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I. WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
3 – 5 lipca: minister spraw zagranicznych Phạm Bình
Minh z wizytą w Indiach. Wicepremier i szef MSZ przybył
do New Delhi na zaproszenie swojej indyjskiej odpowiedniczki Sushmy Swaraj. Podczas pobytu w Indiach Minh
wziął udział w 9-tym Dialogu Delhijskim poświęconym stosunkom Indii z państwami Stowarzyszenia Narodów Azji
Południowo-Wschodniej. Dyskutowano o konieczności
zwiększenia poziomu wymiany handlowej w ramach Umowy
o wolnym handlu ASEAN – Indie oraz potencjalnych korzyściach płynących z udziału w Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwie Ekonomicznym. W trakcie rozmów obie
strony deklarowały chęć pogłębiania współpracy w obszarze IT, wytwarzania oprogramowania, bankowości, logistyce
i przemyśle farmaceutycznym. Minh miał również możliwość
rozmowy z wiceprezydentem i przewodniczącym Senatu
Mohammadem Hamidem Ansarim, Arunem Jaitley’em stojącym jednocześnie na czele resortu finansów, obrony i
spraw korporacyjnych oraz ustępującym w tym miesiącu
prezydentem Indii Pranabem Mukherjee.
4 lipca: władze Hanoi planują zakazać używania motocykli w mieście do 2030. Szacunki wskazują, iż ulicami
stolicy porusza się 5 mln jednośladów przypadających na
ok. 7 mln mieszkańców. Ze względu na zwiększającą się
liczbę korków ulicznych i pogarszającą jakość powietrza
Rada Ludowa Hanoi niemal jednogłośnie podjęła decyzję o
redukcji liczby motocykli na stołecznych drogach.
5 lipca: Wietnam rozpoczął odwierty na spornych wodach. Hiszpańskie przedsiębiorstwo Repsol, podwykonawca firmy Talisman-Vietnam, podjęło działania na Morzu Po-

Wietnamczycy za pośrednictwem hiszpańskiej firmy Repsol rozpoczęli odwierty w
celu identyfikacji złóż
gazu na spornych terenach. Wobec chińskich gróźb ataku na
wojskowe bazy Wietnamu zdecydowano o
zaprzestaniu odwiertów w rejonie tzw. Bloku 136-3

łudniowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie), mające na celu wydobycie gazu ziemnego. Pierwszych odwiertów dokonano już 21 czerwca ok. 400 km
od wietnamskiego wybrzeża w rejonie tzw. Bloku 136-3 (chiń. Wan'an Bei 21).
Prawdopodobnie te działania były również przyczyną skrócenia wizyty gen. Fan
Changlonga, który przebywał w drugiej połowie czerwca w Hanoi.
5 – 8 lipca: premier Nguyễn Xuân Phúc z wizytą w Niemczech przy okazji
szczytu G-20. Szef wietnamskiego rządu wylądował we Frankfurcie, gdzie w
pierwszej kolejności odwiedził honorowy konsulat Wietnamu. Następnie Phúc spotkał się w Moguncji z Malu Dreyer premier Nadrenii-Palatynatu i Volkerem Bouffierem szefem rządu Hesji, z którymi dyskutował o potencjalnej współpracy Wietnamu z wyżej wymienionymi krajami związkowymi Niemiec. Kolejnego dnia pobytu
wietnamski premier został przyjęty przez burmistrza Berlina Michaela Müllera i
prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, by następnie udać się do Hamburga na rozmowy z burmistrzem miasta Olafem Scholzem i kanclerz Niemiec
Angelą Merkel. Podczas spotkania w ramach G-20 Phúc poruszył temat zmian
klimatycznych i ich negatywnego wpływu na sytuację w regionie rzeki Mekong. W
trakcie szczytu odbył również oficjalne spotkania z głowami państw i szefami rządów czołowych 20-tu gospodarek świata oraz rozmawiał z przewodniczącym Rady
Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem
Junckerem o podpisaniu i implementacji Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a UE. Przy okazji wizyty Phúca w Berlinie zorganizowano także Wietnamsko-Niemieckie Forum Biznesowe, w którym wzięło udział ok. 500 biznesmenów z
Niemiec i blisko 100 przedsiębiorców wietnamskich.
8 – 11 lipca: Phúc w Holandii. Po opuszczeniu premier Wietnamu wylądował w
Amsterdamie. Powitany przez minister obrony Jeanine Hennis-Plasschaert Phúc
udał się na spotkanie z przedstawicielami Holendersko-Wietnamskiej Izby Handlowej. Następnego dnia przebywał już w Hadze, gdzie uroczyście otworzył nowy
budynek Ambasady Wietnamu, by później spotkać się z premierem Markiem Rutte,
na którego zaproszenie odwiedził Holandię. Szefowie rządów dyskutowali o
współdziałaniu w zarządzaniu zasobami wody, zrównoważonym rolnictwie, bezpieczeństwie żywieniowym oraz o zmianach klimatycznych. Tego samego dnia
Phúc wziął udział w Wietnamsko-Holenderskim Forum Biznesowym. Przyciągnęło
ono ok. 450 przedsiębiorców i zakończyło się podpisaniem licznych umów handlowych. Wieczorem natomiast miał miejsce tzw. okrągły stół, podczas którego
Wietnamczycy i biznesmeni z Europy rozmawiali o inteligentnych miastach (smart
city) i dzielnicach lotniczych (airport city), debatując nad jak najefektywniejszym
wykorzystaniem terenów w pobliżu lotnisk. Ostatnim akcentem wizyty były rozmowy z burmistrzem Rotterdamu Ahmedem Aboutalebem, podczas których wymieniono doświadczenia w walce z efektami podnoszącego się poziomu mórz, tj. salinizacją nizinnych terenów przybrzeżnych i erozją gleby.

