סקירה כלכלית

תאילנד
יוני 2022

רקע ונתונים כלליים

1

שטח 513,120 :קמ"ר ( 52מתוך )257
ישראל  22,072קמ"ר ( 153מתוך )257
אוכלוסייה 68.6 :מיליון נפש
עיר בירה :בנגקוק
משטר :מונרכיה חוקתית
רוה"מ מכהן :הגנרל פראיות צ'אן-אוצ'ה
שפה רשמית :תאית
מטבע :בהאט תאילנדי ()BHT
 1דולר =  34.47בהאט תאילנדי
גאוגרפיה :ממוקמת בדרום מזרח אסיה ,בשטח האדמה שבין ים אנדמן ,מפרץ תאילנד ודרום מזרח
מיאנמר .תאילנד גובלת במדינות מיאנמר בצפון מערב ,מלזיה בדרום ,לאוס בצפון מזרח וקמבודיה
בדרום מזרח.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2021
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי
GDP, current prices, Billions of U.S. dollars

2

תאילנד

ישראל

513

482

19,210

45,750

תמ"ג לנפש במונחי PPP
Purchasing power parity; international dollars per
capita

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

1.6% – 2021
-6.2% – 2020
2.2% – 2019

8.2% – 2021
-2.2 % – 2020
3.8% – 2019

1.2%

1.5%

21

35

68.1

76.7

BBB+

AA-

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices

קלות עשיית עסקים
ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה

מדד התחרותיות
ציון מ1-7 -
 7מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי S&P

CIA The World Factbook ,The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum
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רקע כללי
תאילנד כיום היא בין המדינות המאוכלסות ביותר בעולם ,עם כ 68-מיליון תושבים ,מרביתם
בודהיסטים המהווים למעלה מ 95%-מכלל האוכלוסייה.
על אף האופי השליו של התאילנדים ,תאילנד לא ידועה בממסד היציב שלה ,שידע עד היום 12
הפיכות צבאיות ,כאשר האחרונה ארעה בחודש מאי  2015על ידי החונטה הצבאית בפיקודו של
רוה"מ  .Prayut Chan-o-chaבחודש מרץ  2019נערכו בתאילנד לראשונה בחירות כלליות מאז
ההפיכה ובהן זכה הגנרל  Prayutלאחר מספר שינויים שביצע בחוקת המדינה .בשנת  2023צפויות
בחירות נוספות שללא ספק ישפיעו על הכלכלה המקומית.
צמיחת הכלכלה התאילנדית תלויה מאוד ביציבות השלטונית במדינה .הדבר נכון שבעתיים לאור
משבר הקורונה אשר פגע קשות בכלכלה ובחברות הגדולות במדינה.
