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Klemensits Péter 

A délkelet-ázsiai régióban a nemzetközi ellátási láncok miatt a harmadik 
legnépesebb ország, Vietnám gazdasága mindenképpen figyelmet érdemel. Bár a 
Covid-19 megjelenése ellenére 2020-at sikeresen vészelte át az állam, 2021-ben a 
járvány már a szomszédaihoz hasonló krízist eredményezett, de az év második 
felében már megindult a fellendülés, ami 2022 első felében is folytatódott. Az 
elemzés a legfrissebb makrogazdasági mutatókon keresztül törekszik Vietnám 
gazdasági helyzetének rövid áttekintésére az olyan külső tényezők, mint pl. az orosz-
ukrán háború hatásainak figyelembevételével együtt. 

Kulcsszavak: Délkelet-Ázsia, Vietnám, Covid-19, válság, gazdasági fellendülés 

Abstract 

As the third most populous country in the Southeast Asian region, the Vietnamese 
economy deserves attention for its international supply chains. Although the 
country successfully survived they year of 2020 despite the emergence of Covid-19, 
the epidemic led to a similar crisis in 2021 as in neighbouring countries, but a 
recovery occurred in the second half of the year and continued in the first half of 
2022. The analysis aims to provide a brief overview of Vietnam's economic situation 
based on recent macroeconomic indicators, while also taking into account the 
impact of external factors such as the Russia-Ukraine war. 

Keywords: Southeast Asia, Vietnam, Covid-19, crisis, economic recovery 

Bevezetés 

A délkelet-ázsiai régió gazdasági fejlődése szempontjából a harmadik legnépesebb 
állam, Vietnám komoly figyelmet érdemel, hiszen az ország a nemzetközi ellátási 
láncokban meghatározó szerepet tölt be. A 2020-as év sikeres védekezését 
követően 2021-ben a koronavírus járvány a szomszédos országokhoz hasonlóan 
Vietnámot is súlyosan érintette, de az év végén a gazdaság talpraállása már 
megkezdődött, ami 2022-ben is tovább folytatódott. A külső kockázatok, mint pl. az 
orosz-ukrán háború vagy a Covid-19 miatti lezárások Kínában, azonban arra 
figyelmeztetnek, hogy a pozitív eredmények ellenére a vietnámi gazdaság 
továbbra is sérülékeny, ami adott esetben könnyen újabb recessziót 
eredményezhet. Az elemzés a legfrissebb makrogazdasági mutatókon keresztül 
törekszik Vietnám gazdasági helyzetének vázlatos bemutatására, amely az európai 
államok számára is tanulsággal szolgálhat. 
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Vietnám gazdasága 

