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Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

Δημοσίευση προϋπολογισμού 2020  

Στις 26 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε τελικά στην Επίσημη Βασιλική Εφημερίδα η βασιλική εντολή, η οποία έθεσε σε ισχύ 

τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2020, αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019. Εξαιτίας των πολλών 

εμποδίων που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ψήφιση του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού -  κυρίως την καθυστέρηση 

στο σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Μαρτίου - απομένουν πλέον περίπου 7 μήνες στην κυβέρνηση για να 

χρησιμοποιήσει τα 3,2 τρις μπατ (περίπου 95 δις ευρώ) του προϋπολογισμού. Αποτέλεσμα της καθυστερημένης αυτής 

έγκρισης του προϋπολογισμού, ήταν το ιδιαίτερα χαμηλό ύψος των κρατικών επενδύσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

τελευταίου ημερολογιακού έτους (το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020). Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις 

κυβερνητικών αξιωματούχων, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν μόνο έργα αξίας περίπου 50 δις μπατ 

(1,5 εκατ. ευρώ), τα οποία είχαν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό φυσικά σημαίνει τη μετακίνηση σε 

μεταγενέστερο χρονικό σημείο της επιδιωκόμενης ώθησης από την κυβερνητική αύξηση των δαπανών για τη δημιουργία 

υποδομών της χώρας και την επιθυμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Για αντιμετώπιση των εξωτερικών πιέσεων 

προβλέπεται να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για τη στήριξη του εξαγωγικού τομέα και των νοικοκυριών χαμηλότερου 

εισοδήματος. 

Με την οικονομία να επιβραδύνεται περαιτέρω - εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης το ημερολογιακό έτος 2019 είναι 2,5% - 

εκφράζεται η προσδοκία τα δημοσιονομικά κίνητρα να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση μιας μέτριας 

ανάκαμψης με ανάπτυξη που θα ανέλθει στο 3% το 2020. Εκτός από τα δημοσιονομικά κίνητρα, έμφαση δίνεται στη 

χρηματοδότηση υποδομών και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού 

ανέρχονται σε 3,2 τρις μπατ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 

Πτώση των ταϊλανδικών εξαγωγών  

Οι ταϊλανδικές εξαγωγές συρρικνώθηκαν κατά 2,65% από το 2018, πτώση που αποδίδεται στην παγκόσμια οικονομική 

επιβράδυνση, τις χαμηλές παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου και των γεωργικών προϊόντων, καθώς και τη μείωση στις 

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Ταϊλάνδης το σύνολο των εξαγωγών για το 2019 ανήλθε σε 246 δις δολάρια 

ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση 4,7% και ανήλθαν σε 237 δις δολάρια, δημιουργώντας έτσι ένα εμπορικό 

πλεόνασμα των 9,6 δις δολαρίων.  

 

Διάφοροι Δείκτες  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην Ταϊλάνδη 

αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια εν μέσω επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την 

ανισότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας καταλήγει ότι το ποσοστό φτώχειας της 

Ταϊλάνδης αυξήθηκε σε 9,8% από 7,2% μεταξύ 2015 και 2018, και ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε σε περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια από 4,85 εκατομμύρια κατά το ως άνω χρονικό 

διάστημα. 

Η Ταϊλάνδη έλαβε για δεύτερη φορά το 2019 βαθμολογία 36/100 στο Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς 

Διαφάνειας, αν και η κατάταξή της έχει μειωθεί από τη θέση 99 στην 101η. Η χώρα μοιράζεται την κατάταξη με τη Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τον Παναμά και το Περού.  

Η Ταϊλάνδη έπεσε μία θέση και βρέθηκε στην 67η θέση στο Δείκτη Διεθνούς Ταλέντου και Ανταγωνιστικότητας (GTCI 