תאילנד הינה המדינה הראשונה בעולם בה התגלה וירוס הקורונה מחוץ לסין ,באמצע חודש ינואר
 .2020התאילנדים הזדרזו לסגור את גבולות המדינה ועל כן הצליחו למנוע את השתוללות המגיפה
בשנה הראשונה ,לכל הפחות .עם זאת ,בשנת  2021החל גל שלישי (ורביעי) חריף בתאילנד שנעצר
רק בסוף השנה.
תאילנד נפגעה בצורה קשה מהקורונה .בשנת  2020הציגה תאילנד צמיחה שלילית של כ 6-אחוזים,
זאת בין היתר "תודות" למבנה הכלכלה התאילנדית ומשקל התיירות בתוצר המקומי .על פי
התחזיות ,מעל ל 6-מיליון איש איבדו וצפויים לאבד את מקום עבודתם בענף התיירות בלבד
כתוצאה מהמגיפה .ענף התיירות הינו קריטי לכלכלה התאילנדית ומהווה בין  15-18אחוזים
מהתמ"ג במדינה ,ועד לכ 21-אחוזים ,במידה ונכליל ענפים התלויים בשטף התיירים בעקיפין .לשם
ההשוואה ,התיירות במדינות השכנות ויאטנם וקמבודיה ,מהווה כ 7-אחוזים מהתמ"ג.
עם זאת ,תאילנד ידועה בכינוי  .Teflon Thailandהמדינה קנתה לעצמה את השם על ידי חזרה
יחסית מהירה לשגשוג כלכלי לאחר סדרה של אירועים משמעותיים כגון המשבר הכלכלי באסיה
ב ,97-הסארס ,הצונאמי ב ,2004-ההפיכה הצבאית במדינה ב 2006-וב ,2014-המשבר הכלכלי ב-
 .2008על כן ,ניתן לצפות כי המצב לא יהיה שונה גם הפעם לאחר המגיפה.
כדי לסייע למודרניזציה של הכלכלה ,הממשלה מקצה בשנים האחרונות תקציבים להשקעה
בארבעה תחומים דיגיטליים :מסחר ,יזמות ,חדשנות ותוכן ,כאשר המטרה היא להפוך את תאילנד
להאב החדשנות של גוש האסיאן ( .)ASEANכיום תאילנד מתמקדת בהפיכתה לvalue-based -
 ,economyדרך מעבר מיצור מצרכים ליצור מוצרים חדשניים (כלכלת תאילנד מבוססת בין היתר
על ייצור של  3מילוני מכוניות בשנה והדגש הוא הסתה לכלכלת שירותים) .הדגש יושם על קידום
טכנולוגיה ,יצירתיות וחדשנות בתעשיות שבמוקד ,ועל מעבר מכלכלה מבוססת סחורות לכלכלת
שירותים .השקעות גדולות בתשתיות הן חלק ממאמצי הממשלה להפוך את תאילנד לאחד היעדים
המועדפים להשקעה באסיה.
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ואכן ,נראה כי השיח בתאילנד השתנה בשנתיים-שלוש האחרונות .אמנם כ 40%-מהאוכלוסייה
התאית עדיין מתפרנסת במישרין או בעקיפין מחקלאות ,אך ניתן לראות מעבר למונחים של
חדשנות ,דיגיטליזציה ואוטומציה בכמעט כל תחום עסקי.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית

