Vietnam
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Vietnams landbrugsministerium
Vietnams udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Vietnam
Viet Nam Farmer’s Union brancheorganisation for landbruget i Vietnam
Vietnam Chamber of Industry and Commerce Vietnams erhvervsorganistation. Bemærk at siden er
noget anderledes på originalsproget
Investment & Trade Promotion Center er et statsligt organ hvis funktion er at fremme udenlandske
investeringer og bistå internationale virksomheder i at finde forretningsmuligheder i Vietnam

Vietnam - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det vietnamesiske marked,
inkl. et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Vietnam, her

Anden relevant information
Doing Business in Vietnam World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet I Vietnam,
målt på en række parametre
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område, tryk blot på plusset nederst i hver sektion.

Markedet lige nu
Vietnams økonomi – alvorlig tørke og ny premierminister
Den vietnamesiske økonomi startede året stærkt ud med stigende eksport og industriproduktion. Den
voksende middelklasse og store indenlandske efterspørgsel hjælper fortsat med at stabilisere
økonomien. Dog kan flere væsentlige eksterne faktorer have betydning for landets vækst i år.
Devalueringen af den kinesiske Yuan kan presse Vietnams konkurrenceevne på eksportmarkederne, og
den omfattende tørke i landet kan især presse landbrugssektoren , på trods af regionale investeringer i
bedre vandingssystemer. Læs mere om den generelle økonomiske situation her, samt om tørken her
og her.
Efter en tiårs regeringsperiode overtog den tidligere vicepremierminister Nguyen Xuan Phuc den 7.
april 2016 posten som Vietnams premierminister efter Nguyen Tan Dung, og skal lede landet de næste
fem år. Læs mere her.
Frihandelsaftalen mellem Vietnam og EU er nu trådt i kraft
Den 2. december 2015 trådte frihandelsaftalen mellem Vietnam og EU i kraft, efter godkendelse af EUmedlemslandene og EU-parlamentet. For Danmark kommer afskaffelsen af en lang række toldsatser til
at betyde en lettere adgang til det Vietnamesiske marked. Aftalen skal implementeres over de næste 7
til 10 år. Du kan orientere dig i lovteksten og få overblik over det aktuelle handelsbillede her og læse
eller genlæse hvilken betydning det har for dansk erhverv her og her.
Landbrugsministeriet vil privatisere fire store statsejede virksomheder inden 2020
Regeringens mål om at skabe et bedre erhvervsklima i landet, blandt andet gennem privatisering af
statsejede virksomheder, strækker sig også ind i landbrugssektoren, hvor landbrugsministeriet inden
2020 vil privatisere de fire store statsejede virksomheder: the Vietnam Rubber Group, the Vietnam
Southern Food Corporation, the Vietnam Northern Food Corporation, og the
Vietnam Coffee Corporation (Vinacafe). Læs mere her.
Aktuelle muligheder for Danmark
Vietnams husdyrsektor er på vej fremad, da der er begyndt at komme fokus på bedre avlsmetoder. For
Danmark betyder væksten i sektoren en forretningsmulighed i dyreproduktion/avl samt
foder/foderteknologi. Også i mejerisektoren er der muligheder for udenlandske
producenter/investorer. Læs eller genlæs Eksportrådets markedsanalyse fra 2015.

Siden er senest opdateret 25. april 2016

