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Moldicz Csaba 

A feltörekvő és fejlődő országok között a thaiföldi gazdaság az egyike volt a 
legerősebben sújtott gazdaságnak a Covid járvány első évében. A gazdaság 6,2%-
kal zsugorodott 2020-ban, míg a feltörekvő és fejlődő országok átlaga 0,8%-os 
visszaesés volt. Csak Fidzsin, a Maldív-szigeteken és a Fülöp-szigeteken volt 
nagyobb visszaesés az előbb említett 30 országot magában foglaló csoporton belül. 
A legerősebben sújtott országok azok voltak, – Thaiföldhöz hasonlóan – amelyek 
fejlődése nagyban függ a nemzetközi turizmustól. A lezárások megakadályozták a 
korábbi kedvező növekedési trendek folytatódását Thaiföldön. Ez az elemzés a 2020 
és 2022 közötti időszakot vizsgálva tekinti át a thai gazdasági fejlődését. 

Kulcsszavak: thai gazdaság, GDP növekedés, folyó fizetési mérleg, infláció 

Abstract  

Thailand's economy was one of the hardest hit countries in the first year of the 
Covid 19 pandemic. The economy shrank by 6.2% in 2020, while the average GDP 
growth rate of emerging and developing countries was -0.8% in the same year. 
Only Fiji, the Maldives, Palau and the Philippines recorded worse GDP figures in 
the group of emerging and developing economies, which includes 30 countries. 
The hardest hit countries were those whose economies - like Thailand's - rely 
heavily on international tourism. The lock-downs clearly hindered the continuation 
of earlier growth trends in Thailand. This briefing looks at the period between 2020 
and 2022 and focuses on economic development in Thailand. 

Keywords: Thailand’s economy, GDP growth, current account balance, inflation 

Növekedési trendek 2020 után  

Miután a járvány elérte az országot és a GDP 6,2%-kal visszaesett, a következő 
évben a gazdaság már a javulást jeleit mutatta és a bruttó nemzeti termék 1,6%-
kal tudott növekedni. Az IMF 2022 áprilisában publikált  előrejelzése alapján a GDP 
növekedés 3,3%-kal fog bővülni Thaiföldön 2022-ben. A publikáció időpontja abból 
a szempontból lényeges, hogy az IMF GDP előrejelzéseit mérsékelte az ukrán 
háború és annak következményei (száguldó infláció, növekvő energia és 
élelmiszer ára, stb.) miatt. 

Ha a részleteket is megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb GDP 
zuhanás 2020 második negyedévében (-12.3%) következett be, és hogy a 
feldolgozóipart jobban érintette, mint a szolgáltatások területét. Ugyanakkor 
találhatunk olyan al-szektorokat a szolgáltatások területén, ahol a visszaesés 
súlyosabb volt. (Lásd 1. táblázatot!) Ilyen al-szektorok a szálláshely- és vendéglátás 
(2020 1. negyedév: -53,3%), szállítás és raktározás (2020 1. negyedév: -38.8%).  

  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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 2020
Q1 

2020Q
2 

2020Q
3 

2020Q
4 

2021
Q1 

2021Q
2 

2021Q
3 

2021Q
4 

2022
Q1 

Mezőgazdasá
g 

-8,3 -3,5 -1,6 -0,2 1,0 2,1 2,2 -0,6 4,1 

Mezőgazdasá
gon kívüli 
területek 

-1,7 -13,0 -6,7 -4,7 -2,5 8,3 -0,3 2,0 2,0 

Feldolgozóipar -2,7 -14,5 -5,0 -0,4 1,1 17,0 -0,9 3,8 1,9 

Szolgáltatások  -1,5 -12,5 -7,2 -5,9 -3,8 5,3 0,3 1,7 2,9 
1. táblázat: GDP növekedési ütemek a thai gazdaságban (2020 1. negyedév-2022 1. 
negyedév, %, előző év azonos időszakával összehasonlítva) 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Fejlődésért Tanács (Office of National 
Economic and Social Development Council) szerint 2022-ben 2,5% és 3,5% között 
lesz a növekedés 2022-ben. Az előrejelzés szerint a fejlődés fő hajtóereje az erős 
hazai kereslet, a robosztus nemzetközi turizmus, és az áruexport expanziója lesz. 
Utóbbi 2022-as növekedését 7,3%-ra teszik, míg a magán fogyasztás bővülését 
3,9%-ra, a közösségi beruházásoké 3,4%-ra és a magán beruházásokét 3,4%-ra.   