3

נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי דולרים

במיליארדי דולרים

229.3
233.6
252.5
236.6

208.6
216.8
249.2
221.5

2020
2019
2018
2017

מאזן מסחרי

20.7
16.8
3.3
15.1

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2020
יצוא
יצוא
במיליארדי
דולרים

ארצות הברית
סין
יפן
הונג קונג

34.1
29.6
22.7
11.2

מאזן מסחרי

אחוז מסך
היצוא של
תאילנד

במיליארדי דולרים

14.9%
12.9%
9.9%
4.9%

18.9
-20.6
-5.1
9.1

מוצרי היצוא העיקריים הם :מזון (כ 9%-מהייצוא התאילנדי) ,רכבים ,גומי ומוצריו ,אבנים יקרות,
מוצרי חשמל ומכונות.
יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

סין
יפן
ארצות הברית
מלזיה

אחוז מסך
היבוא של
תאילנד

במיליארדי דולרים

24.1%
13.3%
7.3%
4.9%

-20.6
-5.1
18.9
-1.7

50.2
27.8
15.2
20.3

 3הלמ"סThai MOC ,Un Comtrade ,
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גירעון מסחרי

מוצרי היבוא העיקריים הם :שמנים ,דלקים ומינרלים (כ 13.5%-מהיבוא) ,מתכות ומכונות
לתעשייה ,חומרי גלם לתעשיית המזון וכימיקלים.
חברות גדולות ומרכזיות בתאילנד:
 - CP Group .1תאגיד  CPהוא קונגלומרט בעל  300חברות בנות ,בתחומי הריטייל ,המזון,
התקשורת ,האוטומוטיב והפיננסים .תחתיו ניתן למצוא כמה מהחברות הגדולות
בתאילנד:
 1.1חברת  ,CPallמפעילת רשת  7Elevenבתאילנד וחברת ה B2C-הגדולה במדינה ,בשווי
של כ 25-מיליארד דולרים.
 1.2חברת  ,TRUEהמפעיל הסלולארי השני בגודלו בתאילנד.
 1.3חברת  ,CPFחברת המזון הגדולה במדינה ,בשווי של כ 10-מיליארד דולרים.
 .2קבוצת  - Centralקבוצת הריטייל והמלונאות המובילה בתאילנד .בבעלות הקבוצה  60מלונות
ברמה גבוהה ,כ 40-קניוני ענק ומותגים עולמיים מוכרים .שווי חברת הנכסים של הקבוצה הינו
מעל ל 10-מיליארד דולרים.
 .3חברת  - SCGחברת  SCGהיא אחת החברות התאילנדיות הוותיקות והמוכרות בתאילנד.
החברה הינה קונגלומרט בשווי של כ 20-מיליארד דולרים ועם מעל כ 60-אלף עובדים.
מסורתית ,לחברה שלוש זרועות עיקריות :תחום הבנייה והבטון ,כימיקלים ואריזות .עם זאת
במספר השנים האחרונות מתרחבת החברה לתחומים נוספים ומאמצת טכנולוגיות חדשות.
החברה השקיעה ב 2-חברות ישראליות.
 .4קבוצת  - TCCקבוצת הריטייל והנכסים בבעלות האדם השני העשיר בתאילנד .בבעלות
הקבוצה מותגים חזקים כגון מותג הבירה  ,Changרשת הריטייל  BigCועוד.
 .5חברת  – Thai Unionחברת המזון הענקית חולשת על מעל ל 50%-משוק הטונה העולמי.
החברה היא מהחברות החדשניות ביותר בתאילנד והשקיעה עד כה ב 3-חברות ישראליות.
 .6חברת  - Boon Rawdהחברה היא בעלת המותג  ,Singhaהבירה הנמכרת ביותר בתאילנד.
מעבר לתחום המזון והמשקאות ,החברה בונה בניינים מסחריים רבים ומשקיעה בטכנולוגיות
ישראליות.
 .7שלושת הבנקים הגדולים בתאילנד הינם  ,Kasikorn Bank ,Bangkok BankוSiam -
 .)SCB( Commercial Bankלכל השלושה קשרים טובים עם ישראל ומושקעים בטכנולוגיות
ישראליות.
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הסכמים בילטרליים משמעותיים של תאילנד עם יתר מדינות העולם
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDלא

