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forord

Denne rapport præsenterer i korte træk Vietnam som økonomi og marked - set fra et dansk perspektiv. 

Vi søger at præsentere et opdateret og objektivt billede af landet, som det ser ud med de seneste tilgængelige data og 
viden fra pålidelige danske kilder. 

Publikationen er udarbejdet af Asia House, Danish Export Association og Andersen Consult, som en del af en serie af 
korte landerapporter om udvalgte økonomier i Sydøstasien. 

Denne serie er udgivet af Dansk-Asiatisk SMV Netværk, som har til formål at styrke danske SMV’ers adgang til og 
succes på de sydøstasiatiske markeder.

Projektet er støttet af Industriens Fond.

For mere information og vejledning, kontakt:

ASIA HOUSE

ah@asia-house.dk
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Vietnam

Vietnamesiske Dong

5 timer foran dansk 
sommertid

Januar og marts

7 % 

Vietnamesisk

• Kemikalier
• Maskiner
• Sundhed og fødevarer

$ 7918

VALUTA

TIDSFORSKEL

REGNSKABSÅR

BNP 
VÆKST

BNI PR. INDBYGGER, KKP

SPROG

GEOGRAFI

DANMARK–VIETNAM 
STØRSTE INDUSTRIER

*2022

*2021

*2021

Hanoi
HOVEDSTAD

Vietnam har en lang kystlinje og en havneport. 
Landet grænser op til Kina mod nord.

BEFOLKNINGSTAL
98.950.000
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Hvorfor vietnam?

Vietnam og Danmark:
en kort historie og samhandel

Selvom den danske og vietnamesiske relation har en relativt kort historie, står den stadig stærkt i dag. 

Siden 1971 har relationen haft fokus på at fremme økonomiske og kulturelle aspekter i begge lande og styrke samar-
bejdet. I 2020 indgik Vietnam en frihandelsaftale med EU, og dermed også Danmark, der betyder, at tolden sættes 
betragteligt ned i handel med vietnamesiske virksomheder. Frihandelsaftalen er dog endnu ikke trådt helt i kraft, da 
pandemien har afbrudt den økonomiske stime. 

Danske virksomheder har længe været talstærkt til stede i Vietnam, hvor markedet normalt har gode investeringspo-
tentiale. Selvom den nuværende situation i 2021 har budt på en del udfordringer for virksomhederne, er der på lang sigt 
gode udsigter til at økonomien fortsat vil vokse. På trods af den relative korte relation med Vietnam er der i dag over 
130 danske virksomheder. 

Relationen havde i starten fokus på økonomi og udvikling, men har udviklet sig og inkluderer nu kultur og innovation, 
hvor Danmark har været meget involveret med at udvikle forskellige sektorer.
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Økonomiske nøgletal 
for Vietnam

Vietnam var verdens 38. største 
økonomi i 2020 med et BNP på 

USD 341 mia.

Realvæksten i BNP forventes i 
2022 at være 7,3 pct., mens der 
over de følgende to år forventes 
en gennemsnitslig vækstrate på 

8,8 pct. p.a.

Vietnam er nr. 70 i 
Verdensbankens Ease of 
Doing Business indeks.

Vietnam er med et 
indkomstniveau på USD 

3.500 pr. indbygger 
ifølge Verdensbankens 

2021-klassifi cering et lavere 
mellemindkomstland.
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2019 2020 2021 2022* 2023*

Realvækst BNP 7,0 2,9 3,5 7,3 8,8

BNP, nominel USD, pr cap 3.390 3.500 3.716 4.080 4.536

Realvækst BNP pr. cap 5,7 1,9 2,6 6,1 7,4

Betalingsbalancen, pct. af BNP 3,7 3,7 0,1 3,2 3,8

Infl ation (CPI), pct 2,8 3,2 2,1 3,4 3,8

Ændring i valutakurs, LCU/USD, pct 0,9 0,0 -0,7 0,7 0,5

Befolkningstilvækst, pct 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

Arbejdsløshed, pct 2,2 2,4 2,4 1,5 2,2

Kilde: Oxford Economics, 2021

*Lave værdier angiver lavere risikoklasse.