11 – 13 lipca: wicepremier Wietnamu w Malezji. Trương Hòa Bình udał się na
Półwysep Malajski na zaproszenie swojego odpowiednika Ahmada Zahida Hamidiego. Podczas wizyty Bình spotkał się również z premierem Malezji Najibem Razakiem i przewodniczącym Senatu Vigneswaranem Sanasee. W trakcie rozmów z
malezyjskimi politykami ustalono, że konieczne jest wzmocnienie współpracy wojskowej przede wszystkim między marynarkami wojennymi obu państw i strażami
przybrzeżnymi, a także rozpoczęcie dialogu w kwestii wydobycia ropy i gazu oraz
połowów ryb na spornych wodach Morza Południowochińskiego (wietn. Biển Đông,
Morze Wschodnie).
13 – 14 lipca: burmistrz prefektury Kanagawa w Wietnamie. Po wylądowaniu w
Hanoi Yūji Kuroiwa został przyjęty przez wietnamskiego szefa rządu Phúca. Burmistrz Kanagawy podpisał również porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w
Hanoi oraz zorganizował wraz z delegacją 17 biznesmenów warsztaty poświęcone
promocji turystyki i inwestycji. Następnie Yūji spotkał się z przewodniczącym Komitetu Ludowego miasta Ho Chi Minh Nguyễn Thành Phongiem, z którym dyskutował na temat potencjalnej współpracy między HCM a Kanagawą.
17 – 18 lipca: specjalny doradca premiera Abe rozmawiał z politykami wietnamskimi w Hanoi na temat pogłębiania strategicznego partnerstwa. Wizyta
Kawai Katsuyuki’ego rozpoczęła się od spotkania z ministrem obrony gen. Ngô
Xuân Lịchem. Następnego dnia doradca Abe rozmawiał z premierem Phúciem,
który po raz kolejny zaprosił szefa japońskiego rządu na zbliżający się szczyt
APEC. W trakcie wizyty doszło również do spotkania z członkiem Politbiura Phạm
Minh Chínhem, stojącym na czele Parlamentarnej Grupy Przyjaźni WietnamskoJapońskiej, który podkreślił znaczącą rolę premiera Abe w budowaniu partnerstwa
między Tokio a Hanoi.
19 – 21 lipca: wicepremier Wietnamu złożył oficjalną wizytę w Indonezji. Wiceszef wietnamskiego rządu Vương Đình Huệ w pierwszej kolejności spotkał się z
szefową resortu spraw zagranicznych Retno Marsudi oraz ministrem handlu Enggartiasto Lukitą. Huệ podziękował za uwolnienie wietnamskich rybaków w zeszłym miesiącu, a Marsudi zapewniła o chęci współpracy nad demarkacją zachodzących na siebie wyłącznych stref ekonomicznych. W trakcie wizyty wicepremier
spotkał się również z liderką rządzącej Demokratycznej Partii Indonezji – Walka
Megawati Sukarnoputri oraz wiceprezydentem kraju Jusufem Kallą.
20 – 24 lipca: przewodnicząca parlamentu Bangladeszu w Wietnamie na zaproszenie Nguyễn Thị Kim Ngân. Shirin Sharmin Chaudhury spotkała się ze stojącą na czele Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Ngân tuż po przybyciu do
Hanoi. Dyskusje toczyły się głównie wokół tematów związanych z bezpieczeństwem żywieniowym, bezpieczeństwem energetycznym i kwestiami zmian klimatu.