-

 :WTOכן

-

 :ASEANכן

(ינואר )1995
()2007

מדינות שאיתן תאילנד חתומה על הסכם סחר :עשרת מדינות גוש ה( ASEAN-ויאטנם ,פיליפינים,
ברוניי ,מיאנמר ,לאוס ,קמבודיה ,מלזיה ,סינגפור ואינדונזיה) ,אוסטרליה ,ניו-זילנד ,יפן ,צ'ילה,
פרו.
יוזמות מרכזיות של ממשלת תאילנד בשנתיים האחרונות
תאילנד מנסה לשדרג את המודל הכלכלי שלה באופן קבוע ,החל מ"-תאילנד  ,"1.0שהתמקדה
במגזר החקלאי ,לתעשיות קלות עם "תאילנד  ,"2.0תקופה בה המדינה ניצלה עלות כוח עבודה
נמוכה ושמה דגש על יצור מקומי ,ועד "תאילנד  ,"3.0אשר התמקדה בענפים מורכבים יותר כדי
למשוך השקעות זרות ,במ טרה להפוך את תאילנד למרכז יצור עבור יצוא .עם זאת ,תחת תאילנד
 ,3.0המדינה מצאה את עצמה תחת  ,Middle Income Trapהפערים גדלו והפיתוח לא היה מאוזן.
חששות מתופעות אלה הובילו את הממשלה להפנות את המאמצים לעבר מודל כלכלי "תאילנד
."4.0
כאמור לעיל ,כיום תאילנד מתמקדת בהפיכתה ל ,value-based economy-דרך מעבר מיצור
מצרכים ליצור מוצרים חדשניים .הדגש יושם על קידום טכנולוגיה ,יצירתיות וחדשנות בתעשיות
שבמוקד ,ועל מעבר מכלכלה מבוססת סחורות לכלכלת שירותים.
תכנית הפיתוח "תאילנד  "4.0מתמקדת ב 10-תעשיות ,אשר ניתן לחלק אותן לשני חלקים; הראשון
מתמקד בפיתוח ענפי תעשייה קיימים על ידי הוספת ערך באמצעות טכנולוגיות מתקדמות בחמש
תעשיות :רכב ,אלקטרוניקה ,תיירות ,חקלאות וביוטכנולוגיה ומזון .השני עוסק במיקוד הממשלה
בחמישה מנועי צמיחה נוספים ,על מנת להאיץ את הפיתוח של תאילנד :אוטומציה ורובוטיקה,
תעשיה אווירית ,ביו-אנרגיה וביוכימיה ,דיגיטל ושירותי בריאות ורפואה.
פרויקט דגל נוסף של הממשל הינו ה .)EEC( Eastern Economic Corridor-מדובר בפרויקט
שאפתני מאוד להפיכת שלוש פרובינציות בדרום מזרח תאילנד (Chonburi ,Rayong
 ,)Chachoengsaoבשטח משולב של  13,285קמ"ר ,לאזור כלכלי-תעשייתי חדשני .על מנת לפתח
את האזור ולמשוך חברות ענק מכל העולם ,כמנוע צמיחה לכלכלת תאילנד ,משקיעה ומתעתדת
המדינה להשקיע כ 43-מיליארד דולר במהלך חמש השנים הקרובות .מימון זה יגיע מתמהיל של
קרנות מדינה ,שותפויות ציבוריות ופרטיות ( )PPPוהשקעות זרות ישירות .כחלק מהשקעות אלו
צפויים להבנות באזור נמל ימי ,נמל תעופה ורכבת מהירה ישירה משדה התעופה הבינ"ל של בנגקוק
ל.EEC-
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יחסי סחר ישראל  -תאילנד
יחסי המסחר בין ישראלי לתאילנד טובים ויציבים .הממשל הנוכחי רואה את ישראל כידידה
ושותפה עם ראיה דומה במגוון תחומים .בין המדינות מתקיימים מידי שנה ערוצי הידברות בתחומי
הביטחון ,הכלכלה ,המדיני ,מש"ב ובנושא עובדים זרים .מספר התיירים הישראלים לתאילנד
במגמת עליה מידי שנה ובשנת  2019עמד על כ 200,000-תיירים.
וועדה מעורבת שניה בתחום הכלכלי התקיימה בין המדינות בחודש יוני  2018ועסקה ברובה
בנושאים החקלאים וניסיון קידום הסכם סחר בין המדינות אשר יוריד מכסים ויאפשר לחברות
הישראליות להיות זולות יותר ביחס למתחרותיהן .הוועדה המעורבת השלישית צפויה להתקיים
בבנגקוק במהלך  2021במידה ויתאפשרו טיסות בין המדינות.
בנובמבר  2016עודכן הסכם התעופה בין רשויות התעופה האזרחיות של ישראל ותאילנד .המשמעות
העיקרית של העדכון היא שלא תחול יותר הגבלה על כמות חברות התעופה משתי המדינות שיוכלו
לבצע טיסות בקו תל אביב – בנגקוק או יעדים נוספים בתאילנד.
כמו כן ,במהלך חודש יולי  2018נחתם הסכם מו"פ בין רשות החדשנות התאילנדית ( )NIAובין
רשות החדשנות הישראלית ( )IIAלמימון פרויקטים משותפים של סטרטאפים ישראלים וכן מימון
הטמעות של טכנולוגיות ישראליות בתאגידים תאילנדיים.
2020

2021

2018

2019

יבוא

יצוא

יבוא

יצוא

יבוא

יצוא

יבוא

יצוא

956

300

651

303

792

372

816

381

-

68

-

54

-

47

-

39

סחורות ושירותים
עסקיים

956

368

651

357

792

419

816

421

אחוז מתוך סה"כ
יצוא/יבוא

0.85%

0.30%

0.75%

0.34%

0.85%

0.38%

0.88%

0.39%

סחורות
שירותים עסקיים



נתוני השירותים עבור  2021מבוססי הערכה.



