MALAYSIA
Thailand
ET MARKEDSOVERBLIK

forord
Denne rapport præsenterer i korte træk Malaysia som økonomi og marked - set fra et dansk perspektiv.
Vi søger at præsentere et opdateret og objektivt billede af landet, som det ser ud med de seneste tilgængelige data og
viden fra pålidelige danske kilder.
Publikationen er udarbejdet af Asia House, Danish Export Association og Andersen Consult, som en del af en serie af
korte landerapporter om udvalgte økonomier i Sydøstasien.
Denne serie er udgivet af Dansk-Asiatisk SMV Netværk, som har til formål at styrke danske SMV’ers adgang til og
succes på de sydøstasiatiske markeder.
Projektet er støttet af Industriens Fond.
For mere information og vejledning, kontakt:
ASIA HOUSE
ah@asia-house.dk
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malaysia

BNP
VÆKST

BNI PR. INDBYGGER
*20??

*20??

BEFOLKNINGSTAL

32.700.000

?? %

$ ??

*2022

REGNSKABSÅR

Januar - december

GEOGRAFI
Malaysia er opdelt i en vestlig og en østlig del.
Hovedstaden Kuala Lumpur ligger på den vestlige
halvø.

TIDSFORSKEL

Seks timer foran dansk
sommertid.

VALUTA
Ringgit

SPROG

Malay
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Hvorfor Malaysia?
Malaysia og Danmark:
en kort historie og samhandel

De diplomatiske relationer mellem Danmark og Malaysia er forholdsvis nye. Danmark har en ambassade i Kuala Lumpur, mens Malaysia er repræsenteret hos den svenske ambassade.
I 2016 underskrev Danmark og Malaysia en eksportaftale, der gør det nemmere for begge lande at samarbejde på tværs
af forskellige barrierer. Generelt er der mange muligheder for danske virksomheder for at handle i Malaysia. De diplomatiske relationer spænder over både økonomiske og kulturelle emner.
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Økonomiske nøgletal for Malaysia
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Malaysia var verdens 41. største
økonomi i 2020 med et BNP på
USD 338 mia.

Malaysia er med et indkomstniveau på 10.414 USD pr. indbygger ifølge Verdensbanken’s
2021-klassificering et øvre mellemindkomstland.

Realvæksten i BNP forventes i
2022 at være 3,5 pct., mens der
over de følgende to år forventes
en gennemsnitslig vækstrate på
6,6 pct. p.a.

Malaysia er nr. 12 i Verdensbankens Ease of Doing Business indeks.

2019

2020

2021

2022*

2023*

4,4

-5,6

3,5

6,8

6,4

11.410

10.414

11.205

12.252

13.685

Realvækst BNP pr. cap

3,0

-7,3

2,2

5,2

4,9

Betalingsbalancen, pct. af BNP

3,5

4,2

4,2

3,7

2,6

Inflation (CPI), pct

0,7

-1,1

2,4

2,4

2,4

Ændring i valutakurs, LCU/USD, pct

2,6

1,5

-1,4

-1,0

-5,1

Befolkningstilvækst, pct

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

Arbejdsløshed, pct

3,3

4,5

4,7

3,7

3,3

Realvækst BNP
BNP, nominel USD, pr cap

Kilde: Oxford Economics, 2021

Malaysia

Malaysia

Danmark

2018

2019

2019

WEF Competitiveness Index

25

27

10

EKF Risikoklasse 2021 (0-7)*

-

2

0

Corruption Perceptions Index

61

51

1

S&P’s Credit Rating**

-

A

AAA

Rangering

*Lave værdier angiver lavere risikoklasse.
** Kreditvurderingen BBB betyder, at Indonesien har en tilstrækkelig kapacitet til at møde finansielle
forpligtelser, men ugunstige økonomiske forhold vil formentligt svække evnen.
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Dansk samhandel
med Malaysia
Eksport
•

Malaysia var Danmarks 46. største eksportmarked
i 2020 med en samlet eksportindtægt på DKK
3,4 mia. svarende til 0,3% af Danmarks samlede
eksportindtægter.

•

Vareeksporten til Malaysia steg i 2020 med 0,1% ift.
2019.