Ngân poprosiła również o 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 2017-22. Chaudhury przyjął
również prezydent Trần Đại Quang oraz sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyễn Phú Trọng, z którymi przewodnicząca rozmawiała o konieczności zacieśniania więzi gospodarczych.
23 – 25 lipca: Vương Đình Huệ w Australii. Po opuszczeniu Indonezji wicepremier Wietnamu udał się w dalszą podróż po regionie. Kolejnym celem podróży były spotkania z australijskimi politykami na czele z szefową resortu spraw zagranicznych Julie Bishop, wicepremierem i ministrem rolnictwa i zasobów wodnych
Barnaby Joycem oraz ministrem skarbu Scottem Morrisonem. Z nimi wicepremier
dyskutował głównie o Partnerstwie Transpacyficznym, Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz współpracy na linii ASEAN-Australia. Huệ wziął również
udział w Wietnamsko-Australijskim Dialogu Biznesowym, w którym uczestniczyło
blisko 150 osób.
25 lipca: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z roboczą wizytą w Wietnamie. Generał Nikołaj Patruszew został przyjęty przez ministra bezpieczeństwa publicznego Tô Lâma, ministra obrony Ngô Xuân Lịcha oraz prezydenta Quanga. Wietnamscy politycy przekonywali w trakcie rozmów o konieczności kontynuowania rosyjskiej pomocy w zakresie dalszego szkolenia personelu
oraz wyrazili chęć współpracy w ramach operacji wsparcia pokoju polegających na
użyciu sił Organizacji Narodów Zjednoczonych.
25 lipca: Wietnam wstrzymuje odwierty na Morzu Południowochińskim. Wobec chińskich gróźb pod adresem Hanoi hiszpańska firma Repsol wycofała się z
terenów, gdzie kilka dni wcześniej potwierdzono znaczące złoża gazu ziemnego.
26 – 27 lipca: wiceszef wietnamskiego rządu kończy tournee w Nowej Zelandii. Huệ przybył do Wellington na zaproszenie swojej odpowiedniczki Pauli Bennett. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z ministrem finansów NZ
Stevenem Joycem. Politycy uzgodnili, że następnym krokiem w stosunkach dwustronnych powinno być podniesienie ich rangi z wszechstronnego partnerstwa na
poziom relacji strategicznych. Podczas wizyty Huệ spotkał się również z prezesem
Banku Rezerwy Nowej Zelandii Neilem Quigleyem oraz odwiedził znajdującą się w
Wellington wietnamską Ambasadę.
27 lipca: minister spraw zagranicznych Malezji w Hanoi. Wizyta Anifaha Amana była odpowiedzią za zaproszenie szefa wietnamskiego MSZ Phạm Bình Minha.
Podczas pobytu w Wietnamie Aman wziął udział w 5-tej sesji WietnamskoMalezyjskiego Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej, którą
zdominował m. in. temat wspólnego wydobycia surowców na spornych wodach
Morza Południowochińskiego (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie) przez Petro-

