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«ЗА ЛІК» ДЛЯ ЧЫ НОЎ НІ КАЎ
Свая ар хеа ла гіч ная брон за вая 

куль ту ра — прад мет вя лі ка га го на ру 
в'ет нам цаў. У эпо ху так зва най да-
нгшон ской цы ві лі за цыі (па наз ве вёс-
кі ў дэль це ра кі Чыр во най, на якой 
ста іць і сён няш няя ста лі ца кра і ны) 
на род нас цю лакв' ет у 2879 го дзе да 
н.э. бы ло ство ра на на паў ле ген дар-
нае ка ра леў ства Ван ланг. Зна кам 
куль ту ры Да нгшон ста лі брон за выя 
ба ра ба ны з ха рак тэр ным геа мет рыч-
ным узо рам, сцэ на мі на род на га жыц-
ця і вы ява мі та тэм ных жы вёл. У І ты-
ся ча год дзі да на шай эры тут іс на ва лі 
не каль кі дзяр жаў ста ра жыт ных в'е-
таў. Най больш вя до мыя — цар ствы 
Нго і, улас на, В'ет. Пісь мо вых кры ніц 
на ра джэн ня дзяр жаў нас ці, праў да, 
не за ха ва ла ся. За тое аб са ма быт най 
ста ра жыт най куль ту ры свед чаць ар-
хеа ла гіч ныя ар тэ фак ты.

Су час ная наз ва кра і ны ўтво ра на 
ад двух слоў — улас на ты туль ная на-
цыя (в'е ты) плюс «нам» (поў дзень). 
У вы ні ку да слоў на ў перак ла дзе 
атрым лі ва ец ца «кра і на в'е таў на 
поўд ні». Упер шы ню сло ва злу чэн не 
«В'ет нам» вы ка рыс таў па эт Нгу ен 
Бінь Кхі ем у ХVІ ста год дзі ў сва ёй 
кні зе «Пра роц твы Чанг Чы ня». У 
гэ ты час та кая наз ва бы ла вы гра-
ві ра ва на на 12 стэ лах, у пры ват нас-
ці ў па га дзе Бао Лам у Хай фо не. У 
1804–1813 га дах ім пе ра тар Зя Лонг 
вы ка рыс тоў ваў сло ва «В'ет нам» 
у афі цый ных да ку мен тах. Але да 
1940-х кра і на звы чай на на зы ва ла ся 
«Ан нам», па куль тое не бы ло зме не-
на ім пе ра та рам Бао Да ям.

В'ет нам ва ўсе ча сы быў вы со-
ка раз ві тай дзяр жа вай — на су пе рак 
стэ рэа ты пам на конт яго пэў най ад-
ста лас ці. «Іна ва цыі» тут рас паў сюдж-
ва лі ся на ват паў ты ся ча год дзя та му. 
На прык лад, на ці ка вей шая сіс тэ ма 
дзяр жаў на га кі ра ван ня. У 70-я га ды 
ХV ста год дзя бы ла ўве дзе на сіс тэ-
ма 9 ран гаў чы ноў ні каў, якія маг лі 
прэ тэн да ваць на па вы шэн не праз 
кож ныя 6 га доў. Най больш рас паў-
сю джа ны спо саб атры ман ня но вай 
па са ды — зда ча эк за ме наў на ву чо-
ную сту пень. Асаб лі вас ця мі та га час-
на га в'ет нам ска га чы ноў ніц тва бы лі 
ад сут насць спад чын най за ма ца ва-
нас ці ста ту су і, ад па вед на, вы со кая 
са цы яль ная ма біль насць.

У дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя 
В'ет нам трап ляе ў ка ла ні яль ную за-
леж насць ад Фран цыі. Кра і ну штуч на 
па дзя ля юць на тры част кі — ка ло-
нію Ка хін хі на (Паў днё вы В'ет нам), 
пра тэк та ра ты Ан нам (Цэнт раль ны 
В'ет нам) і Тан кін (Паў ноч ны В'ет-
нам). Ра зам з Ла о сам і Кам бо джай 
В'ет нам увай шоў у склад Фран цуз-

