Thailand
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
Thailands landbrugsministerium
Thailands Udenrigsministerium.
Danmarks ambassade i Thailand.
Eksportrådets repræsentation i Thailand.
Thailand Board of investment Det er et statsligt agentur, som arbejder med at fremme investeringer i
Thailand - og kan yde støtte til dette.
EU-kommissionen har en overordnet hjemmeside for handel med Thailand.
Department of alternative energy development and efficiency Hjemmesiden indeholder årlige
rapporter for energiproduktion.
Kasetsart Universitys En god side til præcise gennemgange af diverse udviklinger/problemstillinger i
landbruget.
Department of Livestock Development (DLD).Administrativt sortere svineproduktion og generelt
husdyrhold under DLD. De har opdelt Thailand i 9 administrative regioner, som igen er opdelt i 77
provinser, hvor hver provins har deres eget administrative kontor.

Thailand - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det thailandske 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 Thailand, her. Bemærk at seneste er med tal fra 2014.

Anden relevant information
Doing Business in Thailand 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
Thailands økonomi – stabil vækst
Der er et opadgående pres på den thailandske valuta Baht, hvilket reducerer deres internationale
konkurrenceevne. Dette dæmper en ellers stærk vækst i BNP, som i 2017 forventes at være på 3,3%.
Drivkraften bag de stærke forventninger er regeringens planlagte investeringer i infrastruktur og en
stigning i verdenshandlen. IMF fastslår dog, at deres Thailands eksport er sårbar over for fluktuationer i
kinesisk økonomi og efterspørgsel.
Thailand ligger ligesom sidste år, som nr. 46 på listen over Doing Business. Den uændrede placering
viser dog ikke, at der er sket kraftige forbedringer i form af nemmere adgang til at starte virksomhed og
muligheder for at optage lån.
I slutningen af 2017 forventes der at blive udskrevet valg til det Thailandske parlament. Det folkevalgte
parlament har dog over tid mistet en del reel magt siden militærstyret over tog i 2014. På trods af dette
har Thailand dog haft en positiv vækst, men Dansk Erhverv peger på, at spændinger mellem land og by,
samt politisk ustabilitet kan have en negativ indflydelse på vækst og investeringer i fremtiden. Læs
deres markedsrapport for første kvartal af 2017 her.
Yderligere påpeger Dansk Erhverv, at der i dag en gennemsnitlig toldsats på fødevarer på 31,3%, som
yder indenlandsk producerede fødevarer en del beskyttelse. Dette sammenholdt med en stigende
efterspørgsel efter kvalitetsprodukter giver muligheder på fødevaremarkedet. Læs USDA eksportguide
her. Siden 2013 har EU og Thailand dog bilateralt arbejdet på at opstart af forhandlinger om en
frihandelsaftale, hvilket på sigt kan have betydning for priser på det thailandske fødevaremarked.
Landbruget – svineproduktion
Thailandsk svineproduktion er fortsat stigende, hvor man strukturelt ser en udvikling fra små
husholdninger med svin til store produktionsanlæg. Landbrug og fødevarer udgav i september 2016 en
rapport om dette. Læs mere her. Med den voksende svineproduktion er der også detekteret en stigning
i forbruget af antibiotika. Der har i medierne været en del opmærksomhed omkring denne
problemstilling, hvilket har ført til at DLD i februar måned indførte strengere kontrol med colistin. Læs
mere her. Der er fundet colistin -resistente bakterier i over 30 lande inkl. Thailand.
Landbruget generelt
I planteproduktionen har regeringen heller ikke fundet en tilstrækkelig måde at regulere brugen af
pesticider, hvilket derfor anvendes i et for stort omfang og medfører forgiftninger hos landarbejdere.
Læs mere på Kasetsart Universitys hjemmeside.
Mælkeproduktionen i Thailand er fortsat stigende og har svært ved at følge med den indenlandske
efterspørgsel. En af årsagerne til mælkeproduktionens fortsatte vækst er skolemælk, som udgør 40% af
forbruget samt forbrugernes øgede bevidsthed om sundhed. Læs mere her.

Waste management – biogas
Siden 1988 har Thailand haft fokus på møde det stigende behov for energi vha. biogas. I 1995 kom
National Dissemination program for medium and large livestock farms, der betød at frem til 2010, da
dækkede Energy Conservation Fund 1/3 af landmandens udgifter til at opføre sådanne anlæg. I dag
importerer Thailand stadig halvdelen af dens energi fra udlandet – og med et ønske om højere grad af
selvforsyning, da er der fortsat fokus og gives støtte til opførsel af anlæg. Ansøgninger til dette er her i
starten af 2017. I Alternative Energy Development Plan 2015 – 2036 (AEDP 2015), da fastsætter
regeringen et mål om at genere 600MW fra ”waste water and manure”.
Læs mere om udviklingen i Thailandsk produktion af biogas her og den hollandske ambassades
vurdering af muligheder og støtte til anlæg her.
Siden er senest opdateret 09. maj 2017