** Kreditvurderingen BBB betyder, at Filippinerne har en tilstrækkelig kapacitet til at møde fi nansielle 
forpligtelser, men ugunstige økonomiske forhold vil formenligt svække evnen. 

Vietnam Vietnam Danmark

2018 2019 2019

WEF Competitiveness Index 77 67 10

EKF Risikoklasse 2021 (0-7)* - 4 0

Corruption Perceptions Index 117 96 1

S&P’s Credit Rating** - BB AAA

Rangering
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Dansk samhandel 
med Vietnam 

Eksport

Import

• Vietnam var Danmarks 48. største eksportmarked i 
2020 med en samlet eksportindtægt på 3,4 mia. DKK 
svarende til 0,3% af Danmarks samlede eksportin-
dtægter.

• Vareeksporten til Vietnam faldt i 2020 med 11,7% ift. 
2019. 

• I de første otte måneder af 2021 beløb den danske va-
reeksport til Vietnam sig til DKK 1,23 mia. Det svarer til 
en stigning på 26,7% i forhold til den samme periode i 
2020 (DKK 969,7 mio.).

• Vietnam var i 2020 Danmarks 50. største eksport-
marked for varer med 1,6 mia. DKK (0,2%) og det 36. 
største eksportmarked for tjenester med 1,8 mia. DKK 
(0,4%).

Kilde: Dansk Statistik

• Importen af vare- og tjenesteydelser fra Vietnam beløb 
sig i 2020 til DKK 3,1 mia. 

• Vareimporten fra Vietnam udgjorde i 2020 DKK 2,6 
mia., hvilket er et fald på 8,4% ift. 2019.

• Største importvaregruppe var i 2020 beklædningsgen-
stande og -tilbehør (433,7 mio. DKK).

• I de første otte måneder af 2021 beløb den danske 
vareimport fra Vietnam sig til DKK 2,08 mia. Det svarer 
til en stigning på 25,5 % i forhold til den samme periode 
i 2020 (DKK 1,65 mia.). 

Kilde: Dansk Statistik
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Dansk eksport til Vietnam 2020

Dansk import fra Vietnam 2020
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Den vietnamesiske medicinalindustri er voksende, da 
Vietnam står overfor en aldrende befolkning. Derudover er 
der fl ere, der bliver syge af livsstilssygdomme. Industrien er 
et af fl ere, som regeringen vil have investeringsmuligheder 
til. Pandemien har desuden krævet et stærkere medicin og 
sundhedssystem. På grund af pandemien, har produktionen 
også ændret sig. Det betyder bl.a. at eksport af lægemidler 
fra Danmark til Vietnam har sværere ved at komme ind på 
markedet, da der er fl ere regulativer. Det er dog forudsagt, at 
der på den lange bane, vil være de samme muligheder inden 
for industrien, som før.  

På trods af pandemiens stop for nogle sektorer i 
sundhedssektoren, er der andre industrier, der stadig trives. 
Fødevarer og landbrugsindustrien har stadig en mindre 
vækst. I 2019 var landbrugssektoren i Vietnam 14% af 
landets GDP, dog er det stadig forbrugerelektronikken, 
der er den største eksport gruppe til Europa. Danmark er 
gode til at eksporterer både kød og fi sk til Vietnam. Deres 
spisevaner har ændret sig i takt med, at fl ere internationale 
brands har etableret sig i Vietnam.

De største industrier fra 
dansk perspektiv

Medicinske og farmaceutiske produkter

Fødevarer og landbrug
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Et af de største danske eksportvarer er maskinindustrien og 
da Vietnam vil investere mere i landbruget, er der stadig et 
stort potentiale i markedet. Vietnam efterspørger maskiner 
til landbruget, teknologi og energiforsyning, som de er i fuld 
gang med at investere i. Maskinindustrien vil blive et af de 
industrier, som EU med den nye aftale, kommer til at ek-
sportere toldfrit til Vietnam. 