המידע אודות יבוא השירותים מתאילנד לוקה בחסר.

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים

956
1,200
1,000

792

651

357

368

-

421

419

800

-

951
68
293

651

54
303

Export

Import

Export

200

398

-

-

600
400

816

678

792

47

816

39

33

678

381

372

365

Import

2021

Import

2020

Export

2019

שירותים עסקיים

סחורות
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Import

Export

2018

Import

Export

2017

תמהיל יצוא סחורות 2021
גומי ופלסטיק
3%

אחר מוצרי תחבורה
3%
2%
מתכות בסיס
6%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
31%

תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
7%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
16%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
16%

פנינים ,אבנים ומתכות
יקרות
16%

תמהיל יבוא סחורות 2021
אחר
8%

מכשור אופטי,
מתכות בסיס רפואי ואחר
2%
2%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
3%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
28%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
5%

גומי ופלסטיק
14%

מוצרי תחבורה
21%

תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
17%
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ותאילנד:
שם ההסכם

שנת חתימה
על ההסכם

האם ההסכם
בתוקף?

הסכם מו"פ בין רשות החדשנות הישראלית וNIA-

2018

כן

הסכם למניעת כפל מס
הסכם שמיים פתוחים בין רשויות התעופה
הסכם הגנה על השקעות

1996
( 2016עדכון)
2000

כן
כן
כן
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סקטורים מרכזיים בנספחות
חקלאות ואגרו-טכנולוגיה
ענף החקלאות הוא אחד מעמודי התווך החזקים של הכלכלה התאילנדית .כ 40%-מהאוכלוסייה
עוסקת בחקלאות במישרין או בעקיפין .תאילנד ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בחקלאות,
ונשארת אחת מעשרת יצואניות המזון הגדולות בעולם.
על כן ,סקטור זה נבחר על ידי הממשלה כאחד ממנועי הצמיחה והפיתוח הכלכלי של המדינה.
במסגרת הדגש ששמה ממשלת תאילנד על צמיחה חכמה (תכנית תאילנד  )4.0אושרה רפורמה בענף
החקלאות ,שמטרתה להקל על הבעיות הניצבות בפני חקלאים תאילנדים ולתמוך בהתפתחות
הלאומית על ידי מעבר ל"חקלאות חכמה".
מדובר בסקטור חשוב אבל מאתגר במיוחד עקב בעיות מבניות בשוק החקלאות התאילנדי .מבחינה
היסטורית ,המלך הקודם (ראמה  ,)9העניק שטחים חקלאיים לחקלאים העניים על מנת שיעבדו
אותם ויפרנסו את משפחתם .התוצאה של "הענקה" זו (על אף שרחבת לב) ,היא שממוצע שטח
החלקות בתאילנד הוא מהקטנים בדרום מזרח אסיה .שטח חלקה ממוצע בתאילנד הוא כ 4-5 -ראי
( .)1 Rai = 1600 Sqmהמשמעות היא שקיים אתגר מהותי להגיע ל ROI-חיובי בשטחים כל כך
מצומצמים .חברות אגרו רבות יתקשו להצדיק עסקה בשטחים קטנים.
בנוסף ,החקלאים בתאילנד – בחלקם הגדול – נמצאים תחת חוזה עם חברות גדולות .חקלאים אלו
ידועים כ .Contact Farmers-במצב זה ,חברה גדולה כמו  CPFמציעה לחקלאי לגדל את המוצרים
שלה ,כגון תירס המשמש כמזון לחזירים/תרנגולים ,ובתמורה החברה מתחייבת לרכוש ממנו את
כל התוצרת שגידל ,במחיר זול .החברה תיקח את החקלאי לבנק ,אשר יעניק לו הלוואה בתנאים
נוחים יחסית (כחלק מהסכם של הבנק עם  .)CPFכמובן שלחקלאי הממוצע זה משתלם שכן יש לו
הכנסה מובטחת ,גם אם לא גבוהה במיוחד .עם זאת ,המודל העסקי הזה מייצר בעיה לתאילנד
מבחינת הטמעת חדשנות .תחת המודל האמור ,לא לחקלאי ולא לחברה הגדולה יש אינטרס
להשקיע בטכנולוגיות .החברה לא תרצה להפקיד טכנולוגיה בידיים של חקלאי פשוט והחקלאי לא
יכול להרשות לעצמו את הטכנולוגיה (וגם די אדיש לאיכות התוצרת שיוצאת תחתיו).
לכן ,סיפורי ההצלחה בסקטור זה יגיעו מהחברות הגדולות – בשטחים שנמצאים בבעלותם הישירה.
לחברות הללו יש שטחים גדולים ,בהם הם מעסיקים חקלאים כשכירים ושם ניתן להטמיע
טכנולוגיות חקלאות ,בין אם בתאילנד ובין במדינות האיזור.
פודטק
תאילנד היא אימפריית מזון .עם מוניטין של "מטבח העולם" ,תאילנד ביססה את מעמדה כמובילה
עולמית בייצור מזון.
חברות המזון הגדולות בתאילנד הן חברות מובילות בקנה מידה עולמי ,בעלות תקציבי מחקר
ופיתוח ובעלות אינטרס עסקי ברור לאתר טכנולוגיות מזון שעלולות לשבש את השוק .בתאילנד
ניתן למצוא את חברת הטונה הגדולה בעולם ,חברת הסוכר השנייה בגודלה בעולם ,יצרנית הFeed-
הגדולה בעולם ועוד .כמעט כל חברות המזון בתאילנד פתחו לאחרונה Corporate Venture Capital
מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