Vietnam i malezyjski Petronas. Szefa malezyjskiego MSZ przyjął również premier
Nguyễn Xuân Phúc, z którym Aman dyskutował o możliwościach zwiększenia poziomu wymiany handlowej.
27 lipca: Hołd dla ofiar wojny. Najważniejsi urzędnicy państwowi oddali cześć
Wietnamczykom dotkniętym działaniami wojennymi w 70-tą rocznicę ustanowienia
Dnia Inwalidów Wojennych i Męczenników. W całym kraju odbyły się liczne uroczystości upamiętniające ofiary konfliktu na Półwyspie Indochińskim

II. RELACJE INDOCHIŃSKIE
3 – 8 lipca: przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Laosu w Wietnamie.
Pany Yathotu rozpoczęła swoją oficjalną wizytę od szeregu spotkań z liderami
północnozachodniej prowincji Sơn La, gdzie zaplanowano wiele uroczystości
związanych z obchodami 2017 jako Roku Solidarności i Przyjaźni WietnamskoLaotańskiej. W obecności szefowej wietnamskiego ZN Ngân upamiętniono również miejsca o historycznym dla Laosu znaczeniu, gdzie lider Kaysone Phomvihane, korzystając z pomocy Wietnamczyków, tworzył podwaliny dla laotańskiego ruchu rewolucyjnego. Ostatniego dnia wizyty Yathotu została przyjęta przez sekretarza generalnego KPW Trọnga, który wezwał do zacieśnienia współpracy między
ciałami legislacyjnymi obydwu państw.
4 lipca: 1-szy wietnamsko-tajski dialog ds. polityki obronnej. Do Hanoi przybyła delegacja na czele ze stałym sekretarzem ministerstwa obrony Tajlandii generałem Chaichan Changmongkolem. Ekspertów i polityków z Bangkoku powitał
minister obrony Wietnamu generał Ngô Xuân Lịch. Podkreślił on sukcesy, jakie
osiągnięto w ramach współpracy wojskowej oraz wskazał na konieczność organizowania wspólnych patroli chroniących m.in. rybaków dokonujących połowów na
morzach Azji Południowo-Wschodniej.
16 – 19 lipca: 9-te spotkanie Wietnamsko-Tajskiej Wspólnej Grupy Roboczej
ds. Współpracy Politycznej i Bezpieczeństwa. Podczas rozmów w Bangkoku
delegacje obu państw wymieniły się opiniami dotyczącymi głównych zagrożeń w
regionie Azji i Pacyfiku. Dyskutowano o skutecznej implementacji uruchomionego
jeszcze w 2016 roku programu mającego na celu zwalczanie przestępczości
transgranicznej. Spotkanie było również jednym z elementów przygotowujących
grunt pod sierpniową wizytę w Tajlandii priemiera Nguyễn Xuân Phúca.
18 lipca: wiceprezydent Laosu w Wietnamie dla uczczenia 55-lecia nawiązania wietnamsko-laotańskich stosunków dyplomatycznych. Phankham Viphavanh przybył do Hanoi, by upamiętnić rocznicę ustanowienia oficjalnych relacji

międzypaństwowych, ale i akt podpisania przez oba państwa Traktatu o Przyjaźni i
Współpracy, co miało miejsce właśnie 18 lipca 40 lat temu. Obchody rocznicowe
były również okazją do spotkań z najważniejszymi politykami Wietnamu. Viphavanha przyjął m. in. sekretarz generalny KPW Trọng, prezydent Quang, premier
Phúc oraz przewodnicząca ZN Ngân. Symboliczne dla relacji wietnamskolaotańskich wydarzenia upamiętniono również w Wientian, gdzie w uroczystościach udział wzięli Boungnang Vorachith, prezydent Laosu i sekretarz generalny
Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej oraz wiceprzewodnicząca ZN Wietnamu
Tòng Thị Phóng.
20 – 22 lipca: Nguyễn Phú Trọng z oficjalną wizytą w Kambodży. Sekretarza
generalnego KPW stojącego na czele delegacji wietnamskiej powitał na lotnisku
wicepremier i minister odpowiedzialny za Dwór Królewski Kong Som Ol. Następnie
Trọng udał się na audiencję do króla Norodoma Sihamoni, na którego zaproszenie
z okazji uczczenia 50-tej rocznicy nawiązania kontaktów dyplomatycznych przybył
do Phnom Penh. Kolejno lider KPW rozmawiał z premierem i przewodniczącym
Kambodżańskiej Partii Ludowej Hun Senem. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji o pogłębianiu relacji dwustronnych, szeregu umów gospodarczych oraz protokołu o poszukiwaniach i ratowaniu osób na terenach granicznych. Jeszcze tego samego dnia doszło do rozmów między Trọngiem a przewodniczącymi Senatu Say Chumem i Zgromadzenia Narodowego Kambodży
Heng Samrinem. Ich efektem było podpisanie memorandum o donacji ze strony
Wietnamu w wysokości 25 mln$ na poprawę funkcjonowania kambodżańskiego
ZN. Ostatnimi akcentami wizyty Trọnga były odwiedziny w pagodzie Unalom oraz
rozmowy z Wielkim Patriarchą (Sangharaja) Tepem Vongiem, a także odsłonięcie
pomnika Przyjaźni Wietnamsko-Kambodżańskiej w miejscowości Preah Sihanouk.
24 – 28 lipca: 9-ta wspólna konferencja Kancelarii Zgromadzeń Narodowych
Wietnamu i Laosu. W Đà Nẵng doszło do spotkania między delegacjami obu
wspomnianych państw, na czele których stali sekretarze generalni ZN Nguyễn
Hạnh Phúciem i Suansavanh Vigaket. Konferencję zainaugurowała przemowa wiceprzewodniczącej wietnamskiego ZN, w której Tòng Thị Phóng odniosła się do
najistotniejszych płaszczyzn takich jak wymiana doświadczeń między Stałymi Komitetami i liderami obu izb. Nguyễn Hạnh Phúc z kolei podkreślił konieczność
współpracy z kancelariami Rad Ludowych prowincji, o czym rozmawiano również
na początku czerwca podczas pobytu Pany Yathotu w Sơn La.