Sektoren har oplevet en gennemsnitlig vækst på 20-25% i 
de seneste år og bidrager med 7% til landets BNP. Denne 
vækst skaber rigtig gode muligheder for en allerede stærk IT 
branche i Danmark, som sidste år slog rekord med ekspor-
ten.  På grund af de danske virksomheders avancerede te-
knologi, omkostningseffektivitet, kvalitet og kundesupport, 
har danske leverandører betydelige muligheder for at sælge 
produkter til fl ere markedssegmenter i Vietnam, f.eks. in-
denfor sundhedspleje, smart cities og miljø, transport, ud-
dannelse, som alle præsenterer gode muligheder. Disse 
undersektorer har stort potentiale for danske leverandører 
af hardware og software, herunder servere, netværksudstyr, 
cybersikkerhedsudstyr og -software og applikationer.

ICT

Maskinudstyr
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Vietnams hurtige vækst og industrialisering har forårsaget 
negative indvirkninger på miljøet og naturens ressourcer. 
Ifølge Verdensbanken har Vietnam fra begyndelsen af sin 
markedstransformation været verdens hurtigst voksende 
drivhusgasudleder per indbygger – en vækst med omkring 
5 procent årligt i 20 år. Urbanisering og befolkningstilvækst 
giver også anledning til bekymring over den hurtige brug af 
naturressourcer og dets negative påvirkning på miljøet. Dis-
se udfordringer forårsager stigende affaldshåndtering og 
forureningsudfordringer, især luftforurening og spildevand-
sudledning i ressourcekrævende industrier. Affaldsproduk-
tionen i Vietnam forventes at fordobles på mindre end 15 år. 
Dertil er Vietnam blandt de 10 lande på verdensplan, som er 
hårdest ramt af luftforurening. 

Løsninger og produkter fra vesten, Japan og Australien 
foretrækkes i Vietnam frem for import fra andre asiatiske 
lande, fordi de opfattes som værende af højere kvalitet og 
mere holdbare. Løsningerne indenfor reduktion af luftforu-
rening fra kraftværker og industri, kommunal og industriel 
spildevandshåndtering, håndtering og rensning af drik-
kevand, affaldshåndtering, miljø-fokuseret konsulent og in-
geniørfaglige opgaver fokuseret på miljøteknologi har alle 
stort markedspotentiale for danske virksomheder, som kig-
ger mod Vietnam. 

Vietnam planlægger at investere op til 1,5 milliarder dol-
lars i farmaceutisk produktion og 1,8 milliarder dollars til at 
opgradere overfyldte hospitaler og bygge nye inden 2023. 
Den vietnamesiske regering opfordrer direkte til import af 
medicinsk udstyr, fordi lokal produktion ikke kan opfylde 
kravene. Importeret medicinsk udstyr har lave importafgift-
er og ingen kvotebegrænsninger. Der vil derfor være rigtig 
mange muligheder for de danske virksomheder, som er un-
derleverandører til både den farmaceutiske produktion og 
hospitalsbranchen. Efterspørgslen på udstyr vil fortsætte 
med at stige. En nylig BMI-rapport viser, at omkring 90 
procent af medicinsk udstyr i Vietnam er importeret. In-
denlandske producenter kan kun imødekomme efterspørg-
slen på de mest basale medicinske forsyninger og udstyr. 
Stærke vækstområder omfatter udstyr og teknologi til or-
topædi, nødudstyr, steriliseringsudstyr, overvågningsudstyr 
og diagnostisk udstyr såsom CT-scannere, ultralydsmaskin-
er, MRI og røntgenmaskiner.

Miljøteknologi

Sundhedsteknologi og -udstyr
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Næste skridt
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Ønsker du at vide mere om Vietnam eller forretningsmulighederne i landet, anbefaler vi i Dansk-Asiatisk 
SMV Netværk, at du tilmelder dig netværket, hvorefter du har mulighed for at få adgang til og sparring med 
etablerede danske selskaber i markedet. 

Netværkets etablerende organisationer står ligeledes til rådighed for spørgsmå l, eller andre forespørgsler 
relateret til Vietnam, samt de andre fokuslande inden for netværkets interesseområde.



Denne rapport er udviklet af

I et samarbejde mellem

Med støtte fra

Asia House Indiakaj 16, København dasn.info