10

שמטרתה להשקיע בטכנולוגיות פודטק ,לרבות Meat ,Protein Alternatives ,Sugar Reduction
 Alternativesוכיו"ב.
ניתן לומר שסקטור זה היווה את סקטור הליבה של הנספחות בארבע השנים האחרונות .כמעט כל
חברות המזון הגדולות בתאילנד ביקרו בישראל לפחות פעם אחת בשנים האחרונות .הנספחות
חיברה עשרות חברות ישראליות בתחום לחברות הגדולות בתאילנד וסיפורי ההצלחה הם רבים.
תקשורת
תאילנד משקיעה רבות בתחום התקשורת .עם הכרזת הממשל החדש על מדיניות הכלכלה
הדיגיטלית והכניסה העתידית של דור  ,5יש מעבר של תקציבים רבים לארגונים הקשורים
בטכנולוגיות מתוך מטרה לקדם עסקים מסורתיים והעברתם למאה ה( 21-מטרת המדיניות היא
לאפשר גישה לטכנולוגיות אכסון מידע ,מחשוב ענן ורכישות ברשת ,כחלק ממדיניות זאת הממשלה
שמה לה למטרה לחבר לרשת מהירה את כל תאילנד ,וכן להקים עשרות מרכזי דאטא ומידע
למשרדי הממשלה ברחבי המדינה).
בשוק הפרטי פועלות שתי שחקניות עיקריות :חברת  ,AISחברת הטלקום הגדולה בתאילנד (45%
נתח שוק) וחברת  ,TRUEאשר בבעלות  .CPשתי החברות נלחמות על נתחי שוק בתחומי הסלולר,
לוויין ואינטרנט .נציין כי תחומי העניין של חברות אלו חורג מטכנולוגיות תקשורת וחברות אלו
משקיעות בגיוס טכנולוגיות אותן ניתן להציע ללקוחותיהן (כגון שירותי סייבר IOT ,וכיו"ב).
חשוב לציין כי תאילנד מדורגת במקום הראשון בעולם בשימוש יומיומי במובייל (כ 6-שעות יומיות).
השחקנית השלישית בתאילנד היא חברת  .Dtacמדובר בחברה בבעלות נורבגית שבאופן היסטורי
אינה רספונסיבית לפניות הנספחות ואנו לא עובדים איתה .בימים אלו שוק הטלקום "רותח" שכן
חברת  TRUEמנסה למזג לתוכה את חברת  Dtacובכך להפוך לשחקן החזק בתאילנד .המיזוג
האמור הפך לזירת מאבק ,פוליטית בחלקה ,ולא בטוח שיאושר על ידי הרגולטור בסופו של דבר.
הנספחות פועלת בסקטור האמור בכל שנה במספר מישורים – תערוכות כגון קומיוניקאסיה,
משלחות נכנסות לישראל (שתי השחקניות העיקריות ביקרו בישראל מספר רב של פעמים) ואף רוד
שואו  ICTשהתקיים בתאילנד בשנת .2019
חשוב מאוד לציין ,כי בדומה לסקטורים אחרים בתאילנד ,החברות האמורות אינן רק חברות
