MARKEDSRAPPORT

Markedsrapport Thailand
Baggrund
Demokratiet i Thailand har lidt skade under militærstyret, der har siddet på magten siden
2014, men økonomisk ser billedet betydeligt mere lyst ud. Landet har en fornuftig vækst,
en sund økonomi og et godt erhvervsklima, hvilket giver gode muligheder for danske
eksportører i Sydøstasiens næststørste økonomi. Regeringen satser på betydelige offentlige investeringer, særligt i infrastruktur. Usikkerheden lurer forude, da der er stærke
spændinger mellem land- og bybefolkningen, men betingelserne for stabilitet er det næste års tid forbedret, efter at en ny forfatning blev vedtaget ved folkeafstemning i august
2016. Det baner vejen for et demokratisk valg, sandsynligvis i slutningen af 2017. Den
nye forfatning betyder dog også, at militæret opnår mere magt på bekostning af de folkevalgte politikere. En øget politisk ustabilitet kan påvirke vækst og investeringer negativt.
Tabel 1:

Økonomiske nøgletal for Thailand
2012

2013

2014

2015

2016

2017
(skøn)

Real BNP-vækst (pct.)
Inflation (pct.)
Offentlig budgetbalance af BNP
(pct.)
Offentlig gæld (brutto) af BNP.
Betalingsbalancens
løbende
poster af BNP (pct.)
Udlandsgæld (brutto) af BNP
(pct.)
Privat kreditgivningsvækst
Valutakurs RUB:USD

7,2

2,7

0,8

2,8

3,0

3,2

3,0

2,2

1,9

-0,9

0,3

1,1

-4,0

-2,2

-2,0

-1,9

-2,5

-2,8

40,2

42,3

42,8

46,0

49,9

53,4

-0,4

-1,2

3,8

8,1

8,0

7,1

33,8

32,7

33,6

33,6

34,3

33,8

15,2
31,1

7,9
30,7

5,6
32,5

4,7
34,2

5,9
35,2

5,9
35,5

Kilde: EIU, november 2018

Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit

Økonomisk udvikling
Thailands BNP-vækst forventes at ligge på omkring 3 pct. i de kommende år. Væksten
er ikke prangende i forhold til nabolandene, men ligger dog på et fornuftigt niveau. Udfordringen kan blive at skaffe arbejdskraft, specielt faglært arbejdskraft, da arbejdsløsheden er tæt på nul, hvilket skaber flaskehalse. Den militært-kontrollerede regering satser på at styrke forbruget og investeringer, bl.a. gennem store offentlige investeringer i
infrastruktur. Regeringens satsning på store offentlige investeringer afspejler sig i en
stigende offentlig gæld i forhold til BNP. Stigningen i gælden er dog primært indenlandsk
finansieret. Den offentlige gæld er på et relativt højt niveau, men EKF vurderer, at gælden
fortsat er på et håndterbart niveau.