A több mint 98 milliós lakossággal rendelkező Vietnám népessége az ENSZ 
előrejelzése szerint 2030-ra várhatóan meghaladja a 104 millió főt. Gazdasága – 
amely a kínai mintát követve szocialista orientált piacgazdaság – vásárlóerő-
paritáson számolva a világon a 23. legnagyobbnak minősül. Jövőbeli fejlődéséről 
sokat elárul, hogy a 2020-as 279 milliárd dolláros GDP 2030-ra 484 milliárd dollárra 
nőhet, miközben a GDP növekedés éves átlagban 6%-on stabilizálódhat.  
Az ASEAN-hoz 1995-ben csatlakozott ország fejlődése az elmúlt 30 évben 
figyelemre méltó volt. Az 1986-ban elindított gazdasági és politikai reformok (Doi 
Moi – megújítás) gyors gazdasági növekedést váltottak ki, amelyek a világ egyik 
legszegényebb nemzetét egy alacsonyabb közepes jövedelmű országgá 
változtatták. Rövid időn belül Vietnám már a felső középszintű jövedelemmel 
rendelkező országok csoportját is megközelítheti. A növekedés alapvetően a 
mezőgazdaságból a feldolgozóipar és a szolgáltatások felé történő munkaerő-
átcsoportosításnak, a magánberuházásoknak, az erős idegenforgalmi ágazatnak, a 
magasabb béreknek és a gyorsuló urbanizációnak köszönhető. Az export egyre 
nagyobb mértékben járul hozzá Vietnám GDP-jéhez, az egyes ágazatok 
részesedését tekintve pedig az ipari termelés, a textilipar, az elektronika és az 
élelmiszeripar teljesítménye növekszik a leggyorsabban. 2002 és 2018 között az egy 
főre eső GDP a 2,7-szeresére nőtt, 2019-ben meghaladta a 2700 dollárt, miközben 
több mint 45 millió embert sikerült kiszabadítani a szegénységből. 2018-19 
folyamán a GDP egyaránt 7%-kal nőtt, miközben, köszönhetően az exportorientált 
feldolgozóiparnak és a hazai fogyasztásnak a gazdaság jelentős tűrőképességet 
mutatott, aminek köszönhetően a koronavírus járvány elején 2020-ban is pozitív 
2,9%-os növekedést produkált, ezzel Ázsia legjobban teljesítő gazdaságává vált. A 
társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégia 2021-2030 értelmében az 
elkövetkezendő években fő cél a termelékenység, a hatékonyság és a 
versenyképesség javítása, a tudományos technológiai fejlesztések, a befektetési és 
üzleti környezet támogatása, valamint a társadalmi egyenlőtlenség kezelése. A 
Pricewaterhouse Coopers 2017-es jelentése úgy számolt, hogy 2050-re Vietnám 
lehet a 10. legnagyobb gazdaság a világon. A fenntartható fejlődés mellett 
Vietnáhttps://www.switch-
asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdfm is 
elkötelezett, a Nemzeti Akcióterv értelmében 2030-ra a fenntartható fogyasztás és 
termelés megvalósítása a cél, ami alapvetően a környezetbarát technológiák 
elsajátítását jelenti. 
A vietnámi politikai rendszer stabilnak mondható, a kommunista párt hatalmát 
nem fenyegeti veszély, az egypártrendszernek köszönhetően a vezetés a 
gazdaságban is jelentős stabilizáló szerepet játszik. Külpolitikáját tekintve az ország 
Kína és az USA között próbál ellensúlyozni, miközben a Pekinggel való szorosabb 
együttműködésnek gátat szab a dél-kínai-tengeri konfliktus, ezért Hanoi az 
„Övezet és Út” kezdeményezésben is csupán korlátozott szerepet vállal, ami 
valószínűleg a jövőben is megmarad. Vietnám célja a bilaterális kapcsolatok 
megerősítése a szomszédokkal és kiegyensúlyozott viszony létrehozása a 
nagyhatalmakkal, továbbá egy egységes nemzeti stratégia kialakítása 2030-ra. 

https://www.aciar.gov.au/sites/default/files/2021-02/Final-report-AGB-2020-122.pdf
https://www.aciar.gov.au/sites/default/files/2021-02/Final-report-AGB-2020-122.pdf
https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/vietnam/economic-overview
https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/vietnam/economic-overview
https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/vietnam/economic-overview
https://www1.napa.vn/en/viet-nam-overview.napa
https://www1.napa.vn/en/viet-nam-overview.napa
https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.html
https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.html
https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=43286&idcm=92
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/2533/national_action_plan_on_scp_vietnam_pdf_pdf.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/01/1_2020_FPR_beliv_online_zoltai_klemensits_7-23-1.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/01/1_2020_FPR_beliv_online_zoltai_klemensits_7-23-1.pdf
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A koronavírus járvány hatásai 