טלקום .כיום החברות האמורות הן סוג של מפיצי טכנולוגיה שמנצלות את כוחן בשוק על מנת
למכור טכנולוגיות לקהל הלקוחות שלהן .באופן זה ,חברת  AISמוכרת שירותי חמ"ל סייבר
ללקוחות שלה וחברת  TRUEחתמה על הסכם עם חברת  SCRלהפצת טכנולוגיות לרפתות
ללקוחות החקלאים שלהם .המשמעות לנספחות היא שיש חשיבות לשמר את הקשר עם החברות
הללו במגוון מחלקות שונות.
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פינטק
סקטור הפינטק הוא תחום בעל פוטנציאל לחברות הישראליות .המוסדות הפיננסיים בתאילנד
הינם ארגונים גדולים שיכולים להרשות לעצמם להיות  .Early Adoptersהבנקאות הדיגיטלית
בתאילנד צמחה בכ 30%-בשנים האחרונות אך השימוש במזומן עודנו נרחב והשינוי בשיאו .כמו כן,
ניתן לראות מגמה ברורה של צמצום סניפים כצעד אסטרטגי של המוסדות הפיננסיים.
בתאילנד  14בנקים ומעל ל 20-חברות ביטוח .שלושת הבנקים הגדולים המדינה נמצאים בקשרים
עסקיים עם חברות ישראליות ,בין אם באמצעות השקעות אסטרטגיות ובין בהטמעת הטכנולוגיה
של החברות במערכות הבנק .הבנקים נמצאים בחיפוש תמידי אחר טכנולוגיות Payment,
 Blockchain, Customer Engagement, Wealth Managementוכיו"ב.
בשנים האחרונות שלושת הבנקים הגדולים בתאילנד נכנסו לישראל במסגרת "השקעתית":
 בנק בנגקוק ,BBL ,הבנק בעל כמות הלקוחות הגדולה בתאילנד ,השקיעה בקרן OurCrowdכ 40-מיליון דולר לפני  4שנים .הבנק גם המשיך והשקיע יחד עם הקרן ישירות
-

בחברות ישראליות.
בנק  ,SCBהבנק בעל כמות הנכסים הגדולה בתאילנד (בבעלות חלקית של המלך) ,השקיע
בקרן  Viola Fintechוישירות בחברות  .PayKey, Pagaya, FireBlocksכיום הבנק ביצע

-

מהלך עסקי יוצא דופן כאשר "הוציא" מתוכו חטיבות עסקיות וטכנולוגיות ופתח 10
חברות בנות שיובילו את המהלך .כך לדוגמה פתח הבנק את חברת  DataXשתרכז את נושא
הדאטא של הבנק .את חברת הדאטא מנהל ישראלי בשם שוקי עידן ,המנכ"ל הישראלי
הראשון בתאילנד.
בנק  ,Kasikorn Bankהבנק הגדול בתאילנד מבחינת רווחיות השקיעה בקרן  JVPבשנת
.2020

