WIETNAM
PODSTAWOWE INFORMACJE
Wietnam (Socjalistyczna Republika Wietnamu) - państwo w południowo-wschodniej Azji, na
Półwyspie Indochińskim, graniczy z Chinami, Laosem i Kambodżą.
Stolica
Hanoi
Powierzchnia
331,2 tys. km2
Liczba ludności
88,8 mln; ludność w 87% to Wietowie
Kraj jest podzielony na 58 prowincji i 5 miast wydzielonych (na
prawach prowincji)
Ustrój polityczny
republika socjalistyczna od 1980 roku
System monopartyjny
Komunistyczna Partia Wietnamu

SYTUACJA GOSPODARCZA
Władza ustawodawcza – parlament jednoizbowy (Zgromadzenie Narodowe) z 496 posłami.
Wybory odbywają się co pięć lat. Głową państwa jest Prezydent wybierany
przez Zgromadzenie Narodowe na 5 lat spośród jego członków.
Członkostwo w ważniejszych politycznych i gospodarczych organizacjach międzynarodowych:
ASEAN (28.07.1995 r.), ONZ, WTO, AFTA, APEC, ASEM, IMF.
Wietnam należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów tego regionu.
Produkcja przemysłowa i budowlana oraz szeroko rozumiany sektor usług to najważniejsze
i najbardziej dynamicznie rozwijające się sektory gospodarki wietnamskiej. Ich udział
w tworzeniu PKB Wietnamu stanowił w 2012 roku odpowiednio: 40,65% i 37,7%. Natomiast
produkcja rolnicza, leśna i rybołówstwo stanowiła 21,65% PKB.
W 2012 roku oraz w latach następnych należy przewidywać intensywny rozwój m. in. rynku
detalicznego oraz przemysłu energetycznego, wydobywczego i chemicznego.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki
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PKB (dynamika w %)
Deficyt budżetowy (% PKB)
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RAMY PRAWNO-TRAKTATOWE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Stosunki gospodarcze polsko – wietnamskie regulują m.in.:
Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji podpisana z dnia 31 sierpnia
1994 r.
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 31 sierpnia 1994 r.
Umowa o współpracy w transporcie morskim z dnia 6 grudnia 1995 r.

Wymiana handlowa z Polską (mln USD)
2008
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Obroty

656,2

526,5

Eksport

126,4
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107,3

976,7

108,2

98,2

106,3

130,3

121,2

157,9

529,8

418,3

120,5

504,2

779,7

105,0

818,8

-403,4

-310,1

-

-397,9

- 649,4

-

-660,9

2009=100

2011=100

2012

Źródło: GUS

Główne towary eksportowane do Wietnamu w 2012 r.:
- produkty pochodzenia zwierzęcego, wyroby nieszlachetne, produkty chemiczne, gotowe
artykuły spożywcze, urządzenia mechaniczne i elektryczne,

Główne towary importowane z Wietnamu w 2012 r. :
- urządzenia mechaniczne i elektryczne, obuwie, galanteria, produkty pochodzenia
roślinnego, materiały i wyroby włókiennicze, produkty pochodzenia zwierzęcego.
Wartość wymiany towarowej na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie wzrastała
charakteryzując się przez cały ten okres przewagą importu towarów z Wietnamu do Polski,
a co za tym idzie rosnącym deficytem po stronie naszego kraju. W 2012 roku w polskich
statystykach Wietnam został sklasyfikowany na 59. pozycji pod względem wartości polskiego

eksportu i na 33. pod względem wielkości importu z poszczególnych krajów. Wietnam
znajduje się na 10. miejscu wśród krajów, z którymi Polska odnotowała największe saldo
ujemne w obrotach handlowych.

WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa odbywa się na nieznaczącym poziomie. Brak jest
inwestycji wietnamskich w Polsce o znaczącym kapitale. Natomiast, zaczyna się obserwować
zainteresowanie firm polskich inwestowaniem na rynku wietnamskim. Właścicielami firm
polskich są najczęściej obywatele polscy wietnamskiego pochodzenia.

DOSTĘP DO RYNKU
System dystrybucji towarów jest wciąż słabo rozwinięty. Brakuje hurtowni, towary rynkowe,
w tym również importowane są najczęściej rozwożone po sklepach w małych partiach
przez handlarzy. W tych warunkach eksport, zwłaszcza gotówkowy, z Polski do Wietnamu
jest niezmiernie trudny. W znacznym stopniu jest zdominowany przez Wietnamczyków
mieszkających w Polsce (dzięki powiązaniom rodzinnym) mających zezwolenia miejscowych
władz na dokonywanie wwozu i wywozu towarów.
W świetle powyższego, dla polskiego eksportu dóbr konsumpcyjnych praktycznie jedyną
możliwością ulokowania tych towarów na miejscowym rynku jest korzystanie
z wietnamskiego agenta, który będzie zajmować się ich dystrybucją na miejscu w Wietnamu.

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Wietnamska Izba Przemysłowo - Handlowa (Vietnam Chamber of Commerce and
Industry) - www.vcci.com.vn
Polsko-Wietnamska Izba Gospodarcza
ul.Trębacka 4 00-074 Warszawa
tel: 22 630 96 06
fax. 22 630 96 60
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej – e-mail: vnac@fpt.vn

WAŻNE KONTAKTY
Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi
3 Chua Mot Cot
Ha Noi, Wietnam
telefon: (844) 384 52 027
fax: (844) 382 36 914
e-mail: economic@hanoi.polemb.net
www.hanoi.polemb.net/
Ambasada Witnamu w Polsce
ul.Resprowa 36
02-956 Warszawa
telefon: + 48 – 22 651 60 98
fax: +48 – 22 651 60 95
e-mail: vnemb.poland@yahoo.com; vnemb.pl@mofa.gov.vn
www.vietnamembassy-poland.org

CIEKAWOSTKI
Turystyka:

www.abcwietnam.pl
www.odyssei.com/pl/travel/wietnam.php