Forbrugsefterspørgslen er relativ svag pga. stagnerende realindkomster og en relativ høj
gældsætning blandt husholdninger. Øget politisk stabilitet forventes på lidt længere sigt
at understøtte en stigning i forbrugertilliden, hvilket vil have en positiv effekt på forbruget. Inflationen er tæt på nul, og den har endda været negativ, hvilket skyldes de meget
lave globale priser på varer, specielt energi, og svag indenlandsk efterspørgsel. En kommende stigende indenlandsk efterspørgsel vil sikre en lav, men positiv inflation. Thailand
har en af verdens største sorte økonomier, hvilket er hæmmende for landets økonomiske
udvikling.
I 2014 blev et underskud på betalingsbalancens løbende poster vendt til et pænt og stigende overskud. Udviklingen er bl.a. drevet af lave energipriser. Thailand har en delvist
flydende valutakurs, der sandsynligvis fortsat vil depreciere i de kommende år, hvilket
vil forbedre landets konkurrenceevne. En anseelig valutareserve og det store betalingsbalanceoverskud betyder, at det ikke er sandsynligt, at der vil blive indført kapitalkontrol
i de kommende år, hvilket er vigtigt for at understøtte en god og stabil betalingsevne.
Thailand har en høj opsparingsrate, og den er stigende, hvilket understøtter den finansielle stabilitet i landet. De udenlandske investeringer i landet er påvirket af en træg
global vækst, og den fortsatte usikkerhed omkring den fremtidige politiske udvikling i
Thailand. Thailand er endvidere i intens konkurrence med en række nabolande, hvad
angår udenlandske investeringer, idet der er en række emerging markets i regionen, som
også tiltrækker investorernes opmærksomhed.
Thailands turistmagneter Phuket og Hua Hin blev i august ramt af bomber, som oprørsgrupper i landets sydligste provinser mistænkes at stå bag. Hvorvidt hændelserne vil få
en længere varig negativ effekt på landets vigtige turistindustri afhænger af, om styret
får situationen under kontrol, så der ikke springer flere bomber i turistområderne.
Tabel 2: Thailands handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Thailand

Ja

Dansk vareeksport til Thailand 2017

2,5 mia. DKK.

Dansk tjenesteeksport til Thailand 2017

1,7 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteeksport til Thailand 2017

3,7 mia. DKK.

Dansk vareimport fra Thailand 2017

2,7 mia. DKK.

Dansk tjenesteimport fra Thailand 2017

3,0 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteimport fra Thailand 2017

5,7 mia. DKK.

Danske datterselskaber i Thailand 2016

78 (73.102 ansatte i alt)

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik
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Tabel 3: Eksportudsigt for Thailand

Vækst i dansk vareeksport til

2018
(skøn)

2019
(skøn)

2020
(skøn)

10,6

7,0

4,8

-3,2

-8,6

-1,1

5,4

1,6

3,0

Thailand (pct.)
Vækst i dansk tjenesteeksport til
Thailand (pct.)
Vækst i vare- og tjenesteeksport
til Thailand (pct.)
Kilde: Udenrigsministeriet

Politisk udvikling
De fremtidige udsigter for Thailands økonomi afhænger i høj grad af den politiske udvikling og sikringen af politisk stabilitet i landet. To militærkup inden for de seneste 10 år,
sidst i 2014, og gentagne episoder med vold pga. af konfrontationer mellem den fattige
landbefolkning og middel- og overklassen i byerne, udgør potentielle risikofaktorer. Den
politiske stabilitet er umiddelbart genetableret, men der er stor risiko for, at militæret
ikke formår at bygge bro over de dybe kløfter i befolkningen lige foreløbig, hvilket udfordrer landet.
En ny forfatning blev i august 2016 vedtaget ved folkeafstemning, og den baner vejen for
et demokratisk valg tidligst i 2017. Militæret har dog med den nye forfatning sikret sig
mere magt på bekostning af de folkevalgte politikere. Dette er sket via en øget magt til
senatet, dermed militærets magt, eftersom militæret vælger medlemmerne af senatet.
Sandsynligheden for svage korrelationsregeringer er samtidigt øget fremadrettet. Modstanderne af den nye forfatning blev op til folkeafstemningen i august stækket i deres
kampagne, hvilket skabte utilfredshed.
EKF vurderer, at der i de kommende år ikke eksisterer store trusler mod landets interne
stabilitet, men at der er risiko for fornyet uro op til det kommende valg, hvis styret farer
for hårdt frem mod sine modstandere. Fra udlandet har kritikken af militærstyret været
klar, men langt fra voldsom, da Thailand betragtes som en god partner for specielt USA
og EU. Vesten ønsker ikke at skubbe Thailand i armene på Kina. Alligevel er det sandsynligt, at Kinas indflydelse i Thailand vil være stigende, idet den militært-kontrollerede
regering satser på politisk og økonomisk støtte fra den kinesiske regering frem mod det
kommende valg.
På længere sigt er det store spørgsmål, hvornår militæret er parat til at slippe de politiske
tøjler – og om det kan foregå fredeligt. Fornyet uro kan have store økonomiske konsekvenser, specielt i lyset af landets store afhængighed af turisme.
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Tabel 4: Thailand på globale ranglister

