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Tailàndia: Dades generals

Dades Generals

Superfície 513.120 km2

Població 70,0 milions de persones (e)

Densitat de població 136,9 hab./km2

Idioma

Sols tailandès (oficial, 90,7%)
Tailandès i altres llengües (6,4%)
Sols altres llengües (2,9%)
Anglès (llengua secundària de les elits)

Moneda Baht, 1 EUR = 37,84 THB (tipus de canvi mig 2021)

Esperança de vida 77,7 anys

Religió
Budista (94,6%)
Musulmana (4,3%)
Cristiana (1,0%)

Taxa d’alfabetització + 15 
anys

93,8%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE

(e) estimació
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Tailàndia: Quadre macroeconòmic i infraestructures

Quadre Macroeconòmic 2021

Creixement econòmic 2021: 1,6% (e) 2022: 3,3% (e) 2023: 4,3% (e)

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

1.343.727 M$ (e)
8,2%

36,2%
55,6%

PIB per càpita (PPP) 19.209,6 $ (e)

Inflació 1,2%

Taxa d’atur 1,5% (e)

Deute públic 58,0% del PIB (e)

Balança compte corrent -2,1% del PIB (e)

Risc creditici BBB+

Infraestructures

Aeroports 63

Aeroport principal Aeroport de Bangkok Suvarnabhumi

Xarxa ferroviària 4.127 km

Carreteres 180.053 km

Ports principals
Bangkok, Laem Chabang, Map Ta Phut, 
Prachuap Port, Si Racha

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P

(e) estimació
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Tailàndia: Sectors per volum de negoci

Principals sectors per volum de negoci, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum de negoci, 2022-26

Sectors
Creixement 

2022-26
Creixement 

2017-21

Salut animal 5,35% 3,51%

Salut i serveis sanitaris 5,29% 3,29%
Educació i formació i serveis 
editorials

5,20% 3,28%

Matèries primeres 4,45% 2,64%

Agricultura 4,26% 2,25%

Audiovisual 4,25% 2,08%

Cosmètica 4,25% 2,44%

Electrònica i material elèctric 4,24% 3,06%

Energia 4,21% 1,02%

Infraestructures i construcció 4,16% 1,90%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Tailàndia: Sectors per volum d’importacions

Principals sectors per volum d’importacions, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum d’importacions, 2017-21

Sectors Creixement 2017-21

Mobilitat ferroviària 14,87%

Salut animal 12,54%

Salut i serveis sanitaris 12,54%

Agricultura 12,00%

Infraestructures i construcció 11,53%

TIC i digitalització de la indústria 11,10%

Electrònica i material elèctric 10,83%

Indústria farmacèutica 10,69%

Biotecnologia 10,47%

Cultura 10,30%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Tailàndia: Proveïdors principals

Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)

Xina
24,8%

Japó
13,3%

Estats Units
5,4%

Malàisia
4,5%

Taiwan
3,9%

Font: ITC-Trademap
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Relacions comercials Catalunya – Tailàndia

492 empreses exportadores regulars a Tailàndia.
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Nota: Dades en milions d’euros

*Dades provisionals

Exportacions Importacions

Taxa de variació 2021/2020 27,9% 21,4%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat 
al país en %)

Maquinària (17,5%)
Vehicles (components, 

12,6%) 
Prod. farmacèutics (9,6%) 

Maquinària (30,0%)
Vehicles (principalment 
motocicletes, 26,7%) 

Aparells i material elèctric 
(8,6%) 

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat per 
Catalunya (pes en %)

0,3% 0,5%

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat al país 
per Espanya (pes en %)

39,5% 37,2%

Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
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Inversió estrangera (I)

Tailàndia a Catalunya
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Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió de Tailàndia a Catalunya ha estat de 45,2 milions 

d'euros en els darrers cinc anys, la pràctica totalitat dels quals 
concentrats en el 2021.

• Gairebé tota la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Tailàndia el 
2021 correspon a la fabricació de productes de cautxú i plàstics.

• La inversió de Tailàndia el 2021 representa l'1,5% del total de la 
inversió rebuda per Catalunya, i la pràctica totalitat de la inversió a 
l’Estat espanyol des de Tailàndia.

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Inversió estrangera (II)

Catalunya a Tailàndia

• La inversió de Catalunya a Tailàndia ha estat nul·la en els darrers cinc anys. 

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Tailàndia

11 filials catalanes de 9 empreses matriu

• GRIFOLS SA

• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

• HIPRA SCIENTIFIC SOCIEDAD LIMITADA.

• FLUIDRA SA

• REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO SL

• WERFENLIFE SA

• BIOSYSTEMS SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual 
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera 
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital 
(pot ser estranger). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Empreses tailandeses establertes a Catalunya

2 filials tailandeses de 1 empresa matriu

• DELTALAB SL (International Healthcare Packaging Co, Ltd)

• KEYLAB SL(International Healthcare Packaging Co, Ltd)

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es 
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de 
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. 
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Oportunitats de negoci internacional a Tailàndia (I)

Química i 
plàstics

Tailàndia és el vuitè productor mundial de plàstics.
Tailàndia té una indústria del plàstic desenvolupada: s'hi produeixen tant plàstics tradicionals com d'enginyeria i bioplàstics; per aplicacions, la 
producció es destina a embalatge, electrònica, construcció, transport, mobiliari i altres sectors. Tailàndia és conscient del moviment global 
cap a plàstics respectuosos amb el medi ambient i està reforçant el missatge perquè els productors nacionals reprocessin les seves 
operacions. En qualsevol cas, es preveu que el sud-est asiàtic es converteixi en un dels majors centres de producció mundial i Tailàndia vol 
reforçar el seu lideratge a la zona.

Salut i 
serveis 
sanitaris

Salut i equipaments mèdics a Tailàndia.
El sector sanitari a Tailàndia gaudeix de bona salut, importa grans quantitats d'equipaments mèdics i disposa de suport 
governamental i massa crítica d'empreses. El sector sanitari ha crescut tradicionalment a un ritme del 8% anual. L'emergència
sanitària no ha reduït en gran mesura les inversions del sector, que importa el 80% dels equipaments mèdics. Grans grups 
hospitalaris privats com Bangkok Dusit Medical Services i Bumrungrad International Hospital són molt actius. També hi 
destaca la forta inversió governamental en R+D sanitària i la presència d'un teixit d'empreses locals amb capacitat d'inversió.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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Oportunitats de negoci internacional a Tailàndia (II)

Alimentació

Tailàndia, la cuina del món.
Sota l'eslògan «Tailàndia, la cuina del món», el sector de l'alimentació tailandès, des de les matèries primeres fins als plats preparats, és un 
dels de major exportació del país. El sector, però, també vol ser un centre d'innovació a l'Àsia i està emprant noves tecnologies per a 
desenvolupar els aliments del futur, sostenibles i segurs, amb traçabilitat basada en la tecnologia de cadena de blocs al llarg de la cadena de 
subministrament, des de la granja fins a la taula. Tailàndia ha esdevingut també un hotspot per a startups i agroemprenedors. 

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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ACCIÓ
Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i 
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no 
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la 
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Més informació sobre el país:

@accio_cat

@catalonia_ti

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-
oceania/tailandia/

Gràcies

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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