ска га Ін да кі тая. І так бы ло да 1940-х 
га доў. Пад час Дру гой су свет най вай-
ны В'ет нам аку па ва лі япон цы. Ужо 
з 1930-х га доў тут склаў ся ма гут ны 
на цы я наль на-вы зва лен чы рух на 
ча ле з Ка му ніс тыч най пар ты яй Ін-
да кі тая (лі дар — доб ра ўсім вя до мы 
Хо Шы Мін). Паў стан-
не ў жніў ні 1945 го да 
лік ві да ва ла апош нія 
ін сты ту ты ка ла ні яль-
най ад мі ніст ра цыі. 
2 ве рас ня 1945-га на 
500-ты сяч ным мі тын-
гу ў Ха ноі Хо Шы Мін 
аб на ро да ваў Дэк ла-
ра цыю не за леж нас ці і 
аб вяс ціў пра ства рэн-
не Дэ ма кра тыч най 
Рэс пуб лі кі В'ет нам (у 
1970-х пе рай ме на ва-
на ў Са цы я ліс тыч ную 
Рэс пуб лі ку В'ет нам). 
Пас ля бу дуць яшчэ 
кро ва пра літ ныя, раз-
бу раль ныя Ін да кі тай-
скія вой ны. Зра зу ме-
ла, ва ен ныя кан флік-
ты зу сім не спры я лі 
раз віц цю.

Дзяр жаў на-бю ра кра тыч ная сіс-
тэ ма кі ра ван ня эка но мі кай пры вя ла 
ў ся рэ дзі не 1980-х да яе хра ніч на-
га кры зі су. Кра і на ста я ла на мя жы 
са праўд най ка та стро фы — дэ фі цыт 
най прас цей шых бы та вых та ва раў, 
пра мыс ло васць стаг на ва ла, на за па-
шваў ся знеш ні доўг, а ін фля цыя да-
ся га ла 775 пра цэн таў. У 1986 го дзе 
кі раў ніц тва кра і ны аб вяс ці ла аб па-
чат ку пра вя дзен ня «па лі ты кі аб наў-
лен ня» («дой мой»). Ад сюль, улас на, 
вя дуць ад лік в'ет нам скія рэ фор мы, 
дзя ку ю чы якім уда ло ся да сяг нуць 
знач ных пе ра мен у са цы яль на-эка-
на міч ным раз віц ці. І ўвесь свет за га-
ва рыў пра «ін да кі тай ска га тыг ра».

ФАН ТАС ТЫЧ НЫ ПА КАЗ ЧЫК
Ка му ніс тыч ная пар тыя В'ет на ма 

аб вяс ці ла пра бу даў ніц тва «рын ка-
вай эка но мі кі са цы я ліс тыч най ары-
ен та цыі». Ад ной з асноў ных пры лад 
гэ тай ары ен та цыі як раз і па ві нен 
быў стаць дзярж сек тар, яко му ад-
вя лі цэнт раль ную ро лю ў бу ду чым 
эка на міч ным уз ды ме. Пры чым дзяр-
жаў ныя кам па ніі су час на га ты пу ў 
В'ет на ме прак тыч на ра вес ні кі са мой 
рын ка вай эка но мі кі. У 1986-м ад-
ной з най важ ней шых змен пад час 
пра вя дзен ня «па лі ты кі аб наў лен ня» 
ста ла ўка ра нен не прын цы пу шмат-
уклад нас ці эка но мі кі. У 1990 го дзе 
На цы я наль ны сход В'ет на ма пры-
няў пер шыя за ко ны пра пры ват ныя 
прад пры ем ствы, ак цы я нер ныя та ва-
рыст вы і та ва рыст вы з аб ме жа ва-

най ад каз нас цю, ма дэл лю для якіх 
па слу жы ла фран цуз скае за ка на даў-
ства. Ад нак дзяр жа ва па кі ну ла за 
са бой пра ва поў на га кант ро лю над 
пры ват ным прад пры маль ніц твам. 
Но выя са цы яль на-эка на міч ныя ад-
но сі ны атры ма лі па цвяр джэн не і ў 
Кан сты ту цыі 1992 го да, па вод ле 
якой гас па дар чае жыц цё за сноў ва-
ец ца на агуль на на род най, ка лек-
тыў най і пры ват най улас нас ці.