Az Ázsiai Fejlesztési Bank szerint a thai gazdaság 3,0%-kal fog nőni ebben az 
évben és 4,5%-kal 2023-ban. Noha ez az előrejelzés sokkal kedvezőbb, mint az 
előző év prognózisai a thaiföldi gazdaság esetében, a thai növekedés mégis 
relatíve alacsony a többi dél-kelet ázsiai országhoz képest. (Lásd a 2.  táblázatot.   

A Deloitte előrejelzés némileg pesszimistább, mivel Thaiföld 2022-es gazdasági 
növekedését 3,2%-ra tesz és így foglalja össze a thaiföldi gazdaság fejlődése előtt 
álló kihívásokat: “A thaiföldi gazdaság prognózisa a fokozatos fellendülés, ami a 
magasabb inflációs ráta és gyengébb vásárlóerő miatt gyengülő fogyasztásra, 
illetve a vártnál alacsonyabb turistaszámra vezethető vissza. A jelenlegi thai 
gazdasági bizonytalanság mellett, az Omicron hatásának monitorozása, és az 
arra adott válaszok, az orosz-ukrán háború, a magán szektor bizalma és a 
kormányzati költések lényeges tényezői a gazdasági  fellendülésnek.”  

A  Világbank hangsúlyozza elemzésében a Covid-esetek 2021 harmadik 
negyedévben jellemző emelkedését, ami akkor következett be, amikor az ország 
megszüntette a gazdasági tevékenységek és a nemzetközi turizmus korlátozását. 
Noha a teljesen beoltott turisták esetében eltörölték a korlátozásokat 2021 
novemberében, a 17 régiót magában foglaló speciális turizmus keretében érkező 
turisták száma elmaradt a thai kormány várakozásaitól. Az eredetileg várt 
turisták  körülbelül egy harmada érkezett meg Thaiföldre 2021 harmadik 
negyedévében. A thai központi bank ugyanakkor felfele módosította a turisták 
számára vonatkozó előrejelzését. Míg a bank tavaly 5,6 millió turistát várt a 2022-
es évre, a júniusi előrejelzés már 6 millió turistával számolt éves szinten.  

A Világbank utolsó, Thaiföldre vonatkozó riportjában 3,9%-ra tette a GDP 
növekedést a 2022-es évet illetően. Hozzá kell tenni, hogy a jelentést 2022 
februárja, az orosz-ukrán háború kitörése előtt publikálták, így a következő riport 
minden bizonnyal lefele módosított GDP növekedési rátákat fog tartalmazni. A 
Thai Jegybank márciusban szintén módosította a 2021-ben előrejelzett 3,4%-os 
GDP növekedést 3,2%-ra. 

https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20220517085428.pdf
https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20220517085428.pdf
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/about-deloitte/articles/thailand-economic-outlook.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099505112112129099/pdf/P1774810eff81c0030b22f0874a695a491d.pdf
https://asia.nikkei.com/Economy/Thailand-cuts-2022-growth-to-3.2-as-Ukraine-war-hits-prices
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Vietnám 6,5 

Malajzia 6,0 

Fülöp-szigetek 6,0 

Kambodzsa 5,3 

Indonézia  5,0 

Dél-kelet Ázsia  4,9 

Szingapúr 4,3 

Brunei Szultanátus  4,2 

Laosz  ,4 

Thaiföld 3,0 

Timor-Leste 2,5 

Mianmar  -0,3 

2. táblázat: GDP növekedési előjelzések a dél-kelet ázsiai országokra vonatkozóan (2022, 
%) 

A részleteket is megvizsgálva jól látható, hogy a központi bank a magán 
fogyasztástól várja azt, hogy a GDP növekedés fő hajtóereje legyen. (Lásd a 3. 
táblázatot!)  

 2021 2022 2023 

GDP 1,5 3,3 4,2 

Hazai kereslet  1,6 3,6 3,0 

Magán fogyasztás  0,3 4,9 3,6 

Magánszektor 
beruházások  

3,2 5,4 4,5 

Kormányzati 
folyasztás  

3,3 -1,9 -0,5 

Közösségi 
beruházások  

,4 3,5 3,4 

Export 10,8 7,1 8,2 

Import 17,9 5,3 4,2 
3. táblázat: GDP előrejelzés  

Defláció után inflációs korszak? 
A járvány évében (2020), a fogyasztói árak 0,8%-kal estek vissza. A felemelkedő és 
fejlődő országok átlagával (3,1%) való összevetés megmutatja, hogy a nemzetközi 
és hazai kereslet visszaesése milyen mélyen hatott a thai gazdaságra. Az IMF 
előrejelzése szerint a thai infláció a régiós átlaggal, azaz a feltörekvő, fejlődő ázsiai 
országok átlagával azonos (3,5%) lesz 2022-ben.  