III. WIETNAM I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
3 lipca: delegacja z prowincji Thừa Thiên-Huế w Krakowie. Wietnamczycy złożyli wizytę prezydentowi miasta Jackowi Majchrowskiemu przy okazji odbywającej

się w Polsce 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przewodniczący Komitetu Ludowego prowincji Nguyễn Văn Cao i towarzyszący mu Dyrektor
Centrum Konserwacji Zabytków Dawnej Stolicy Hue rozmawiali z prezydentem o
potencjalnej współpracy między miastami, które łączy chociażby fakt, iż oba były
stolicami oraz znane są z wielu zabytków znajdujących się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
4 lipca: wiceminister planowania i inwestycji Wietnamu spotkał się z przedstawicielem węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu.
Nguyễn Thế Phương podziękował Baloghowi Csabie za wsparcie, jakie wpłynie z
Budapesztu w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Wyraził również nadzieję,
iż Węgry będą wspomagać Wietnam w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna,
zarządzanie zasobami wody, bezpieczeństwo żywieniowe czy e-administracja. Politycy rozmawiali także o budowie w Cần Thơ specjalistycznego szpitala zajmującego się chorymi na raka, a także wymienili uwagi na temat zbliżającej się wizyty
premiera Węgier Viktor Orbána planowanej na wrzesień tego roku.
11 lipca: Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w
Wietnamie rozpoczęło współpracę z Parkiem Przemysłowym Long Hậu. Jak
oznajmił szef Biura Piotr Harasimowicz podpisana umowa ma ułatwić firmom z
Polski inwestowanie w położonej niedaleko miasta Ho Chi Minh strefie. ZBH oraz
władze Parku mają również w planach organizowanie warsztatów, seminariów i
spotkań biznesowych. Long Hậu jest strefą, gdzie co roku powstaje ok. 2 tys. nowych miejsc pracy, a 20% obszaru musi być zagospodarowane roślinnością zgodnie z polityką Green Zone.
18 lipca: Węgry objęte nowym wietnamskim systemem wizowym. Węgierscy
obywatele mogą już korzystać z możliwości otrzymania Wizy po Przylocie (VoA –
Visa on Arrival). Nowe rozwiązania mają ułatwić procedury podróżującym do
Wietnamu turystom i przedsiębiorcom.
25 lipca: ZBH PAIH w Ho Chi Minh rozpoczyna współpracę z kolejną firmą.
Władze Biura podpisały umowę z przedstawicielami jednej z największych korporacji farmaceutycznych w Wietnamie Đông Nam Pharma. Firma specjalizuje się w
produkcji suplementów diety, ale wkrótce ma ruszyć na podbój rynku kosmetyków.
DN Pharma jest pierwszą wietnamską firmą, która otrzymała od Światowej Organizacji Zdrowia certyfikat GMP (Good Manufacturing Practices).
28 lipca: Słowacja gotowa wysłać ekspertów ds. bezpieczeństwa do Wietnamu. Pełniący jednocześnie funkcję wicepremiera rządu w Bratysławie i ministra
spraw wewnętrznych Robert Kaliňák oznajmił, że Słowacja oczekuje już na odzew
precyzujący wietnamskie zapotrzebowanie na technologie i doradców w zakresie
walki z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, terroryzmem czy pra-

niem brudnych pieniędzy. Wicepremier podtrzymał również zobowiązanie o możliwości leczenia wietnamskich policjantów w słowackim ośrodku Lešť.

