M. (Teleco) a Viettelem w ramach spółki joint-ventrure Natcom i inne potencjalne inicjatywy. Trọng podziękował również za poparcie kandydatury Wietnamu
na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-21 i osoby Phạm
Sanh Châu na stanowisko Dyrektora Generalnego UNESCO na kadencję 2017-21.
18 – 19 czerwca: wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej ChRL w
Wietnamie. Celem wizyty Gen. Fan Changlonga było spotkanie z ministrem obrony Lịchem, w trakcie którego podsumowano dotychczasową wojskową współpracę
wietnamsko-chińską. Rozmawiano również o wspólnych ćwiczeniach, które odbyły
się między 20 a 22 dniem czerwca w prowincji Lai Châu i Yunnanie. Efektem wizyty było także podpisanie umowy dotyczącej współpracy w szkoleniu personelu ministerstw obrony. Generał Fan Changlong został również przyjęty przez sekretarza
generalnego Trọnga, z którym dyskutował o sytuacji na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie).
20 – 21 czerwca: John Kerry z wizytą w Hanoi. Były sekretarz stanu USA spotkał się w stolicy Wietnamu z premierem Phúciem oraz Nguyễn Văn Bìnhem,
przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Komitetu Centralnego KPW. Dyskutowano głównie o wsparciu Stanów Zjednoczonych w dziedzinie zarządzania zasobami
wody i pozyskiwania energii odnawialnej. Dzień później Kerry rozmawiał z przewodniczącym Komitetu Partii miasta Ho Chi Minh Nhânem na temat wsparcia ze
strony władz miejskich dla Wietnamskiego Uniwersytetu Fullbrighta, do którego
powstania przyczynił się były sekretarz stanu. Pomoc miałaby polegać na korzystaniu przez studentów z infrastruktury Parku Technologicznego, w którym znajduje się uczelnia.
25 – 27 czerwca: wietnamska misja handlowa w Republice Południowej
Afryki. Przedstawiciele 10 przedsiębiorstw przybyli do Johannesburga w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych. W Targach South African International

Trade Exhibition wzięły m. in. udział firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, handlem urządzeniami gospodarstwa domowego i akcesoriami modowymi.
27 czerwca: Grupa Bosch aktywna na południu Wietnamu. Niemieckie przedsiębiorstwo podpisało memorandum z Saigon Innovation Hub (SiHub) w kwestii
wsparcia dla wietnamskiego rynku startupów. Bosch zobowiązał się do wysyłania
ekspertów, którzy mają stanowić wsparcie dla istniejących projektów i pomagać w
organizacji corocznych konkursów. 3 dni później podano, iż firma zainwestuje kolejne 47 mln USD w Bosch Gasoline Systems w fabryce w prowincji Đồng Nai,
produkującej przekładnie bezstopniowe do samochodów.
28 czerwca – 1 lipca: prezydent Wietnamu w Rosji na zaproszenie Władimira
Putina. Tuż po wylądowaniu w Moskwie Trần Đại Quang spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Rosyjskiej. Kolejne dni upłynęły
prezydentowi na rozmowach z najważniejszymi politykami Kremla. Quanga przyjęli: Walentina Matwijenko gubernator Sankt Petersburga i przewodnicząca Rady
Federacji, Wiaczesław Wołodin przewodniczący Dumy Państwowej, premier Rosji
Dmitrij Miedwiediew oraz prezydent Władimir Putin. Efektem rozmów z głową rosyjskiego państwa było podpisanie szeregu bilateralnych umów, które mają na celu wzmocnienie partnerstwa między Moskwą a Hanoi. Trần Đại Quang miał również możliwość spotkania z Giennadijem Ziuganowem przewodniczącym Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, a ostatnim etapem pobytu prezydenta był
udział w seminarium gospodarczym poświęconym współpracy w dziedzinie energetyki.
29 czerwca: znana blogerka o pseudonimie Mother Mushroom (Mẹ Nấm)
skazana na 10 lat więzienia. 38-letnia Nguyễn Ngọc Như Quỳnh została uznana
za winną szerzenia propagandy antypaństwowej. Blogerka pozostawała w areszcie od października 2016 roku, kiedy to została aresztowana podczas próby spotkania się z innymi uwięzionymi aktywistami politycznymi.

