
 

 

 

VIETNAM  

Capital Hanoi 

Població 96M hab 

Moneda đồng (VND) 

Equivalència 1€ ≈ 26.042 VND 

Idiomes  Vietnamita (llengua nacional), francès (primera llengua 

estrangera), rus i xinès (per influència) 

 

 

PIB 

 

Segons l’agència Focus Economics, es considera que el PIB del Vietnam “es va 

contraure un 6,2% interanual el tercer trimestre del 2021, en contrast amb el 

creixement del 6,6% registrat al segon trimestre. La lectura va marcar la contracció 

més forta des que es van iniciar els registres l'any 2000 i va reflectir les estrictes 

mesures de bloqueig imposades durant el període per combatre el pitjor brot del 

país des de l'inici de la pandèmia. 

Suposant que la reobertura de l'economia progressa sense problemes per permetre 

que les empreses i les fàbriques puguin "posar-se al dia" amb la seva producció 

perduda, i la taxa de vacunació augmenta segons el previst, el PIB general del 

Vietnam podria repuntar al 7% interanual al quart trimestre, des del 6,2% contracció 

a Q3. Això es traduirà en un augment del 3% per al 2021 (en comparació amb la 

nostra previsió anterior del 5%). Un cop les activitats es normalitzin encara més, 

preveiem que el PIB general torni a un ritme més "normal" del 7,4% el 2022, tenint 

en compte les bases baixes el 2020 i el 2021". 

 

https://www.focus-economics.com/country-indicator/vietnam/gdp


 

 

Sectors forts 

 

D’acord amb els darrers informes emesos per la coperativa internacional de crèdit 

agrícola, l'economia del Vietnam es basa en grans indústries de propietat estatal 

com ara tèxtils, alimentació, mobles, plàstics i paper, així com el turisme i les 

telecomunicacions.  

L'agricultura representava el 14% del PIB i ocupa el 36% de la força de treball total 

el 2020 (segons el Banc Mundial). Els principals cultius inclouen l'arròs, el cafè, els 

anacards, el blat de moro, el pebre, els moniatos, el cacauet, el cotó, el cautxú i el 

te, així com l'aqüicultura. Si bé l'excedent del comerç agrícola va augmentar durant 

l'any 2019, la indústria ramadera va continuar patint diverses malalties, inclosa la 

grip porcina. 

La indústria va aportar el 34,5% del PIB i va emprar el 28% de la força de treball 

total el 2020 (Banc Mundial). El sector energètic ha crescut en els últims anys 

(carbó, hidrocarburs, electricitat, ciment, indústria siderúrgica).  

Tot i ser un "nouvingut" a la indústria petroliera, Vietnam s'ha convertit en el tercer 

productor del sud-est asiàtic. El país també ha invertit en indústries d'alt valor afegit 

com l'automòbil, les tecnologies electròniques i informàtiques (programari). La 

indústria manufacturera va augmentar un 10,9% interanual el 2019, aportant un 

superàvit comercial industrial rècord de més de 10.000 milions de dòlars (govern 

vietnamita). 

Els serveis representaven el 41,6% del PIB i ocupaven el 35% de la força de treball 

total el 2020 (Banc Mundial). Els principals serveis inclouen turisme i 

telecomunicacions. 

 

 

 

 

 

 

https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/vietnam/economic-overview
https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/vietnam/economic-overview


 

 

 

Unions duaneres 

 

 

Vietnam és una de les economies de més ràpid creixement del segle XXI. Forma part 

d'institucions internacionals i intergovernamentals com les Nacions Unides , l' 

ASEAN, l' APEC, el CPTPP, el Moviment dels països no alineats, l' Organització 

Internacional de la Francofonia i l' Organització Mundial del Comerç. Després de la 

seva adhesió, es va comprometre a complir totalment els acords de l'OMC sobre 

valoració en duana, barreres tècniques al comerç (TBT) i mesures sanitàries i 

fitosanitàries (MSF). Els Estats Units i Vietnam van concloure un Acord de Comerç 

Bilateral (BTA) l'any 2000, que va entrar en vigor l'any 2001. A més, el Vietnam ha 

assumit en dues ocasions un escó al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.  