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP)

40 (ud af 76)

WIPO’s Global Innovation Index

51 (ud af 127)

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index

32 (ud af 137)

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)

96 (ud af 180)

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)

27 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parametre:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

39 (ud af 190)

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)

44 (ud af 190)

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)

15 (ud af 190)

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)

59 (ud af 190)

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side

Tabel 5: Markedsmuligheder

For danske eksportører rummer landet spændende muligheder, og der er stort potentiale, efter at den politiske uro er kommet under kontrol. Thailand tæller knap 70 mio. mennesker og
dermed forbrugere, og samlet set har landet en anseelig købekraft.
Infrastruktur - Regeringen har fokus på forbedringer og udvidelse af infrastrukturen, som er afgørende for at opretholde en langsigtet økonomisk vækst. Der er særlig fokus på transportsektoren, herunder bl.a. jernbaner og lufthavne.
Medicin - En aldrende befolkning udløser et stigende behov for medicinske produkter og udstyr til ældre, og her står danske virksomheder stærkt.
Luksusvarer - Thaiernes stigende velstand og store appetit efter luksusvarer har lokket
mange internationale brands til landet. Også danske design-, mode- og fødevarevirksomheder kan med fordel byde sig til hos de velhavende, men kritiske forbrugere.
Kilde: EKF
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10 største danske eksportvarer til Thailand
Tabel 6: Overkategorier

1.

Huder,skind og pelsskind, uberedte

2.

Medicinske og pharmaceutiske produkter

306 mio. kr.

3.

Specialmaskiner til forskellige industrier

239 mio. kr.

4.

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

173 mio. kr.

5.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

116 mio. kr.

6.

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

85 mio. kr.

7.

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

85 mio. kr.

8.

Kemiske materialer og produkter i.a.n.

82 mio. kr.

9.

Organiske kemikalier

73 mio. kr.

10. Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

617 mio. kr.

69 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 7: Underkategorier

1.

Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben

2.

Enzymer og tilberedte enzymer

3.

Maskiner og apparater til industriel behandling og tilberedning af kød og fjerkræ

54,8 mio. kr.

4.

Koldtvandsrejer Pandalus spp., frosne

48,8 mio. kr.

5.

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak

46,9 mio. kr.

6.

Lægemidler, med indhold af antibiotika, i doseret stand

43,6 mio. kr.

7.

Elektroniske integrerede kredsløb

31,7 mio. kr.

8.

Optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre

26,9 mio. kr.

9.

Filet af stillehavslaks Oncorhynchus nerka,

24,7 mio. kr.

10. Statiske omformere

617,5 mio. kr.
71 mio. kr.

23,3 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik
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Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2017, rangeret

1.

Tyskland

102 mia. kr.

2.

Sverige

78,5 mia. kr.

3.

Storbritannien

53,8 mia. kr.

33. Mexico

3,2 mia. kr.

34. Indien

3,1 mia. kr.

35. Litauen

3,1 mia. kr.

36. Vietnam

2,9 mia. kr.

37. Singapore

2,8 mia. kr.

38. Taiwan

2,5 mia. kr.

39. Thailand

2,5 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 1: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Thailand fra dec. 2017 til aug. 2018
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mv.
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19%

Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Thailand
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Figur 2: Dansk vareeksport til Thailand fra 2012 til 2017
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Kilde: Danmarks Statistik
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Om Markedsrapport
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er:
EKF – Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde
i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer?
EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved
at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle
med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på
www.ekf.dk, hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.
Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk)
Udenrigsministeriet (www.um.dk)
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra
Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU &
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk
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