II. RELACJE INDOCHIŃSKIE
21 czerwca: minister poczty i telekomunikacji Laosu w Hanoi. Thansamay
Kommasith uzyskał zapewnienie od wicepremiera Trịnh Đình Dũnga co do kontynuacji działań mających na celu zachęcanie wietnamskich firm do inwestycji w
Laosie w branży telekomunikacyjnej i IT. Minister Kommasith zobowiązał się z kolei w imieniu rządu do udzielenia wszelkiej pomocy przedsiębiorcom wietnamskich
działającym na terenie Laosu.
22 czerwca: premier Kambodży wziął udział w sesji roboczej w prowincji
Bình Dương. Hun Sen powitany przez szefa wietnamskiego rządu Phúca i jego
pierwszego zastępcę wicepremiera Trương Hòa Bìnha udał się na spotkanie z

przedstawicielami władz prowincji oraz kambodżańską i wietnamską młodzieżą.
Podczas wystąpień premier Phúc podkreślił m.in. sukcesy w demarkacji granic,
która w 84% została oficjalnie zatwierdzona oraz nawoływał do wzmożonej współpracy w kwestiach granicznych takich jak handel czy walka z przestępczością.
Sen zapewnił z kolei, że zostanie przyśpieszony proces przyznawania oficjalnych
dokumentów Wietnamczykom mieszkającym w Kambodży.
23 – 26 czerwca: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Kambodży
złożył oficjalną wizytę w Wietnamie. Heng Samrin przybył na zaproszenie stojącej na czele ZN Wietnamu Nguyễn Thị Kim Ngân. Przewodniczący krajowych parlamentów wspólnie stwierdzili, że konieczne jest zakończenie prac nad wyznaczaniem granicy jeszcze w 2017 roku i podpisanie nowej Umowy o handlu granicznym. Dyskutowano również o konieczności koordynowania działań na regionalnych forach takich jak Wielki Subregion Mekongu (GMS), Komisja Rzeki Mekong
(MRC) czy Mechanizm Współpracy Lancang-Mekong (LMCM). Pierwszym dzień
pobytu przewodniczącego zakończył się bankietem wydanym na jego cześć, a
drugiego dnia wizyty Heng Samrin rozmawiał z premierem Phúciem oraz prezydentem Quangiem. W takcie spotkań uczczono m. in. rocznicę nawiązania oficjalnych stosunków międzypaństwowych oraz dyskutowano o sukcesach w relacjach
na linii Hanoi-Phnom Penh. Na zakończenie pobytu Samrin spotkał się jeszcze z
Hoàng Trung Hải, sekretarzem Komitetu Partii w mieście Hanoi i Vũ Mão stojącym
na czele Organizacji Przyjaźni Wietnamsko-Kambodżańskiej.
24 czerwca: uroczystości upamiętniające 50-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Wietnamem a Kambodżą. Z okazji okrągłej rocznicy
ustanowienia oficjalnych relacji między Phnom Penh a Hanoi najwyżsi przedstawiciele państwowi wymienili noty gratulacyjne, w których podkreślano dobrosąsiedzkie relacje między obydwoma krajami. W celu uczczenia jubileuszu w dniach poprzedzających rocznicę odbyło się wiele oficjalnych uroczystości w Kambodży jak i
w Wietnamie.
26 czerwca: minister zdrowia Laosu z wizytą w stolicy Wietnamu. Bounkong
Syhavong spotkał się z wicepremierem Vũ Đức Đamem, z którym dyskutował na
temat konieczności przyśpieszenia prac nad Szpitalami Przyjaźni WietnamskoLaotańskiej w północno-wschodnich prowincjach Laosu. Wicepremier Đam zapewnił o dalszej woli przyjmowania laotańskich pacjentów w przygranicznych
wietnamskich szpitalach i wraził chęć dalszego udzielania pomocy w szkoleniu
personelu medycznego.
29 – 30 czerwca: 8. Wietnamsko-Laotańska Konferencja Współpracy ds.
Bezpieczeństwa. W Wientian spotkały się delegacje, na czele których stali wiceministrowie bezpieczeństwa publicznego Bùi Văn Nam oraz Kongthong Phongvi-

chith. Debatowano głównie o minimalizacji zagrożeń na terenach przygranicznych
i polepszeniu współpracy służb bezpieczeństwa.