האתגר בסקטור הפינטק נובע בעיקר מהצורך באינטגרטור מקומי על מנת להטמיע ולספק תמיכה
לבנק .ללא שותף מקומי ,הסיכוי לסגור עסקה הוא נמוך מאוד .עוד חשוב לציין כי לחברות הפינטק
הישראליות אין לרוב יתרון משמעותי על טכנולוגיה יפנית ,סינית או סינגפורית שנמצאת בתאילנד.
ארגונים מקומיים רלוונטיים (רשימה חלקית):
1. Bank of Thailand
הרשות לניירות ערך המקומית – 2. SEC
3. SET - Thailand Stock Exchange
4. KrungThai Bank
5. Bank of Ayudhaya
6. MFEC - One of Thailand’s leading integrators
7. Tisco Bank
8. Bangkok Insurance
9. Dhipaya Insurance
)10. Muangthai Insurance (MTL
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11. Viriya Insurance
12. Muang Thai Life Insurance
13. SCB Life Insurance
מדיקל
תאילנד היא מרכז תיירות רפואית ברמה עולמית עם כ 3-מיליון תיירי מרפא בשנה .שוק המכשור
הרפואי בתאילנד מציע הזדמנויות גדולות לחברות הישראליות .שוק זה נאמד בשנת  2018בכ1.3-
מיליארד דולר ושומר על גידול בריא של כ 10%-מדי שנה .הרוב המוחלט של הציוד הרפואי בתאילנד
מיובא וקיים ביקוש גבוה למוצרים חדשניים שיבדילו את בתי החולים אחד מהשני.
חשוב לציין שבתאילנד קיימים כ 1000-בתי חולים שכ 30%-מתוכם פרטיים ואינם מחויבים בקיום
מכרז לרכישת ציוד רפואי .טכנולוגיות הטלמדיסין Imaging ,והגריאטריה נכנסות בתקופה זו לבתי
החולים וטכנולוגיות ישראליות מייצרות עניין רב .ניתן לעשות עסקים באופן ישיר עם בתי החולים
וישנן מספר עסקאות יפות שנסגרו באופן ישיר .עם זאת ,ישנו ערך מיוחד לעבודה מול מפיץ חזק
שעובד באופן רציף עם ארגוני הבריאות .הנספחות תשמח לעשות את החיבור לחברות המעוניינות.
סייבר
תחום הסייבר תופס תאוצה בשנים האחרונות בתאילנד ,עם התגברותן של מתקפות סייבר שונות
אשר תפסו חברות גדולות בתאילנד לא מוכנות .התאוצה האמורה לא תורגמה לעסקאות
משמעותיות ,בעיקר עקב היעדר מתודולוגיה בתחום הסייבר והבנה בסיסית באשר לסיכונים
אליהם החברות חשופות.
כעת אנו נכנסים לעידן חדש בתחום הסייבר בתאילנד ,לאחר חקיקת חוק הסייבר בתאילנד (עליו
עבדו כ 4-שנים) והקמתה של רשות סייבר לאומית ( .)NCSAרשות זו תקבל לידה את האחריות
לתשתיות הקריטיות בתאילנד ותרכז את כלל הרגולציה בתחום במדינה .לפיכך ,אנו צופים כי
החברות התאילנדיות יחלו להתאים את עצמן לרגולציה המשתנה ולדרישות העולות מהשטח
והממשלה ובכך יעלה הביקוש לטכנולוגיות סייבר.
בימים אלו הנספחות מובילה חתימה על  MOUבין מערך הסייבר הישראלי ורשות הסייבר
התאילנדית החדשה ,שתוביל להידוק היחסים בין המדינות ותוביל ליצירת הזדמנויות עסקיות
חדשות.

מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

13

