
 

 

   

 

 

          

 

JORNADA 

 OPORTUNITATS DE 

NEGOCI A 

VIETNAM I 

TAILÀNDIA 
 

Per què Vietnam i Tailàndia? 

 

 

 

Des de la dècada de 2000, l'economia vietnamita ha experimentat un creixement 

econòmic dinàmic, impulsat pel comerç internacional i la inversió estrangera. El país va 

experimentar una taxa de creixement del 6,8% el 2018 i s'espera que mantingui una 

progressió similar en 2019. 

Les perspectives de futur de Vietnam segueixen sent positives. Al costat de la seva mà 

d'obra qualificada i econòmica, el país té un sòlid potencial en termes d'agricultura i 

recursos naturals, i la seva estratègia de desenvolupament es basa en l'obertura i 

diversificació de la seva economia. La taxa d'atur és particularment baixa. 

La seva economia no està afectada per la desacceleració xinesa, i pot ser beneficiari 

potencial de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. 

 

 
 

 

 

 



 
Tailàndia és la segona economia més gran del sud-est asiàtic després d'Indonèsia, i 

amb un estatus de renda mitjana superior, i fa de proveïdor per als països veïns en 

desenvolupament.  

L'economia del país és resistent i, segons l'FMI, s'espera que avanci a un ritme moderat 

malgrat la incertesa política interna.  

Es preveu que la inversió pública continuï sent un motor clau, que augmentarà en els 

pròxims anys, d'acord amb els plans d'infraestructura del govern per atraure inversions 

privades.  

L'any 2018 va marcar els millors resultats des de l'arribada al poder del govern dirigit per 

militars el 2014, amb un creixement econòmic que va assolir el 4,6% del PIB. 

El sector del Packaging està molt desenvolupat a Tailàndia, i serveix de punt de 

distribució per al Sud-est asiàtic.  

 

10:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall 
 

10:10h Presentació d’ Oportunitats de negoci a Vietnam i Tailàndia.  

Sr. Jordi Maluquer – Director oficina d’Acció a Singapur.  
 

11:40 h              Accions de promoció en el mercat: 

▪ Missió Comercial a Vietnam i Tailàndia. 

 

11:50h  Col·loqui entre els assistents. 

 

12:00h Cloenda de l’acte. 

 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1486 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

Dia: Dilluns, 18 de març del 2019 
 

Hora: De 10:00 a 12:00 h 
 

Lloc: CECOT  
Sant Pau, 6 
08221 - Terrassa 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
encarna.rubio@plametall.cat  
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