III. WIETNAM I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
1 – 2 czerwca: Ambasador Wietnamu z wizytą w Łodzi. J. E. Vũ Đăng Dũng
wziął udział w zorganizowanej przez Katedrę Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego międzynarodowej konferencji 13th Lodz East Asia Meeting. Power Shifts in East Asia: Prospects for Developing Asian-European Ties. Jego Ekscelencja spotkał się także z
władzami uczelni, z którymi dyskutował o potencjalnej współpracy między UŁ a
ośrodkami w Wietnamie, w czym mogłaby pomóc ambasada w Warszawie. Kolejnego dnia pobytu w Łodzi Dũnga przyjęła prezydent miasta Hanna Zdanowska
oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. Podczas rozmów poruszano temat atrakcyjności Łodzi dla wietnamskich studentów i dyskutowano o możliwościach współpracy na różnych polach.
1 – 3 czerwca: wicepremier Słowacji Robert Kaliňák w Wietnamie. Wiceszef
rządu w Bratysławie swoją wizytę rozpoczął od spotkania z przewodniczącym
Komitetu Ludowego miasta Ho Chi Minh Nguyễn Thành Phongiem, z którym debatował o możliwościach pogłębiania współpracy w przemyśle chemicznym, elektronicznym i spożywczym. Następnie, pełniący również funkcję ministra spraw
wewnętrznych Słowacji Kaliňák, udał się do stołecznego Hanoi, gdzie przyjął go
minister bezpieczeństwa publicznego Tô Lâm. Politycy, odnosząc się do zawartej
w marcu tego roku umowy, omawiali kolejne sfery potencjalnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości takie jak przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy czy zapobieganie atakom hackerskim. Ostatnim akcentem wizyty wiceszefa rządu Słowacji było spotkanie z premierem Wietnamu Phúciem, którego Kaliňák
zaprosił do Bratysławy.
2 czerwca: Ambasador Czech w Wietnamie spotkał się z szefem rządu w Hanoi. Premier Nguyễn Xuân Phúc rozmawiał z Vítězslavem Greplem o zacieśnieniu
więzi biznesowych między czeskimi i wietnamskimi firmami, czemu sprzyjać ma
obecność wielu przedsiębiorców z Czech podczas wizyty prezydenta Zemana.
Mówiono również o potencjalnych korzyściach mogących płynąć z zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE a Hanoi.
6 – 8 czerwca: prezydent Czech Miloš Zeman złożył oficjalną wizytę w Wietnamie. Wraz z głową państwa czeskiego do Hanoi udała się również jego małżonka Ivana Zemanová i przedstawiciele rządu w Pradze na czele z ministrem
sprawiedliwości Robertem Pelikánem, wiceministrem spraw zagranicznych
Václavem Kolają, wiceministrem przemysłu i handlu Jiřím Kolibą oraz Petrem

Mlsną, wiceszefem resortu spraw wewnętrznych. Wśród członków delegacji znalazło się również 68 reprezentantów świata biznesu. Zemana dzień po lądowaniu
oficjalnie powitał w pałacu prezydenckim Trần Đại Quang, który wyraził zadowolenie na wieść o planach otwarcia czeskiego konsulatu w Ho Chi Minh i uruchomienia bezpośrednich lotów między Pragą a dawnym Sajgonem. Kolejnego dnia delegacje obydwu państw zasiadły do rozmów biznesowych. Ich efektem było podpisanie siedmiu kontraktów i porozumień w zakresie użycia technologii cyfrowej w
procesie zarządzania, farmaceutyce i produkcji światłowodów. Prezydent Czech
podczas pobytu w Hanoi spotkał się również z wicepremierem i ministrem finansów Vương Đình Huệ, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu
Nguyễn Phú Trọngiem oraz przewodniczącą ZN Nguyễn Thị Kim Ngân, których
zapewnił o czeskim poparciu dla szybkiego podpisania i ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a Unią Europejską.
13 czerwca: wiceminister rozwoju Polski w Wietnamie. Na zaproszenie Banku
Światowego Mariusz Haładyj uczestniczył w konferencji współorganizowanej przez
BŚ i Ministerstwo Planowania i Innowacji Wietnamu dotyczącej standardów zarządzania gospodarką. Wiceminister opowiadał o reformie regulacji na rzecz wzrostu
gospodarczego na przykładzie Polski.
23 czerwca: minister spraw zagranicznych i handlu Węgier spotkał się w Budapeszcie z przewodniczącym Komitetu Ludowego Ho Chi Minh. Péter
Szijjártó dyskutował z Nguyễn Thành Phongiem o znaczeniu ekonomicznym wietnamskiego miasta oraz węgierskim wsparciu w zakresie zarządzania zasobami
wody i przetwórstwa spożywczego. Rząd w Budapeszcie zdecydował się udzielić
na te cele kredytu w wysokości 440 mln €.
23 czerwca: wietnamski kandydat na stanowisko Dyrektora Generalnego
UNESCO spotkał się z litewskim wiceministrem spraw zagranicznych. Phạm
Sanh Châu wymienił z Nerisem Germanem poglądy dotyczące misji i celów przyszłego szefa wyspecjalizowanej organizacji ONZ na kadencję 2017-21. Litwa jest
członkiem Rady Wykonawczej UNESCO, która na przełomie października i listopada tego roku nominuje nowego Dyrektora Generalnego spośród dziewięciu pretendentów.
26 – 28 czerwca: prezydent Wietnamu Trần Đại Quang złożył oficjalną wizytę
na Białorusi. Quang przybył do Mińska na zaproszenie głowy białoruskiego państwa Aleksandra Łukaszenki. Tuż po lądowaniu prezydent spotkał się z członkami
Stowarzyszenia Przyjaźni Białorusko-Wietnamskiej oraz weteranami, którzy w
czasie wojny w Indochinach byli zaangażowani w pomoc dla Wietnamu. Następnie
Trần Đại Quang został przyjęty przez Łukaszenkę, z którym rozmawiał o podniesieniu poziomu wymiany handlowej, czemu sprzyjać ma Umowa o wolnym handlu
zawarta między Wietnamem a Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Spotkanie zao-