Vietnam també ha signat pactes comercials amb la RPC, la República de Corea, 

Austràlia i Nova Zelanda, l'Índia, Xile i el Japó. Va signar un acord comercial bilateral 

amb Corea el 2015, així com un acord comercial amb el bloc de la Unió Duanera 

liderat per Rússia. El 2019, Vietnam va signar un acord de lliure comerç amb la UE. 

Aquest acord va entrar en vigor l'agost de 2020. Actualment, Vietnam està negociant 

un acord de lliure comerç amb els països de l'EFTA (Noruega, Islàndia, Liechtenstein 

i Suïssa). 

A més, Vietnam va signar l'Acord Integral i Progressiu per al Transpacífic (CPTPP) 

amb 10 països: Austràlia, Brunei, Canadà, Xile, Japó, Malàisia, Mèxic, Nova Zelanda, 

Perú i Singapur. L'acord va entrar en vigor oficialment el 14 de gener de 2019 per al 

Vietnam. 

 

 

 

 

 



 

Factors culturals 

Vietnam és conegut arreu del món per dos factors: el primer és que va guanyar la 

Guerra contra els Estats units; el que es coneix com a Guerra del Vietnam (o també 

segona guerra d’Indoxina), la qual va durar vint anys; i per altra banda, per ser un 

dels països que conserven un govern anomenat “comunista”. 

La llengua nacional del país és el vietnamita que és parlada per la majoria de la 

població. En la seva història primerenca, l'escriptura vietnamita utilitzava caràcters 

xinesos però que actualment fa servir l’alfabet llatí el qual es va introduït al país a 

través de missioners portuguesos, i que degut al passat colonial del país es va fer 

servir àmpliament per les institucions vietnamites durant el període colonial francès, 

esdevenint avui en dia la forma oficial d’escriptura. 

La llengua francesa , llegat del domini colonial, és parlada per molts vietnamites 

educats com a segona llengua, especialment entre la generació més gran i els 

educats a l'antic Vietnam del Sud , on era una llengua principal en l'administració, 

l'educació i el comerç. Vietnam continua sent membre de ple dret de l' Organització 

Internacional de la Francofonia (La Francophonie) i l'educació ha revifat cert interès 

per la llengua. El rus i, en menor mesura , l' alemany , el txec i el polonès són 

coneguts entre alguns vietnamites del nord les famílies dels quals tenien vincles amb 

el Bloc de l'Est durant la Guerra Freda. Amb la millora de les relacions amb els països 

occidentals i les reformes recents de l'administració vietnamita, l' anglès s'ha utilitzat 

cada cop més com a segona llengua i l'estudi de l'anglès és ara obligatori a la majoria 

de les escoles, al costat o en lloc del francès. 

Pel que fa a la religió Vietnam es caracteritza per ser un dels països més ateus del 

món, amb un 87% de la població que es coinsideren “sense religió”. Tot i així, Segons 

l'article 70 de la Constitució del Vietnam de 1992, tots els ciutadans gaudeixen de 

llibertat de creença i religió .  Totes les religions són iguals davant la llei i cada lloc 

de culte està protegit per la llei estatal vietnamita. Segons l'Oficina General 

d'Estadística del Vietnam el 2019, els budistes representen el 4,79% de la població 

total, els catòlics el 6,1%, els protestants l' 1,0%, els budistes Hoahao l' 1,02% i els 

seguidors del caodaisme el 0,58%. [2] Altres religions inclouen l' islam , els bahaʼís i 

l' hinduisme , que representen menys del 0,2% de la població. 

 



 

Afeccions a causa de la covid-19 

 

Segons l’agència “Our World in Data”, el Vietnam és un dels països on hi ha hagut 

una resposta exemplar quant a la contenció del Virus. Això es deu a que ja “el 31 de 

desembre de 2020, Vietnam havia informat de 1.465 casos de COVID-19 confirmats 

per laboratori i 35 morts. 2 Aquest èxit s'ha atribuït a diversos factors clau, com ara 

un sistema de salut pública ben desenvolupat, un govern central decisiu i una 

estratègia de contenció proactiva basada en proves, rastreig i quarantena integrals. 