2020) μεταξύ των 132 χωρών, κυρίως εξαιτίας σχετικά κακών επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων.  
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Οι κινεζικές επενδύσεις στην πρώτη θέση  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Συμβουλίου Επενδύσεων (BoI) για πρώτη φορά το 2019 τα κινεζικά σχέδια 
επενδύσεων στην Ταϊλάνδη ξεπέρασαν τα ιαπωνικά. Έφτασαν μάλιστα να καταλαμβάνουν τετραπλάσια αξία, 
ανερχόμενα σε 262 δις μπατ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται ιαπωνικά σχέδια επενδύσεων, ανερχόμενα σε 73,1 δις μπατ, 
ενώ σχέδια επενδύσεων από το Χονγκ Κονγκ βρίσκονταν στην τρίτη θέση με αξία 36,3 δις μπατ.  
Από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων από την Κίνα, περίπου 160 δις μπατ προορίζονταν για έργα σε 12 
στοχευμένους τομείς και βιομηχανίες, ενώ 101 δις προορίζονταν για τον σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας που πρόκειται 
να συνδέει τρία αεροδρόμια. Αναμένεται αύξηση των κινεζικών επενδυτικών σχεδίων, ιδίως στους 12 τομείς στόχους της 
κυβέρνησης: αυτοκινητοβιομηχανία, smart electronics, ιατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας, γεωργία και 
βιοτεχνολογία, τρόφιμα, εφαρμογές ρομποτικής για τη βιομηχανία, logistics και των αερομεταφορές,  βιοκαύσιμα και 
βιοχημικά, ψηφιακή τεχνολογία, ιατρικές υπηρεσίες, άμυνα και ανάπτυξη της εκπαίδευσης.  
Το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν το 2019 ανήλθαν σε 756 δις μπατ και αφορούσαν σε 1.624 έργα. 
Πρόκειται δηλαδή για μείωση κατά 16,2% από τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν το 2018 και τα οποία ανήλθαν 
σε 902 δις μπατ. Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, μέχρι τα μέσα του 2020, αναμένονται μέτρα τόνωσης της οικονομίας 
και επίσπευση της πραγματοποίησης επενδύσεων. Σε αυτό το σχεδιασμό εντάσσονται και διεθνή επενδυτικά roadshows, 
τα οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στο εξωτερικό, ξεκινώντας με τις ΗΠΑ το Μάρτιο και συνεχίζοντας 
με Ιαπωνία και Κίνα. 
 

Προσπάθειες δημιουργίας ψηφιακών τραπεζών στην Ταϊλάνδη 

Η Ταϊλάνδη καταβάλει προσπάθειες να καλύψει τη διαφορά στην ψηφιακή τραπεζική με τις υπόλοιπες αγορές στην Ασία, 
θέτοντας τα θεμέλια για τη λειτουργία αυτόνομων ψηφιακών τραπεζών, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας κ. Veerathai Santiprabhob. Όπως σχετικά επισήμανε, απαιτούνται τρεις βασικοί πυλώνες για την 
κατασκευή ψηφιακών τραπεζών: δεδομένα από μη χρηματοοικονομικές πηγές, ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και 
το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Ταϊλάνδη εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει την τήρηση των σχετικών 
διεθνών προτύπων. 
 

Απαγόρευση εξαγωγών μάσκας 

Σε συνέχεια προηγούμενων περιοριστικών μέτρων, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τελικά στις 3 Μαρτίου εντολή για 

απαγόρευση των εξαγωγών μάσκας προσώπου με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς εγχώριου εφοδιασμού. Από την 

απαγόρευση εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες μασκών που παράγονται με προδιαγραφές που 

χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά εργοστάσια και όσες υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορικών σημάτων. 

 

Οικονομικές επιπτώσεις του ιού Covid-19 

To κέντρο Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης TISCO έχει ήδη προβεί σε μείωση των προβλέψεών του σχετικά με 
την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ταϊλάνδης για το τρέχον έτος από 1,7% σε 0,8%, ποσοστό που συνιστά το χαμηλότερο από 
το έτος 2009. Το ερευνητικό κέντρο της τράπεζας Kasikorn αναδεικνύεται ως το πιο απαισιόδοξο μεταξύ των ερευνητικών 
οίκων, μειώνοντας την πρόβλεψή του για την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας στο 0,5%, κρίνοντας ότι ο ιός θα οδηγήσει στην 
απώλεια 410 δις μπατ από τουριστικά έσοδα. 
Ο επικεφαλής οικονομικών ερευνών του κέντρου, κ. Thammarat Kittisiripat, δήλωσε ότι η αναμενόμενη απότομη μείωση 
των τουριστικών εσόδων, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στην παραγωγή από τον αποκλεισμό αρκετών πόλεων της 
Κίνας ως αποτέλεσμα της επιδημίας Covid-19, αλλά και η πτώση στην εξωτερική και εγχώρια ζήτηση συνδυαστικά 
οδηγούν στην αναγκαιότητα μείωσης των προβλέψεων οικονομικής ανάπτυξης. Αναμένεται συρρίκνωση της οικονομίας 
της Ταϊλάνδης κατά το ήμισυ του έτους, μετά την οποία θα ανακάμψει σταδιακά. 
Ο κ. Thammarat σημείωσε ότι οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο στα αεροδρόμια Suvarnabhumi, Don Mueang, 
Chiang Mai, Hat Yai και Πούκετ έχουν συρρικνωθεί κατά 46%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Επισήμανε ότι οι συνολικές αφίξεις τουριστών για το έτος, οι οποίες σε προηγούμενες μελέτες είχε ήδη προβλεφθεί ότι 
θα παρουσίαζαν μείωση κατά 2,2 εκατομμύρια ή 5%, προβλέπεται τώρα πως θα μειωθούν κατά 7,3 εκατομμύρια ή 18%. 
Τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση από τον πανικό του ιού που αρχίζει να 
εξαπλώνεται, ενώ η Αρχή Τουρισμού της Ταϊλάνδης (TAT) αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για τις διεθνείς 
αφίξεις το 2020 σε 33 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα 40 περίπου εκατομμύρια του 2019. Ιδιαίτερα επισφαλής είναι και 
ο εγχώριος τουρισμός, λόγω της μειωμένης ζήτησης για εταιρικές συναντήσεις και των ακυρώσεων σεμιναρίων και 
εκδηλώσεων καθώς κλιμακώνονταν οι φόβοι για τον ιό. 
Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων κρουσμάτων του ιού Covid-19 αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην οικονομία της 

