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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

Σε ταχεία πορεία ανάπτυξης η ταϊλανδική οικονομία.  

Η ταϊλανδική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά, προωθούμενη από τέσσερις κινητήριες δυνάμεις: τις 
δημόσιες επενδύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και την εγχώριο κατανάλωση. Το 2017, στην 
Ταϊλάνδη επετεύχθη εμπορικό πλεόνασμα ύψους 13,9 δισ. Δολαρίων, με αύξηση των εξαγωγών κατά 9,9% -
το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας εξαετίας- καθώς και ηυξημένες εμπορικές συναλλαγές με τους βασικούς 
εμπορικούς της εταίρους, ιδίως τις Η.Π.Α., την Ε.Ε., τις γειτονικές χώρες ASEAN και την Κίνα. 

Οι επενδύσεις της κυβέρνησης και των κρατικών επιχειρήσεων, ιδίως σε έργα υποδομής, 
εξελίσσονται και το τρέχον έτος αυξητικώς. Παράλληλα, προβλέπεται ότι θα αυξηθούν και οι ιδιωτικές 
επενδύσεις, ιδίως στους 10 στοχευμένους-προωθούμενους τομείς στην ζώνη του Ανατολικού Οικονομικού 
Διαδρόμου. 

Επιπλέον, ευνοϊκές διαμορφώνονται και οι προβλέψεις για τον τομέα του τουρισμού, καθώς οι 
τουριστικές αφίξεις στην χώρα για το 2018 εκτιμώνται στα 37 εκατομμύρια επισκεπτών, από 35 εκατομμύρια 
το 2017. 
 
Ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της ταϊλανδικής οικονομίας λόγω ισχυρού Μπατ. Χαλάρωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου εκροής κεφαλαίων από την χώρα.  
 

Με την ισοτιμία του ταϊλανδικού νομίσματος σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο να καταγράφει νέο 
ρεκόρ από το 2013, στα 31,35 Μπατ/Δολάριο ΗΠΑ, και στο γενικώτερο πλαίσιο της συγκράτησης αυτής της 
πορείας, της οποίας ο αρνητικός αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα της ταϊλανδικής οικονομίας θα καταστεί 
σαφώς εμφανής στο επόμενο διάστημα, η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης προέβη σε χαλάρωση των 
σχετικών κανονισμών κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό.  

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στον τετραπλασιασμό του ημερησίου ανώτατου ορίου κίνησης κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό, από 200.000 Μπατ (περίπου 5.000 Ευρώ) σε 800.000 Mπατ, με αναδρομική ισχύ από τις 
12 Ιανουαρίου 2018. Ωστόσο, βασική περιοριστική παράμετρος/προϋπόθεση για τις εν λόγω συναλλαγές, 
είναι είτε να προορίζονται προς επένδυση σε τίτλους των χωρών ASEAN είτε σε τίτλους χωρών οι οποίες 
έχουν υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο Κατανόησης της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 
(International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding) 
 
Νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, μετά την αύξηση του κατωτάτου μισθού στην Ταϊλάνδη. 
 

Οριακώς ενισχυμένες παρουσιάζονται οι προβλέψεις της ταϊλανδικής κυβερνήσεως για την 
διαμόρφωση του πληθωρισμού στην χώρα κατά το τρέχον έτος, από 0,6-1,6% στο 0,7-1,7%. Το ταϊλανδικό 
υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε προσφάτως την από την 1η Απριλίου τ.έ. αύξηση του κατωτάτου μισθού σε 
εθνικό επίπεδο, αύξηση η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την τριμερή επιτροπή εθνικού μισθολογίου, στις 17 
Ιανουαρίου τ.έ.  
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Η εν λόγω εξέλιξη, σε συνδυασμό με παραμέτρους αυξητικές της εγχωρίου και παγκοσμίου ζητήσεως, 
όπως λ. χ. η βελτίωση των δεικτών της ταϊλανδικής και της παγκοσμίου οικονομίας εν γένει, αλλά και διεθνείς 
συνθήκες όπως οι αυξητικές τάσεις των τιμών του πετρελαίου, αναμένεται να συμβάλλουν στην διαμόρφωση 
πληθωριστικών πιέσεων, δίχως όμως, προς το παρόν, σημαντικό ανασταλτικό αποτύπωμα για την οικονομία 
της χώρας.  
 