Annak ellenére, hogy a Covid-19 már 2020 januárjában megjelent Vietnámban, a 
fertőzéseknek még idejében sikerült gátat szabni, így a 2020-as évet az ország 
komolyabb egészségügyi válság nélkül vészelte át. 2021 tavaszán viszont a 
pandémia újabb hulláma – az országos lezárások ellenére – a szomszédos 
országokhoz hasonló krízist idézett elő, a nyitás pedig csupán az év második 
felében fokozatosan mehetett végbe. 2022. június 20-ig a fertőzöttek száma elérte 
a 10 737 640-et, miközben 43 083 ember veszítette életét, 9 601 630-an pedig 
sikeresen felépültek a betegségből.  
2021 első kilenc hónapjában a recesszió érezhetővé vált. A statisztikai adatokból 
kitűnik, hogy Vietnámban is a turisztikai szektor, és a légi személyszállítás 
szenvedte el a legnagyobb veszteséget a járvány következtében, ugyanakkor a 
gyártószektorban, a kereskedelemben és az infrastrukturális beruházások esetén 
kisebb volt a visszaesés. A GDP 2021 első kilenc hónapjában csak 1,42%-kal nőtt – a 
teljes év során 2,58%-kal, köszönhetően a második féléves teljesítménynek – a 
gazdaság egészének általános növekedési ütemében a mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás és halászat 2,74%-kal, az ipar és építőipar 3,57%-kal nőtt, 
miközben a szolgáltatási ágazat 0,69%-os veszteséget szenvedett el. Az infláció 
2020-ban 3,22%-os volt, ehhez képest 2021-ben 1,87%-kal emelkedett. A külföldi 
devizatartalékok a pandémia ellenére nem csökkentek, sőt folytatva a növekedési 
tendenciát az év végén – becslések szerint – meghaladták a 109,9 milliárd dollárt. 
2021 júliusában a folyó fizetési mérleg 4,571 milliárd dollár hiányt mutatott, amely 
azonban a negyedik év végére 3,998 milliárdos többletre módosult. A 
kereskedelem terén is megfigyelhető a kettősség: a harmadik negyedévben a 
kereskedelmi mérleg 2,55 milliárd dolláros deficittel zárult, de az év végére már 4,08 
milliárd dolláros többlet keletkezett. 2021 decemberében a teljes kereskedelmi 
forgalom becsült értéke 66,2 milliárd dollár volt, ami 19,2%-kal haladta meg az előző 
év azonos időszakát.  
Ami a befektetéseket illeti 2021. december 20-ig a külföldi beruházási projektekből 
19,74 milliárd USD-t folyósítottak, ami enyhe, 1,2%-os csökkenést jelent 2020 azonos 
időszakához képest. Ugyanakkor a külföldi befektetések teljes összege elérte a 31,15 
milliárd dollárt, ami 9,2 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos 
időszakában. 
Mivel a vírus növelte a munkanélküliséget – a járvány következtében több mint fél 
millió ember veszítette el az állását – (2021 júliusában a munkanélküliek aránya 
2,62% volt) és több szektorban a jövedelmek csökkenéséhez is vezetett, a kormány 
elsősorban a rászorulókon igyekezett segíteni. 2020-ban és 2021 első hat 
hónapjában a költségvetésből 168,8 billió vietnámi dong-ot (7,34 milliárd dollár) 
költött a Covid-19 járvány által érintett vállalkozások és a lakosság támogatására, 
valamint a betegség megelőzésére és megfékezésére. Ennek ellenére a 
költségvetési hiány nem nőtt jelentősen, azt sikerült stabilan 4% alatt tartani. A 
vietnámi kormány számos ösztönző programot indított adókedvezmények, 
adófizetések elhalasztása és földhasználati díjak elengedése formájában a 
vállalkozások számára. A támogatás kedvezményezettjei közé tartoztak azok a 
munkavállalók, akik a munkaszerződések elhalasztására kényszerültek, 
részmunkaidős munkavállalók, akik jelenleg munkanélküliek, de nem részesültek 
munkanélküli ellátásban, az olyan vállalkozások, amelyeknek nincsenek bevételeik 
vagy nincs pénzügyi forrásuk a munkabérek kifizetésére, az üzleti tevékenységet 
folytató egyének és háztartások, valamint azok az emberek, akik érdemi szolgálatot 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/viet-nam/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/viet-nam/
https://vietnamjournal.ru/2618-9453/article/view/96418
https://www.statista.com/statistics/444749/inflation-rate-in-vietnam/
https://vir.com.vn/sbv-to-establish-new-state-foreign-exchange-reserve-management-department-91932.html
https://tradingeconomics.com/vietnam/current-account
https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2022/03/overcoming-difficulties-export-and-import-in-2021-to-spectacular-destination/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-fdi-drop-slightly-in-2021-but-reopening-measures-boosting-economy.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-fdi-drop-slightly-in-2021-but-reopening-measures-boosting-economy.html/
https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2021/07/press-conference-to-announce-the-labor-and-employment-situation-in-the-the-second-quarter-and-6-months-of-2021-and-the-results-of-the-household-living-standards-survey-2020/
https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2021/07/press-conference-to-announce-the-labor-and-employment-situation-in-the-the-second-quarter-and-6-months-of-2021-and-the-results-of-the-household-living-standards-survey-2020/
https://www.reuters.com/article/vietnam-budget-idUSL4N2TM0X2
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/vietnams-stimulus-package-tax-measures
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/vietnams-stimulus-package-tax-measures
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tettek a nemzetnek. Az ENSZ adatai szerint a vállalkozások támogatására 2020-ban 
7,8 milliárd dollárt, kamatmentes kölcsönökre 10,2-43,1 millió dollárt, az elektromos 
áram árának csökkentésére 475 millió dollárt, szociális juttatásokra 2,7 milliárd 
dollárt, banki hitelekre 12,3 milliárd dollárt költött a vietnámi kormány. Legutóbb 
2022 januárjában hagyott jóvá a nemzetgyűlés egy 15,3 millió dolláros ösztönző 
csomagot, amely a vállalkozások és a munkavállalók megsegítése mellett az 
infrastrukturális beruházásokra is jelentős összegeket kíván fordítani. 