Ταϊλάνδης γενικότερα, με τομείς όπως ο τουρισμός αλλά και η μεταποίηση, οι εξαγωγές και το λιανικό εμπόριο να 

πλήττονται ιδιαίτερα.  
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Θέσπιση πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού Covid-19 

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου θεσπίστηκε ένα πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να εισφέρει 400 δις μπατ 
στην οικονομία, με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων του ιού Covid-19. Ενώ είχε προταθεί να περιληφθεί και απευθείας 
χορήγηση ενός ποσού 2.000 μπατ σε ορισμένες κατηγορίες θιγόμενων – μεταξύ των οποίων σε περισσότερα από 14 
εκατομμύρια άτομα, τα οποία θεωρούνται ότι βρίσκονται κάτω από το κατώφλι φτώχειας, με ετήσια εισοδήματα που δεν 
υπερβαίνουν τα 100.000 μπατ - τελικά, κατόπιν έντονης δημόσιας κριτικής, το μέτρο αυτό δεν υιοθετήθηκε.  
Δηλώσεις του Πρωθυπουργού χαρακτηρίζουν το πακέτο των 400 δις μπατ ως ένα μέτρο πρώτης φάσης, το οποίο θα 
μπορούσε να ακολουθηθεί δράσεις δεύτερης φάσης, εάν ο αντίκτυπος του ιού συνεχιστεί. Τα μέτρα αποσκοπούν  να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, του τουριστικού τομέα και των επιχειρήσεων, είναι 
βραχυπρόθεσμα και θα διαρκέσουν μερικούς μήνες, κατόπιν των οποίων θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση.  
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα μέτρα εκτείνονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας που πλήττονται. Θα 
ωφελήσουν 14,6 εκατομμύρια χαμηλόμισθους που αντιπροσωπεύουν το 22% του πληθυσμού, 50.000 ταμεία χωριών σε 
όλη τη χώρα, 7,2 εκατομμύρια αγροτικά νοικοκυριά (30% του συνόλου των νοικοκυριών), και τρία εκατομμύρια 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.  
Σε αυτά περιλαμβάνονται δάνεια με ευνοϊκούς όρους αξίας 150 δις μπατ, τα οποία η Κρατική Τράπεζα Επενδύσεων θα 
χορηγήσει σε εμπορικές τράπεζες σε μόλις 0,01% (με όριο τα 20 εκ. μπατ ανά τράπεζα), έτσι ώστε οι εμπορικές τράπεζες 
να μπορούν να χορηγούν δάνεια στο 2%. Επίσης, προσωρινή διακοπή υποχρεώσεων πληρωμών κεφαλαίου και 
παράταση πληρωμών χρέους, καθώς και δικαίωμα δανεισμού από ειδικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η GSB και 
η Τράπεζα Γεωργίας και Γεωργικών Συνεταιρισμών. 
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης (BoT) θα επιτρέψει περαιτέρω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους τραπεζικούς οφειλέτες 
να προβούν σε αναδιάρθρωση χρέους, χωρίς καμία επίπτωση το πιστωτικό ιστορικό τους, ενώ άλλα μέτρα 
περιλαμβάνουν την παροχή στις τράπεζες μεγαλύτερης ευελιξίας για την έγκριση δανείων, προκειμένου να δοθεί στους 
οφειλέτες επαρκής ρευστότητα. Η BoT κάλεσε επίσης τις εμπορικές τράπεζες να μειώσουν το ελάχιστο όριο πληρωμής 
για τους κατόχους πιστωτικών καρτών στο 5% από 10%. Εντωμεταξύ, το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (SSO) έχει 
θέσει σε εφαρμογή περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων δανείων με ευνοϊκούς 
όρους ύψους 30 δις μπατ με τόκο που ξεκινά από 3% για εγγεγραμμένους επιχειρηματίες.  
Σε μια κίνηση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κεφαλαιαγοράς, η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο 
από το 65% του Super Savings Fund (SSF) σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης, και θα προσφέρει 
υψηλότερα φορολογικά οφέλη για την προσέλκυση περισσότερων δημόσιων επενδύσεων στο SSF. 
Το υπουργικό συμβούλιο προσανατολίζεται επίσης στην υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των φορέων του τουρισμού που 

πλήττονται από την επιδημία του ιού Covid-19. Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναστολή πληρωμής δανείων 

για έξι μήνες, αναστολή πληρωμής φόρου εισοδήματος για έξι μήνες και ένα πρόγραμμα δανείων ειδικών όρων ύψους 

10 δις μπατ.   

 

 

 
 
 
 