 
Τρεις Πυλώνες για τις «έξυπνες» πόλεις 
 

Σε μια προσπάθεια ομαλής ολοκλήρωσης των «ευφυών» αστικών έργων στην χώρα, η ταϊλανδική 
κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης υποδομών: ψηφιακή πλατφόρμα, μεταφορές και 
ενέργεια. Η συνεργασία των επιμέρους φορέων και διαύλων υλοποίησης μέσω της νεοσυσταθείσης Εθνικής 
Επιτροπής Ευφυών Πόλεων (National Smart City Committee) αναμένεται να είναι περισσότερο ευέλικτη και 
αποτελεσματική, λειτουργώντας επί τη βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεως, σε πέντε άξονες: γενικός 
σχεδιασμός, σχεδιασμός υπο-συνεργειών, ανάπτυξη σχημάτων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολεοδομικών δεδομένων και προώθηση καινοτόμων λύσεων.  

Βάσει του Στρατηγικού της Σχεδίου, η προαναφερθείσα Επιτροπή έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο την 
πιλοτική πλήρη μετάβαση επτά ταϊλανδικών πόλεων στο μοντέλο «ευφυούς» αστικής ανάπτυξης έως το 2023, 
με απώτερο στόχο και όραμα, εφ’ όσον το συγκεκριμένο εγχείρημα αποβεί επιτυχές, την εφαρμογή του 
μοντέλου και σε άλλες περιοχές της χώρας στο μέλλον. 
 
 
Ανησυχίες για μειώσεις θέσεων εργασίας στους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  
 

Η ραγδαία ανάπτυξη των τομέων τεχνητής νοημοσύνης (AI), ρομποτικής και αυτοματοποίησης στην 
Ταϊλάνδη, παρά τον πολλαπλώς θετικό αντίκτυπό της στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργεί εμφανείς 
παραμέτρους επισφάλειας για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους και τους νέους πτυχιούχους στους τομείς 
αυτούς, καθώς η συμβολή τους δύναται να αντικατασταθεί πλέον από τεχνολογικούς παράγοντες.  

Ήδη έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται μειώσεις θέσεων εργασίας στους τομείς των τραπεζικών 
συναλλαγών και των τηλεπικοινωνιών, σηματοδοτώντας τάση την οποία κατά πάσα πιθανότητα θα 
ακολουθήσει σύντομα και το λιανικό εμπόριο καθώς οι επισκέπτες του διαδικτύου ήδη απολαμβάνουν 
εκτενώς τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αγοράς, μέσω ψηφιακών διαύλων. 

 

Διευκόλυνση επιχειρηματικότητος στην Ταϊλάνδη, μέσω της απλούστευσης διαδικασιών. 

Πρωτοβουλία της ταϊλανδικής Επιτροπής Νομοθετικής Μεταρρύθμισης, ώστε να περιορισθεί το 
γραφειοκρατικό άχθος για την αδειοδότηση επιχειρηματικής δραστηριότητος στην χώρα. Επί του παρόντος, 
σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν περίπου 700.000 διαφορετικά είδη εντύπων για την αδειοδότηση επιχειρήσεων. 
Στόχος της Επιτροπής είναι ο περιορισμός τους σε 1.000, προκειμένου να απλουστευθούν, να τυποποιηθούν 
και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, αλλά και να μειωθούν οι απαιτούμενοι πόροι διεκπεραίωσης 
αυτών σε τοπικό επίπεδο.  

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στον εξορθολογισμό και την βελτίωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στο σύνολό της, μέσω της εξάλειψης παραγόντων οι οποίοι 
αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή ανάπτυξη της εγχωρίου αλλά και ξένης επιχειρηματικής δραστηριότητος 
στην Ταϊλάνδη.  