Es va aplicar per una banda la detecció, quant a que  Vietnam va adoptar un 

enfocament específic per a la prova, ampliant-lo a les zones amb transmissió 

comunitària. El seguiment de contactes ha estat complet, amb tres graus de 

contactes rastrejats per a cada cas positiu. 

Per altra banda es va aplicar la contenció, a través de la qual, com a resultat del seu 

procés de detecció, centenars de milers de persones, inclosos viatgers internacionals 

i aquelles que van tenir contacte estret amb persones que van donar positiu, van ser 

col·locades en centres de quarantena gestionats pel govern, reduint molt la 

transmissió tant domèstica com comunitària. Els punts calents amb transmissió 

comunitària demostrada, inclòs Da Nang durant el seu brot al juliol i l'agost del 2020, 

es van tancar immediatament i el govern es va comunicar amb freqüència amb els 

ciutadans per mantenir-los informats i implicats en la resposta de salut pública. 

Una de les raons per les quals Vietnam va poder actuar tan ràpidament i mantenir el 

nombre de casos tan baix és que el país va experimentar una epidèmia de síndrome 

respiratòria aguda severa (SARS) el 2003 i casos humans de grip aviària entre 2004 

i 2010.” 

El màxim exponent de contagis al Vietnam es va produir l’agost del 2020, i es 

considera que al llarg de la pandèmia hi ha hagut un total de 1.44M de casos, i un 

total de 28.333 morts.  

 

 

 

https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam


 

Oportunitats de negoci presents al Vietnam 

 

Segons informacions publicades per Acció, els principals sectors per creixement del 

volum de negoci son les  Smart Cities i Infraestructures i construcció, big data, IA i 

Internet de les coses (IoT). Vietnam està accelerant la construcció per donar suport 

a l'establiment de projectes de ciutats intel·ligents combinats amb tecnologia 

avantguardista, per millorar tant la gestió del país com l'economia. 

El sector TIC i transformació Digital, també presenten oportunitats, com és la creació 

del Centre d'IA a Quy Nhon. A la ciutat central de Quy Nhon, a la província de Binh 

Dinh, FPT Corporation està creant un centre d'intel·ligència artificial per tal de 

preparar recursos humans per a una futura smart city a la província. 

Pel que fa al sector Tèxtil i la moda, el Vietnam s’està convertint en la principal 

alternativa als proveïdors de la Xina.La indústria tèxtil i de la confecció és una de les 

indústries clau del Vietnam, amb el segon volum de negocis d'exportació més gran 

del país. El 2019, el valor d'exportació del sector va contribuir al 16% del PIB total. 

Per altra banda i en relació al sistema hospitalari i assegurança de salut, per evitar 

la massificació i garantir que els pacients urbans i locals puguin accedir als serveis 

mèdics, el Govern continua finançant la construcció de nous hospitals. 

Els principals sectors per creixement del volum de negoci per al període 2020-2024, 

son el Mobile & Gaming en un 24.6$% l’electrònica i l’electricitat en un 13% les TIC i 

Transformació digital en una micva més que un 12% així com les Smart Cities també 

amb un 12%. És a dir, l’aposta actual del Vietnam per les noves tecnologies i la 

innovació, és evident, Per altra banda també augmenta la demanda dels bens de 

consum que quasi frega un 12% de creixement, els mobles i bens per l’hàbitat, en un 

11% així com béns mèdics com al biotecnologia i la salut i equipaments mèdics en 

un 10% la indústria farmacèutica en un 9.60%, i l’automocio i la moto en quasi un 

10%. 