A 2022-es kilátások 

A múlt év azonos időszakához képest Vietnám GDP-je 2022 első negyedévében 
5,03%-kal nőtt, azt követően, hogy 2021 utolsó negyedévében 5,22% volt a 
növekedés. A vietnámi statisztikai hivatal 2022 márciusában még 6-6,5%-os 
növekedéssel számolt, de a Világbank áprilisi jelentése inkább az 5,3%-ot 
prognosztizálta, ami megközelítően a szomszédos országok értékeinek is megfelel.  
 

év 2018 2019 2020 2021 2022 (előrejelzés) 
a növekedés 
mértéke (%) 

7,08 7,02 2,9 2,58 5,3 

1. táblázat: A GDP növekedés Vietnamban 2018-2022 
 

A koronavírus járványt követő talpraállás során várhatóan a feldolgozóipar lesz a fő 
hajtóerő, míg az idegenforgalom, az építőipar és más iparágak esetében hosszabb 
helyreállási periódussal kell számolni. A vietnámi GDP értékét a Covid-19 elleni 
vakcinázás előrehaladása mellett az orosz-ukrán háború is befolyásolja, annak 
elhúzódása a növekedést is negatívan érinti.  
A gazdasági konszolidáció során a feldolgozóipar mellett az export is jelentős 
felhajtóerőt képvisel. Ami a kereskedelmi mérleget illeti, az ország kereskedelmi 
deficitje – az előzetes adatok szerint – 2022 májusában 1,73 milliárd dollárra 
csökkent az egy évvel korábbi 2,07 milliárd dollárról. A kivitel 16,4%-kal 30,48 milliárd 
dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg a behozatal 12,9%-kal enyhébb 
ütemben, 32,21 milliárd dollárra emelkedett. A legnagyobb exportpiacot továbbra 
is az USA jelenti, nem véletlen, hogy a világ vezető hatalma komoly kereskedelmi 
deficittel rendelkezik Vietnámmal szemben. Az év első öt hónapját tekintve a 
kereskedelmi áruforgalom 0,52 milliárd dollár többletet mutatott, az export 16,3%-
kal, míg az import 14,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Vietnám számára 
az is pozitívum, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt sok nemzetközi 
vállalat helyezte át a termelést Kínából a délkelet-ázsiai országba. 
Az orosz-ukrán háború következtében a megugró nyersanyagárak pl. a kőolaj 
lassíthatja a növekedést, mivel az inflációt is tovább fűti. Az éves inflációs ráta 2022 
májusában 12 havi csúcsra, 2,86%-ra emelkedett az előző havi 2,64%-ról, elsősorban 
az élelmiszerek és vendéglátóipari szolgáltatások, a közlekedés, valamint a ruházati 
cikkek árának gyorsabb emelkedése miatt. 
A vietnámi folyó fizetési mérleg GDP-hez viszonyított aránya a Trading Economics 
szerint 2022-ben 1% körül, 2023-ban pedig 0,5% körül alakul. A BNP Paribas ezzel 
szemben 2022-re 2,9%-os folyó fizetési mérleg hiánnyal számolt, a költségvetési 
hiány esetében pedig 5%-ot prognosztizált. A kormányzat januárban még 4%-os 
költségvetési deficittel számolt, ami 61,7 milliárd dolláros hiánynak felel meg. 
A fogyasztás remélt növekedése szempontjából a munkanélküliségi ráta vizsgálata 
is indokolt. A munkanélküliség 2022 első negyedévében 2,46%-ra csökkent a 2021 