Πέραν των ανωτέρω, η εν λόγω Επιτροπή προσανατολίζεται στην πρόταση νομοσχεδίου για την 

προώθηση των «κοινωνικών επιχειρήσεων», καθώς και νέας νομοθεσίας σχετικά με τα μη αναζητηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία -όπως λ.χ. οι αδρανείς τραπεζικοί λογαριασμοί- γεγονός το οποίο θα επέτρεπε την 

αξιοποίηση αυτών προς δημόσιο συμφέρον. 
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Τα ψηφιακά νομίσματα (cryptocurrencies) παραμένουν νόμιμα στην Ταϊλάνδη. 

Η ταϊλανδική κυβέρνηση δεν προτίθεται να απαγορεύσει τις συναλλαγές με cryptocurrencies, αλλά 
σχεδιάζει την υιοθέτηση κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα ορίζει και θα διέπει τις εν λόγω συναλλαγές, 
προς αποφυγή εκτροπών. Προς το παρόν η ταϊλανδική Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία ορισμού της 
κατάλληλης Ρυθμιστικής Αρχής για την παρακολούθηση της ομαλής εφαρμογής του εν λόγω κανονιστικού 
πλαισίου, ενώ ήδη ο Ταϊλανδός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας να 
εκπαιδεύσει τα στελέχη του επί των παραμέτρων ασφαλούς ανάπτυξης αυτού του ιδιάζοντος τύπου 
συναλλαγών.  

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης, το Υπουργείο Οικονομικών και η Υπηρεσία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering Office, 
Amlo) προτίθενται να συγκροτήσουν Ομάδα Εργασίας, με αποστολή την διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων 
για την αποτελεσματική και ασφαλή ρύθμιση των συναλλαγών μέσω ψηφιακών νομισμάτων στην χώρα.  
 

Έμφαση στην ανακύκλωση 

Το ταίλανδικό Υπουργείο Βιομηχανίας σχεδιάζει την ίδρυση του πρώτου κέντρου έρευνας και 

ανάπτυξης (R&D) για την τεχνολογία ανακύκλωσης στην χώρα, τον ερχόμενο Αύγουστο. Στόχος, η 

ενθάρρυνση του τομέα της βιομηχανίας προς την υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων ανακύκλωσης, στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του 20ετούς οδικού χάρτη της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ψηφιακής 

οικονομίας και την μετάβαση της Ταϊλάνδης, μεταξύ άλλων, και σε  "κοινωνία μηδενικών αποβλήτων". 

Πλατφόρμα διαδικτυακών εμπορικών συναλλαγών “ThaiTrade.com” 
 

Η ταϊλανδική κυβέρνηση αναζητά συνεργασίες με γνωστές διεθνείς εταιρείες και Ομίλους 
ηλεκτρονικού εμπορίου στις Η.Π.Α., την Ευρώπη, την Κίνα, την Ινδία, την Αφρική και την Μέση Ανατολή για 
την ανάπτυξη της διαδικτυακής Πύλης “Thaitrade.com”, της πρώτης επίσημης Πύλης Ηλεκτρονικής Αγοράς 
B2B (Business-to-Business) της Ταϊλάνδης. Στόχος είναι να αυξηθούν κατά το δυνατό περισσότερο οι 
ηλεκτρονικές εξαγωγές της Ταϊλάνδης μέσω του εν λόγω διαδικτυακού διαύλου. Η σύνδεση της πλατφόρμας 
Thaitrade.com με τις διεθνείς αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, θα βοηθήσει τους ταϊλανδούς εξαγωγείς να 
επεκταθούν στις παγκόσμιες αγορές, αλλά και αποκτήσουν πολύτιμη πληροφόρηση από τους καταναλωτές, 
για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων.  