•

I de første otte måneder af 2021 beløb den danske
vareeksport til Malaysia sig til DKK 1,53 mia. Det svarer
til en stigning på 39,0% i forhold til den samme periode
i 2020 (DKK 1,10 mia.). .

•

Malaysia var i 2020 Danmarks 45. største
eksportmarked for varer med DKK 1,9 mia. (0,2%) og
det 43. største eksportmarked for tjenester med DKK
1,5 mia. (0,3%).

•

Største eksportvaregruppe i 2020
næringsmidler (DKK 224,2 mio.).

Kilde: Dansk Statistik

var

diverse

Import
•

Importen af vare- og tjenesteydelser fra Malaysia beløb
sig i 2020 til DKK 3,3 mia.

•

Vareimporten fra Malaysia udgjorde i 2020 DKK 1,5
mia., hvilket er et fald på 0,4% ift. 2019.

•

Største importvaregruppe var i 2020 vegetabilske olier
og fedtstoffer (DKK 404,4 mio.).

•

I de første otte måneder af 2021 beløb den danske
vareimport fra Malaysia sig til DKK 1,58 mia. Det svarer
til en stigning på 62,2 % i forhold til den samme periode
i 2020 (DKK 971,8 mio.).

Kilde: Dansk Statistik
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Dansk eksport til Malaysia 2020

Dansk eksport �l Malaysia 2020
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De største industrier fra
dansk perspektiv
Malaysia oplever i øjeblikket en stigning i ældre og flere
livsstilssygdomme. Der er generelt mere efterspørgsel
efter medicinsk udstyr til de forskellige sektorer inden
for sundhed. Sundhedssektoren i Malaysia er attraktiv,
da landet ikke selv kan leve op til efterspørgslen. Danske
virksomheder, der går ind i landet og markedet, har en stor
mulighed for at stå stærkt. Det er både i den medicinske
og farmaceutiske offentlige og private sektor, at regeringen
er i gang med at tiltrække flere udenlandske investeringer
på disse markeder. Målet er bl.a. at få flere i træning til at
håndtere specifikke højkvalitets maskiner i sektoren.

Sundhedssektor

Energi
Med Malaysias hurtigt voksende økonomi er energiforbruget
steget markant. Malaysia bruger en blanding af råstoffer
og grønne ressourcer for mere energi. Landet mangler
dog redskaber til at få mere grøn energi, så de har indtil
videre tyet til kul. Regeringen håber på mere udenlandsk
investering, så målet om mere bæredygtighed kan blive en
realitet.
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Malaysia har en stor import af specielle maskiner. Det
meste bliver brugt i landbrugsindustrien. Her er det specielt
fiskeindustrien, der er hurtigt voksende. Den moderne
teknologi skal gøre produktionen mere bæredygtig. Denne
omstilling til en grønnere og moderne produktion på
landbruget har stor prioritet af regeringen. Men det kræver
bedre uddannelse, ny teknologi og vidensdeling for at
ændre produktionen. På grund af den voksende økonomi
og middelklasse i landet samt en manglende evne til
grønne løsninger bruger man alternative og midlertidige
løsninger. Den danske maskinindustri, som allerede er i
fremgang igen, kan se frem til et stort marked med gode
investeringsmuligheder.

Maskiner

Fødevarer
I Malaysia står vestlige fødevare brands stærkt, og der er
stigende efterspørgsel. Markedet for vestlige fødevarer går
op i flere milliarder. Den unge generation har et mere moderne udsyn og er opmærksomme på vestlige brands. Flere
og flere danske virksomheder er til stede, og inden pandemien steg fødevareeksporten til ASEAN landene. Det er bl.a.
mejeriprodukter, Danmark primært eksporterer til Malaysia.
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Næste skridt
Ønsker du at vide mere om Malaysia eller
forretningsmulighederne i landet, anbefaler vi i DanskAsiatisk SMV Netværk, at du tilmelder dig netværket,
hvorefter du har mulighed for at få adgang til og
sparring med etablerede danske selskaber i markedet.
Netværkets etablerende organisationer står ligeledes
til rådighed for spørgsmål, eller andre forespørgsler
relateret til Malaysia, samt de andre fokuslande inden
for netværkets interesseområde.
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Denne rapport er udviklet af

I et samarbejde mellem

Med støtte fra

Asia House

Indiakaj 16, København

dasn.info