A régiós átlagnál lassabb növekedés, relatíve alacsony inflációs ráták és a 
fokozatos gazdasági fellendülés lehető tették a thai jegybanknak, hogy 0,5%-os 
tartsa az irányadó kamatot. A kereslet zuhanását követően a jegybank 0,5%-ra 

https://www.adb.org/countries/thailand/economy
https://www.adb.org/countries/thailand/economy
https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n3165.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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csökkentette a kamatszintet 2020 elején. Bár az éves inflációs ráta 2022. áprilisi 
4,65%-ról 7,10%-ra ugrott májusban, a Thai Jegybank ellenállt annak a piaci 
nyomásnak, hogy a kamatszintet növelje. Amennyiben júniusban is növekedni fog 
az infláció üteme, akkor a jegybank több, mint valószínű, hogy emelni fog a 
kamatokon. A Monetáris Politikai Bizottság döntése szerint: “Noha, annak 
érdekében, hogy a fellendülés ütemének gyorsulása folytatódjon, a legtöbb 
monetáris bizottsági tag a kamatszint fenntartása mellett szavazott ezen az 
ülésen, a bizottság újra meg fogja vizsgálni a növekedéshez és inflációhoz köthető 
kockázatokat a jövőben.” A jegybank szerint a 2022-es infláció üteme 6,2% lesz és 
2,5% 2023-ban.  

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (AFB) kevésbé volt pesszimista, amikor a thaiföldi 
infláció prognózisát közzétette, az AFB előrejelzése 3,3% volt 2022-ra vonatkozóan 
és 2,2% a 2023-as évet illetően. A két előrejelzés közötti differencia ismét csak a 
publikálás időpontjának jelentőségére mutat rá. A Világbank analízisa is arra a 
következtetésre jutott, hogy alacsony lesz az infláció 2022-ben (1,4%), és 2023-ban 
(1,3%), hiszen ezt a riportot is az orosz-ukrán háború előtt adták ki.  

Folyó fizetési mérleg, kereskedelem és árfolyam  
A thai gazdasági fejlődés másik fontos tényezője a folyó fizetési mérleg növekvő 
hiánya, A 2022 áprilisában regisztrált 3,4 milliárd dolláros hiány a legnagyobb volt 
az elmúlt kilenc évben. Miközben a kereskedelmi mérleg többlete csökkenőben 
van, a külföldi vállalatok profitrepatriálása növekszik. A jegybank azt várja, hogy a 
folyó fizetési mérleg hiánya alacsonyabb lesz idén, mint tavaly, annak ellenére, 
hogy a hiány növekvő trendű a legutóbb kiadott jelentésben szereplő magasabb 
hiányadatai szerint.  

A helyi fizetőeszköz, a baht az elmúlt hónapokban más régiós valutával együtt 
gyengélkedett. Válságok idején, tőketulajdonosok jellemzően a tőkéjüket olyan 
stabil és likvid fizetőeszközökben tartják, mint az amerikai dollár, japán jen vagy 
az euró. Jelenleg a baht árfolyama 34 baht/dollár árfolyam körül mozog és igen 
valószínűtlennek tűnik, hogy visszaerősödne, hacsak nem ér véget az orosz-ukrán 
háború, tűnik el a Covid-19, és szűnnek meg a globális ellátási láncok szűk 
keresztmetszetei. 

Előző évben, thai export és import jelentősen fellendült, az export 17%-kal nőtt, míg 
az import 29,8%-kal. Ezek a folyamatok végül 37,5 milliárd dolláros 
külkereskedelmi többletet eredményeztek. A javulás főbb tényezői a következők 
voltak: általános fellendülés az egész világgazdaságban, a baht erőteljes 
leértékelődése 2021-ben, az élelmiszerárak és a feldolgozóipar számára szükséges 
nyersanyagok árának növekedése és a kevésbé súlyos Covid-19 tünetek miatti 
korlátozások oldása.  