Η πλατφόρμα Thaitrade.com ιδρύθηκε από το ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου το 2011. Επί του 
παρόντος διαθέτει περισσότερα από 200.000 προϊόντα και προσελκύει 2,15 εκατομμύρια επισκέπτες από το 
εξωτερικό, ενώ αριθμεί 23.000 χρήστες/επιχειρηματίες. Το υπουργείο, στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
εθνικής στρατηγικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο -η οποία αναμένεται να υποβληθεί προς έγκριση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο εντός των ημερών-, αποσκοπεί στον διπλασιασμό της αξίας του ηλεκτρονικού 
εμπορίου της Ταϊλάνδης σε 5 τρισεκατομμύρια Μπατ (περίπου 127 δισ Ευρώ) μέχρι το 2021.  

 
Σε τροχιά ανάπτυξης ο θεσμός της Διαιτησίας στην Ταϊλάνδη.  

 
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο της Ταϊλάνδης (ICC Thailand) εξέφρασε την υποστήριξή του προς 

την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας του θεσμού Διαιτησίας στην Ταϊλάνδη (Thai Arbitration Act), 
με στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση της εισροής ξένης επενδυτικής δραστηριότητος στην χώρα.  

Επισημαίνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη Διαιτησία στην Ταϊλάνδη, παρουσιάζει δύο 
βασικές αδυναμίες: α. οι αλλοδαποί διαιτητές είναι απρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν στην Ταϊλάνδη λόγω 
των επαχθών απαιτήσεων για την έκδοση αδείας εργασίας και β. μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις 
τα μέρη μπορούν να ορίζουν αλλοδαπούς εκπροσώπους κατά τις διαιτητικές διαδικασίες. Το νέο νομοσχέδιο 
φαίνεται να εξαλείφει και τα δύο αυτά εμπόδια, με τον διαχωρισμό των εγχωρίων και διεθνών διαιτητικών 
διαδικασιών, επιτρέποντας στα μέρη τα εμπλεκόμενα σε διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες να επιλέξουν 
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αλλοδαπούς διαιτητές, ενώ, ταυτοχρόνως, επιτρέποντας και στους τελευταίους να παραμείνουν στην 
Ταϊλάνδη και να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε προσωρινή βάση, δίχως απαιτήσεις αδείας εργασίας.  

 
Συμφωνία ASEAN-Ιαπωνίας για εμπόριο υπηρεσιών, κινητικότητα εργαζομένων και επενδύσεις 
 

Η Ένωση ASEAN και η Ιαπωνία έχουν δρομολογήσει την υπογραφή Συμφωνίας για το εμπόριο 
υπηρεσιών, την κινητικότητα εργαζομένων και τις επενδύσεις, τον Αύγουστο τ.έ. Με την θέση εν ισχύ της 
Συμφωνίας, από τον Δεκέμβριο του 2018, οι Ταϊλανδικές επιχειρήσεις θα δύνανται πλέον να επενδύουν 
ακώλυτα στον τομέα των υπηρεσιών στην Ιαπωνία, σε ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
όπως η διαφήμιση, η τροφοδοσία (logistics), η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, οι ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εστίασης κ.ά.  

Για την Ταϊλάνδη, σε όρους αποτελεσμάτων και διευκόλυνσης εμπορίου, η εν λόγω Συμφωνία έρχεται 
να συμπληρώσει την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ιαπωνίας-Ταϊλάνδης (Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement, JTEPA), η οποία υπεγράφη και τέθηκε εν ισχύ το 2007 αλλά και την 
αντίστοιχη, σε επίπεδο ASEAN (ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement, AJCEP), η οποία 
υπεγράφη το επόμενο έτος, συμπληρώνοντας και υπερκαλύπτοντας τις επιμέρους διμερείς Συμφωνίες της 
Ιαπωνίας με τις χώρες-μέλη της Ενώσεως ASEAN.  

Οι προαναφερθείσες Συμφωνίες της Ενώσεως ASEAN με την Ιαπωνία, με την υπογραφή και της 
δεύτερης τον ερχόμενο Αύγουστο, θα αποτελούν συμπαγή βάση για την μέγιστη απελευθέρωση του εμπορίου 
και των επενδύσεων μεταξύ των δύο μερών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην γενικώτερη εξελικτική διαδικασία 
περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ν.Α. Ασία.  

 