Бы ла пра ве дзе на пры ва ты за цыя 
шэ ра га дзяр жаў ных прад пры ем-
стваў, коль касць якіх змен шы ла-
ся з 12 084 у 1991 го дзе да 6 300 у 
1995-м. Гэ та ад бы ва ла ся як за кошт 
лік ві да цыі сла бых прад пры ем стваў, 
так і шля хам аб' яд нан ня суб' ек таў 
гас па да ран ня. У 1991 го дзе дзяр жа-
ва ўпер шы ню раз мяс ці ла аб лі га цыі 
дзярж па зы кі на 220,5 міль яр да дон-
гаў, у да лей шым па ча лі вы пус кац ца 
бон ды ў до ла рах.

Рын ка выя рэ фор мы пры вя лі да 
доб рых вы ні каў. З 1990 па 1997 год 
ва ла вы ўнут ра ны пра дукт па вя ліч-
ваў ся што год на 8,9%. У 1995—1997 
га дах. В'ет нам лі дзі ра ваў ся род 
кра ін — чле наў Аса цы я цыі дзяр жаў 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі (АСЕ АН). 
Ад ме на ганд лё ва га эм бар га і нар-
ма лі за цыя ад но сін з ЗША (у 1995 го-
дзе) ад кры лі для В'ет на ма крэ ды ты 
Су свет на га бан ка і Азі яц ка га бан ка 
раз віц ця. Аб' ём за меж ных ін вес ты-
цый, які ў 1991 скла даў 2,3 міль яр да 
до ла раў, у 1997 па вя лі чыў ся да $31,2 
млрд. Па каз чык — прос та фан тас-
тыч ны.

З «ЖА ЛЕЗ НЫ МІ КУ ЛА КА МІ»
Ін тэ гра цыя ў су свет ную эка но мі ку 

пры нес ла В'ет на му над зею на эка-
на міч ны цуд — у 2000–2005 га дах 
ся рэд ні рост ВУП што год скла даў 
7,5 пра цэн та. У 2006-м прэм' ер-мі-
ніст рам стаў Нгу ен Тан Зунг — ма-
ла ды рэ фар ма тар, які на да ваў шмат 
ува гі дзярж кам па ні ям. Ка лі яго па-
пя рэд нік Фан Ван Кхай за дзе вяць 
га доў на па са дзе ства рыў толь кі два 
дзярж прад пры ем ствы (ка раб ле бу-
даў ні чую Vіnashіn і гор на зда быў ную 
Vіnacomіn), то Зунг толь кі за пер шыя 
не каль кі га доў прэм' ер ства ства рыў 
адзі нац цаць.

Та ды і за га ва ры лі пра тое, што 
дзяр жаў ныя гі ган ты ста нуць «жа-
лез ны мі ку ла ка мі» в'ет нам ска га 
эка на міч на га пра грэ су. Лі чыц ца, 
што кі раў ніц тва В'ет на ма на тхні ла ся 

буй ны мі кан цэр на мі ў пе ра да вых азі-
яц кіх кра і нах — паўд нё ва к арэй скі мі 
чэ бо ля мі і япон скі мі кэй рэ цу. 

Ра зам з кан са лі да цы яй бан каў-
скай сіс тэ мы ак ты ві за цыя рэ фор мы 
дзярж сек та ра ста ла клю ча вым пунк-
там эка на міч ных пе ра тва рэн няў Нгу-
ен Тан Зун га. Рэ фор ма скла да ец ца 
з двух асноў ных эле мен таў — част-
ко вая пры ва ты за цыя і па збаў лен не 
ад ня про філь ных ак ты ваў. Вар та 
за ўва жыць, што пер шы пункт з роз-
най сту пен ню па спя хо вас ці рэа лі-
зоў ваў ся яшчэ з па чат ку 1990-х. З 
2001 го да пра цэс па сту по ва на браў 
аба ро ты, і до ля ка пі та лу, якую «з'я-
даў» дзярж сек тар, змен шы ла ся з 
60% да 28% у 2012-м.

Да XІІ з'ез да Ка му ніс тыч най 
пар тыі В'ет на ма, які ад бу дзец ца 
на ле та, прэм' ер-мі ністр рас па ра-
дзіў ся част ко ва пры ва ты за ваць 
432 дзярж кам па ніі. Ця пер кож ны 

ме сяц пры хо дзяць 
на ві ны пра вый сце 
кам па ній на ІPO і но-
выя сты му ля цый ныя 
ме ры на кшталт па-
слаб лен ня бар' е раў 
для за меж на га ўдзе-
лу ў дзярж кан цэр нах. 
Кам па ніі, якія ак цы я-
ні ру юць, пе ра да юць 
дзяр жаў ную до лю ў 
кі ра ван не спе цы яль-
най кам па ніі, а ас тат-
няе вы стаў ля юць на 
про даж стра тэ гіч ным 
ін вес та рам ці на пуб-
ліч ныя аў кцы ё ны. Не-
ка то рыя кам па ніі ўрад 
імк нец ца цал кам пе-
ра даць у пры ват ныя 
ру кі, як, на прык лад, 
ма лоч ную VіnaMіlk.