2022 májusában a thai export 6,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához 
képest, miközben az import 19,9%-kal nőtt ugyanebben az időszakban. Ebben a 
hónapban 1,1 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet lehetett feljegyezni, 
ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az export bővülés dinamikája lelassult az 
utóbbi hónapokban. A jelenlegi körülmények között az élelmiszer export 
különleges figyelmet igényel, hiszen néhány ország betiltotta az élelmiszer 
exportot az élelmiszer biztonság fokozása érdekében. Ennek fényében, Thaiföld 
felülvizsgálta az ezzel kapcsolatos helyzetet, de a thai miniszterelnök 
megerősítette, hogy a kormányzat (jelenleg) nem tervezi az élelmiszer export 

https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n3165.aspx
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/06/01/thai-economy-improves-in-may-on-easing-covid-19-curbs-says-central-bank-of-thailand
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/06/01/thai-economy-improves-in-may-on-easing-covid-19-curbs-says-central-bank-of-thailand
https://www.brecorder.com/news/40178152/asian-stocks-fall-thai-baht-dips-as-key-rates-likely-to-be-on-hold
https://www.bangkokpost.com/business/2251539/exports-surge-17-in-2021
https://www.reuters.com/markets/currencies/thai-economy-improves-may-easing-covid-curbs-cbank-2022-05-31/
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tilalmát. A kormányzati tervek szerint a rizs export ebben az évben 
hozzávetőlegesen 7-8 millió tonna között lesz, míg tavaly Thaiföld csak 6,1 millió 
tonna rizs adott el külföldön. Meglátásunk szerint Thaiföld és Vietnám, jelentős rizs 
exportőr országok (mint az olajexportáló országok) nyerhetnek a jelenlegi 
helyzetből. Egy thaiföldi kormányzati hivatalnok szerint, a két ország a farmerek 
jövedelmének javítása érdekében megpróbál megegyezni a rizs árának 
emelésében. “Szándékunkban áll a rizs árának emelése, annak érdekében, hogy 
a farmerek jövedelme növekedjen és növeljük alkuerejüket a világpiacon” – 
mondta egy kormányzati hivatalnok egy mezőgazdasági expon.  A két ország 
jelenleg a világ rizs exportjának 26%-át adja, s így a két ország közötti áremelésre 
vonatkozó megállapodás jelentős hatást gyakorolna világ rizspiacára. 
Ugyanakkor India, amely a világ rizs ellátásának 40%-áért felelős egyedül, jelezte, 
hogy nem akarja a rizs exportját visszafogni és így nyomás alá helyezte a globális 
rizs piacokat. A rizs paktum ötlete azonban Thaiföldön is vitatott. A Thai Rizs 
Exportőrök Szövetségének tiszteletbeli elnöke a sajtónak elmondta, hogy az ötlet 
gyengén van átgondolva és hozzátette, hogy a politikusok nem értik a piac 
működését. A Vietnámi Élelmiszeripari Szövetség egyik üzletembere hasonlóan 
reagált az ötletre: ”Nem életszerű a rizs árak kontrollálásáról vagy emeléséről 
beszélni olyankor, amikor a globális élelmiszer árak növekednek.   

Összegzés  
Mint ahogy láthattuk ebben az elemzésben, a thai gazdaság lassan lendült fel az 
elmúlt időszakban. A gazdaság lassú fellendülésének fő oka az ország erős 
függésre a külső tényezőktől – turizmus, energia források stb. Miközben néhány 
külső tényező visszafogja a gazdaság növekedését, a növekvő élelmiszer árak 
biztosíthatnak pótlólagos előnyöket az országnak.  

A 13 éve legmagasabb infláció ellenére a jegybank a kamatszintet továbbra is 
alacsony szinten tartja, így az árfolyamra nehezedő nyomás további növekedése 
nem zárható ki, hacsak nem emel kamatszintet a jegybank. Annak ellenére, hogy 
a Covid-időszak alatt az ország GDP-arányos eladósodottsága 20 százalékponttal 
növekedett, 41%-ról 60%-ra, a növekedés még mindig gyenge a világban erősödő 
élelmiszer és energia válság közepette. Véleményük szerint mindezen tényezők 
fényében a makrogazdaság politikai irányváltás nem zárható ki a következő 
hónapokban.  

https://www.zawya.com/en/world/china-and-asia-pacific/thailand-aims-for-pact-with-vietnam-to-raise-rice-prices-ozaksl7e
https://thediplomat.com/2022/05/export-body-casts-doubt-on-thailand-vietnam-rice-cartel-plan/