https://web.archive.org/web/20201210093216/https:/vietnam.un.org/sites/default/files/2020-10/UN%20Assessment%20on%20the%20Social%20and%20Ecnomic%20Impact%20of%20COVID-19%20in%20Viet%20Nam_merged.pdf
https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/12/vietnam-approves-15-3-billion-aid-for-covid-hit-economy
https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/12/vietnam-approves-15-3-billion-aid-for-covid-hit-economy
https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-GDP-grows-5.03-in-first-three-months-of-2022
https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-GDP-grows-5.03-in-first-three-months-of-2022
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-29/vietnam-s-economic-growth-eases-in-first-quarter-to-5
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-29/vietnam-s-economic-growth-eases-in-first-quarter-to-5
https://tradingeconomics.com/vietnam/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/vietnam/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/vietnam/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/vietnam/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/vietnam/current-account-to-gdp
https://tradingeconomics.com/vietnam/current-account-to-gdp
https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=44953
https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=44953
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/vietnam-s-budget-deficit-for-2022-is-estimated-at-16-31-bn-278275-newsdetails.htm
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/vietnam-s-budget-deficit-for-2022-is-estimated-at-16-31-bn-278275-newsdetails.htm
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negyedik negyedévi 3,56 százalékról. Ugyanakkor viszont a 15-24 év közötti 
korosztályban 7,6%-os munkanélküliségi arányról beszélhetünk, amire 2011 óta 
nem volt példa. 
A befektetések esetében a hivatalos adatok szerint Vietnámba 5,92 milliárd 
dollárnyi közvetlen külföldi befektetés érkezett az év első négy hónapjában, ami 
7,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A tőke legnagyobb részét a gyártásba és 
feldolgozásba fektetnék be, ezt követi az ingatlanüzletág, majd a kis és 
nagykereskedelem. A vietnámi kormány a külföldi befektetések 
megélénküléséhez nagy reményeket fűz, hiszen ez a pandémiát követő talpraállást 
is meggyorsíthatja. A befektetések legnagyobb része Szingapúrból, Dél-Koreából, 
Dániából, Kínából és Japánból érkezett. 

Összegzés 

2020-ban a koronavírus járvány kitörése csupán érintőlegesen érintette a vietnámi 
gazdaságot, a jelentősebb recessziót sikerült elkerülni. Egy évvel később azonban a 
térség többi nemzetéhez hasonlóan a szigorú karanténintézkedések ellenére is 
rendkívül súlyos helyzet állt elő. 2021 második fele azonban már a fokozatos 
nyitásról szólt, így a talpraállás már ekkor elkezdődött, ami 2022 tavaszán is 
töretlenül folytatódott. A belső kormányzati intézkedések mellett az orosz-ukrán 
háború kitöréséig lényegében a külső folyamatok is kedveztek Vietnámnak. A 
kelet-európai konfliktus miatt azonban a nyersanyagárak emelkedése, Kínában 
pedig a Covid-19 miatti karanténintézkedések következtében az ellátási láncokban 
keletkezett zavarok fékezőleg hatottak a növekedésre és noha egyelőre komolyabb 
recessziótól nem kell tartani, a külső kockázatok miatt hosszú távon csupán a 
gazdasági reformok növelhetik a vietnámi gazdaság ellenállóképességét. 
 

https://www.statista.com/statistics/708348/vietnam-youth-unemployment-rate/
https://www.statista.com/statistics/708348/vietnam-youth-unemployment-rate/
https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=54005&idcm=122
https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=54005&idcm=122