ПА ШЛЯ ХУ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
«В'ет нам да мог ся вя лі ка га пра-

грэ су па чы на ю чы з кан ца 1980-х га-
доў, ка лі аб вяс ціў па лі ты ку рэ фор-
маў, пе ра ход да ры нач най эка но мі-
кі, — лі чыць кі раў нік Цэнт ра вы ву-
чэн ня В'ет на ма і АСЕ АН Ін сты ту та 
Да лё ка га Ус хо ду Ра сій скай ака дэ-
міі на вук Ула дзі мір Ма зы рын. — 
За апош нія 10 га доў па рэй тын гу 
ў су свет ным та бе лі аб ран гах эка-
но мік, што вы мя ра ец ца на мі наль-
ным ВУП, В'ет нам пе ра мяс ціў ся з 
56-га на 32-е мес ца. Вель мі важ на, 
што ў кра і не бы ла да дзе на во ля 
пры ват най іні цы я ты ве — дроб ны і 
ся рэд ні пры ват ны біз нес з'яў ля ец-
ца важ ным эле мен там эка но мі кі. 
На яго до лю пры па дае пры клад на 
30 пра цэн таў ва ла во га ўнут ра на га 
пра дук ту.

Дру гі эле мент — за ха ван не па зі-
цый дзяр жаў на га сек та ра. У ім (які 
ска ра ціў ся з 50 пра цэн таў да ўжо 30) 
па кі ну ты са мыя важ ныя сіс тэ маў-
тва раль ныя вы твор час ці, асноў ныя 
на цы я наль ныя ак ты вы, што да зва-
ляе дзяр жа ве бу да ваць сваю эка на-

міч ную па лі ты ку на доў га тэр мі но вай 
асно ве.

І трэ цяя апо ра — гэ та пры цяг-
нен не за меж на га ка пі та лу, тэх на-
ло гій — прын цып ад кры тас ці. І ка лі 
сён ня спы таць, які асноў ны ло зунг 
вы зна чае не толь кі знеш не эка на міч-
ную па лі ты ку В'ет на ма, але і па лі ты-
ку на огул, ад ка зам бу дзе «між на род-
ная ін тэ гра цыя».

Па ін вес ты цый най пры ваб нас ці 
В'ет нам лі чыц ца дзя вя тай кра і най у 
Азіі. Хто мог ска заць яшчэ 10 га доў 
та му, што В'ет нам ста не ад ным з за-
ўваж ных вы твор цаў і экс пар цё раў 
мік ра элект ро ні кі ў све це? Ад нак ту-
ды пе ра нес лі свае вы твор чыя ба зы 
Samsung, Іntel, Mіcrosoft і мно гія вя-
ду чыя кар па ра цыі.

Ва ўсіх пра грам ных да ку мен тах 
В'ет на ма ад зна ча на, што ён бу дуе 
рын ка вую эка но мі ку з са цы я ліс тыч-
най ары ен та цы яй. Гэ та сім бі ёз са цы-
я ліс тыч най і ка пі та ліс тыч най сіс тэм. 
Ёсць вя до мая тэ о рыя кан вер ген цыі, 
і В'ет нам — гэ та яе па спя хо вы прык-
лад. Ка пі та ліс тыч нае вы цяс няе са-
цы я ліс тыч нае, але га лоў нае, што на-
род жы ве ўсё лепш, на цы я наль нае 
ба гац це рас це. У 2005-м па каз чык 
ВУП у аб са лют ных ліч бах быў ка ля 
$55 млрд, а па вы ні ках 2015 го да 
бу дзе $200 млрд — ча ты рох ра зо вы 
рост за 10 га доў».