KOMENTARZ
1. Pobyt premiera Nguyễn Xuân Phúca w Niemczech i wyróżnienie, jakim było
niewątpliwie uczestnictwo w szczycie G-20 na zaproszenie Angeli Merkel przysłonił kolejny rozdział sporu na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông,
Morze Wschodnie). Firma Talisman-Vietnam za pośrednictwem podwykonawcy – hiszpańskiego Repsolu – rozpoczęła pod koniec czerwca odwierty w rejonie tzw. Bloku 136-3, nazywanego przez chińczyków Wan'an Bei 21. Problemy
z eksploatacją złóż na spornych terenach rozpoczęły się już w maju 2014 roku,
kiedy to Chiny wysłały na te tereny widoczną z wietnamskiego brzegu mobilną
platformę wiertniczą HD-981, po tym jak rząd w Hanoi uznał je za terytorium
wietnamskie. Doszło do spięć między Pekinem a Hanoi, co wywołało również
falę antychińskich demonstracji w Wietnamie. Zanim Wietnamczycy przyznali
prawo do wydobycia wspomnianej Talisman-Vietnam, w 2014 roku sporne tereny zostały oddane przez Chińczyków w dzierżawę hongkońskiej firmie Brightoil, powiązanej politycznie z kontynentalnymi Chinami, która nie potwierdziła
jednak posiadania praw do tych terenów. Repsol wstrzymał odwierty pod koniec lipca, kiedy to Chiny zagroziły Wietnamowi atakiem na bazy wojskowe w
rejonie Morza Południowochińskiego.
2. Nie była to pierwsza groźba ze stron Chin wobec jednej ze stron zamieszanych
w spór wokół Wysp Spratly. W maju bowiem przewodniczący ChRL Xi Jinping
zagroził użyciem siły wobec śmiałych deklaracji prezydenta Filipin co do wydobycia surowców energetycznych na spornych terenach. Jednak już pod koniec
lipca Duterte oświadczył, że rząd w Manili wyraża gotowość do wspólnego
wraz z Chinami wydobycia ropy i gazu. Te wydarzenia rodzą pewne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego Wietnamu i pozostałych państw
Azji Południowo-Wschodniej zaangażowanych w konflikt, gdyż zapotrzebowanie w energię tych rozwijających się gospodarek wciąż rośnie. Chińska odpowiedź stwarza również ryzyko dla firm zagranicznych działających na Morzu
Południowochińskim, będących na usługach pozostałych stron sporu. Co więcej, jest to czas próby dla wietnamskich decydentów, a uleganie presji Pekinu
w kwestii spornego archipelagu może zachęcić Państwo Środka do użycia
groźby lub siły na innych konfliktogennych płaszczyznach. Istnieje również
prawdopodobieństwo, że rosnące napięcia między Wietnamem a ChRL doprowadzą do kolejnych masowych demonstracji antychińskich oraz wepchną
Hanoi i Pekin w kolejną fazę wrogich relacji, co miało już miejsce po wydarzeniach z 2014 roku.
3. Współpraca z Repsolem nie jest jedynym przedsięwzięciem wietnamskim w
kooperacji z zagraniczną firmą, które rodzi niezadowolenie strony chińskiej. W

styczniu tego roku PetroVietnam podpisał bowiem kontrakt z ExxonMobil na
odwierty w celu poszukiwaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie
bloku 118 w ramach projektu „Płetwal Błębitny” (wietn. Cá Voi Xanh). Otwartym
pozostaje pytanie czy Chiny zdecydują się na podobny krok względem tej inwestycji, zważywszy na fakt, iż obecny sekretarz stanu USA Rex Tillerson jest
mocno powiązany z ExxonMobil. W przeszłości pełnił on bowiem funkcję prezesa i dyrektora generalnego koncernu. Istnieje zatem ryzyko, że ewentualna
próba powstrzymania Wietnamu przez ChRL mogłaby doprowadzić do spięć
na linii Waszyngton – Pekin, co jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo inwestycji z wietnamskiego punktu widzenia.