 

 

 

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-oceania/vietnam/


 

 

 

 

Relacions comercials entre Catalunya i el Vietnam 

 

La principal representació comercial de Catalunya a Indonèsia es fa a través de 

l’Acció al sud-est asiàtic i Ocenia d’Acció i en concret el mercat d’indonèsia es cobreix 

a través de l’Oficina Exterior de Catalunya a Signapur. Des de la qual, Acció ajuda 

les empreses catalanes quant a presentar oportunitats de negoci, prestar serveis, 

activitats i per exportar o establir-se als següents països: Cambodja, Filipines, 

Indonèsia, Laos, Malàisia, Myanmar, Singapur, Tailàndia, Vietnam. Des de la qual es 

considera el Vietnam com Una destinació atractiva per a la inversió estrangera. 

El Vietnam presenta unes previsions de creixement positives, motivades per 

l'augment de la inversió estrangera, la recuperació del consum privat i la recuperació 

de la demanda dels Estats Units i de la Unió Europea. Ofereix un marc obert a la 

inversió, amb abundants parcs industrials, incentius i mà d'obra barata i alfabetitzada. 

El TecnoCampus per la seva banda, també posa el focus en el mercat del Vietnam 

com un dels mercats atractius per les empreses catalanes. Com a exemple, el 2021 

s’ha organitzat una sessió amb la institució IP SME Heldpesk South-East-Asia amb 

seu al Vietnam, on també ha participat Acció, la Cambra de comerç espanyola al 

Vietnam i l’Institut Espanyol d’Exportacions (ICEX), agents amb els quals 

TecnoCampus treballa per facilitar les empreses catalanes la seva entrada en aquest 

mercat. 

Segons l’informe publicat del 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya titulat 

“La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur, la intensitat 

exportadora de Catalunya és molt baixa en tots els països asiàtics, cosa que planteja 

un veritable repte exportador tenint en compte que la regió representa gairebé un 

terç (31,4%) de les importacions mundials (dades 2016). Tant sols Geòrgia (0,70) i 

Pakistan (0,56) superen un índex del 0,5. La intensitat exportadora és molt baixa en 

els principals països asiàtics com Japó (0,32), Índia (0,22), Corea del Sud (0,21) o 

Xina (0,20), així com en els principals països de l’ASEAN com Filipines (0,36), 

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-oceania/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/singapur/
https://agenda.tecnocampus.cat/go/vietnam
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-opportunities-south-east-asia-and-protecting-your-innovation-vietnam_en
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/12/15/1277730/presentacio-doportunitats-al-sud-est-asiatic-i-al-vietnam?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s09122021
https://www.scipedia.com/public/Arteaga_et_al_2018a


 

Bangladesh (0,28), Tailàndia (0,25), Indonèsia (0,18), Singapur (0,15), Vietnam 

(0,15) o Malàisia (0,12). 

Per últim, s’evidencia el retard exportador a Amèrica del Nord i Àsia, dos regions que 

aglutinen gairebé la meitat de la demanda mundial. Com a tal, el principal repte 

exportador de Catalunya recau en els Estats Units i Canadà i la majoria dels països 

asiàtics, especialment en aquells amb majors perspectives de creixement: Índia, 

Xina, Corea del Sud, Filipines, Tailàndia, Indonèsia, Vietnam, Malàisia i Bangladesh”. 

Segons informacions publicades per Acció. “Les exportacions catalanes al Vietnam 

han baixat un 2,1% l’any 2019 respecte el 2018, fins els 145,1 milions d’euros.  

Catalunya exporta principalment a Vietnam maquinària (12,7%), productes 

farmacèutics (10,1%) i plàstics (9,3%) el 2019. Les exportacions catalanes a Vietnam 

representen el 0,2% del total de les exportacions catalanes. Les exportacions 

catalanes representen el 33,1% de les exportacions de l’Estat espanyol a Vietnam. 

Pel que fa a les importacions catalanes de Vietnam assoleixen els 770,0 milions 

d’euros el 2019, un 5,5% més que l’any anterior. Catalunya importa principalment de 

Vietnam peces de vestir (29,6%), cafè (19,4%) i calçat (12,8%) el 2019. Les 

importacions catalanes de Vietnam representen el 0,8% del total de les importacions 

catalanes. Les importacions catalanes representen el 25,9% de les importacions de 

l’Estat espanyol de Vietnam. 

 

 

 

 

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/fitxes_pais/informe-vietnam.pdf