На дум ку спе цы я ліс таў, за меж-
ных ін вес та раў пры ваб лі ва юць вы-
со кая до ля мо ла дзі ў струк ту ры 
на сель ніц тва і за ўваж ныя перс пек-
ты вы па ве лі чэн ня ся рэд ня га кла са, 
а так са ма вы гад нае геа гра фіч нае 
ста но ві шча. Не менш важ на і тое, 
што су пра цоў ніц тва з В'ет на мам 
да зва ляе ўбу доў вац ца ў струк ту ру 
су свет ных вы твор ча-збы та вых лан-
цуж коў. Вя ду чыя транс на цы я наль-
ныя кар па ра цыі імк нуц ца ін вес та-
ваць у ства рэн не на тэ ры то рыі В'ет-
на ма прад пры ем стваў, на рошч ваць 
тут свой экс парт. В'ет нам так са ма 
за ці каў ле ны ў на рошч ван ні па ста вак 
пра дук цыі на знеш ні ры нак. Ле тась 
аб' ём яго экс пар ту склаў больш за 
150 міль яр даў до ла раў — на 13,6% 
больш, чым у 2013-м.

Най больш эфек тыў ны спо саб 
да лей ша га па ве лі чэн ня па каз чы-
ка — праз ак тыў нае ўза е ма дзе ян не 
ў ме жах рэ гі я наль ных ін тэ гра цый ных 
аб' яд нан няў. У пры ват нас ці, па гад-
нен няў пра зо ны сва бод на га ганд лю. 
Да рэ чы, В'ет нам пад пі саў шэ раг та кіх 
па гад нен няў, у тым лі ку і з Еў ра зій-
скім эка на міч ным са юзам. Не су мнен-
на, што для Ха ноя гэ та важ ны крок 
у на прам ку ін тэ гра цыі ў су свет ную 
эка но мі ку, якую ўрад лі чыць най важ-
ней шым эле мен там па лі ты кі «аб наў-

лен ня». І ві да воч ны перс пек ты вы для 

Бе ла ру сі ў на са мрэч стра тэ гіч ным су-

пра цоў ніц тве з В'ет на мам, асвой ван ні 

перс пек тыў на га рын ку, у тым лі ку і ў 

фар ма це ЕА ЭС.

За хар БУ РАК.

Апош нім ча сам ва ўсіх на слы ху В'ет нам. Ста ра жыт ную дзяр жа ву ў 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі ана лі ты кі ўсё час цей на зы ва юць са праўд-
ным драй ве рам для гла баль на га эка на міч на га рос ту. І гэ та на са мрэч 
так: мяр куй це са мі, па вод ле слоў кі раў ні ка Цэнт ра вы ву чэн ня В'ет-
на ма і АСЕ АН Ін сты ту та Да лё ка га Ус хо ду Ра сій скай ака дэ міі на вук 
Ула дзі мі ра Ма зы ры на, ця гам 30 га доў рэ фор маў (з 1980-х) В'ет нам 
мае ся рэд ні пры рост ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту пры клад на 6-7 
пра цэн таў у год. Ужо да 2050-га гэ тая дзяр жа ва ўшчыль ную на-
блі зіц ца да пер шай двац цат кі вя ду чых эка но мік све ту. Зра зу ме ла, 
ад па вед на па вя ліч ва ец ца і гра мад ска-па лі тыч ная ва га В'ет на ма, 
ад на го з клю ча вых іг ра коў не толь кі ўлас на азі яц ка га мак ра рэ гі ё-
на, але і больш гла баль на га маш та бу. За кошт ча го дзяр жа ве, якая 
толь кі ў ХХ ста год дзі пе ра жы ла ча ты ры вай ны, уда ло ся ажыц ця віць 
та кі ска чок у сва ім раз віц ці?

  ЗЯМ ЛЯ В'Е ТАЎ  ЗЯМ ЛЯ В'Е ТАЎ
У Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі 

па ды ма ец ца но вы «эка на міч ны тыгр»?

Кра і на ста я ла на мя жы са праўд най ка та стро фы — 
дэ фі цыт най прас цей шых бы та вых та ва раў, пра мыс ло васць 
стаг на ва ла, на за па шваў ся знеш ні доўг, а ін фля цыя да ся га ла 
775 пра цэн таў. У 1986 го дзе кі раў ніц тва кра і ны аб вяс ці ла 
аб па чат ку пра вя дзен ня «па лі ты кі аб наў лен ня» («дой мой»).