wocowało podpisaniem wspólnej deklaracji o dalszym rozwoju współpracy dwustronnej. Obaj liderzy za sukces uznali powołanie spółki joint-venture MAZ Asia,
produkującej białoruskie ciężarówki w Wietnamie oraz rozwój współpracy naukowo-technicznej. Pobyt Quanga zakładała również rozmowę z premierem Andriejem Kobiakowem, z którym prezydent Wietnamu omawiał kwestie inwestycji w
przetwórstwie spożywczym, przemyśle maszynowym oraz infrastrukturze. Wizytę
prezydenta zakończyło spotkanie z Uładzimirem Andrejczanką, Przewodniczącym
Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi.

KOMENTARZ
1. Pobyt premiera Wietnamu w Japonii był szeroko komentowany w światowych
mediach. Nguyễn Xuân Phúc swoją wizytę rozpoczął od rozmów z burmistrzem prefektury Ibaraki, Hashimoto Masaru. Szef wietnamskiego rządu został
również przyjęty przez innych przedstawicieli władz lokalnych. Doszło do rozmów z gubernatorami prefektur Kanagawa, Aichi, Shinga i Osaka. Premier
Phúc spotkał się także z Omurą Hideaki, przewodniczącym Komunistycznej
Partii Japonii, Ishii Kazuo, stojącym na czele ugrupowania Nowe Komeito oraz
Yamaguchim Natsuo jednym z liderów Partii Demokratycznej. Wizyta szefa
wietnamskiego rządu miała również na celu zacieśnienie więzi gospodarczych.
Z tego też względu doszło do rozmów z Prezesem Japońskiej Federacji Biznesu Nippon Keidanren Sakakibarą Sadayukim. Licząc na owocną współpracę
Phúc zachęcał jej członków takich jak Toray Industries, JXTG Holdings, Nomura Holdings, Tokyo Gas oraz Mitsubishi Corporation do inwestycji w swoim kraju. Szczególną uwagę premier Wietnamu zwracał na możliwości współpracy w
ochronie środowiska, energetyce odnawialnej, przemyśle wysokich technologii,
usługach i turystyce. Drugą część wizyty szef gabinetu spędził w Osace, gdzie
ogłosił uruchomienie bezpośrednich lotów między tym miastem a Wietnamem.
Operowane przez Vietnam Airlines i Jetstar Pacific połączenia mają przyczynić
się do częstszych kontaktów biznesowych.
2. Pobyt Phúca w Japonii jest kolejnym etapem zacieśniania stosunków między

Hanoi a Tokio. Przejmujący funkcję lidera na Półwyspie Indochińskim Wietnam
stara się wzmocnić obecność Japonii w regionie szukając tym samym przeciwwagi dla Chin. Jeden ze sposobów na zbalansowanie wpływów Państwa
Środka w regionie obydwa państwa nadal upatrują we pogłębianiu relacji w
ramach Partnerstwa Transpacyficznego, o czym rozmawiali szefowie wietnamskiego i japońskiego rządu. Władze w Tokio i Hanoi liczą, że wizyta premiera
Phúca zapoczątkuje kolejną falę japońskich inwestycji w Wietnamie. Przy okazji wizyty podpisano bowiem 43 umowy na szczeblu ministerstw, a szef wietnamskiego rządu uczestniczył w czterech seminariach dotyczących współpracy

gospodarczej. Wietnamsko-japońskie stosunki w dużej mierze opierają się na
relacjach gospodarczych, ale ostatnio można również zaobserwować wspólne
działania w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podczas wizyty premiera
Phúca podpisano bowiem szereg umów dotyczących szkolenia personelu
współpracy w walce z cyberprzestępczością i finansowym wsparciu w ramach
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej na budowę sześciu łodzi patrolowych. Umacniając swoją obecność w Indochinach Japonia staje się coraz ważniejszym
partnerem dla Wietnamu. Owocna współpraca na linii Tokio – Hanoi może doprowadzić do powstania silnego sojuszu w regionie, co w kontekście chwiejnej
polityki administracji Donalda Trumpa wobec Azji i Pacyfiku staję się coraz
bardziej realne.

