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Προβλέψεις για αύξηση στις ταϊλανδικές εξαγωγές προς ASEAN κατά 20% το 2018. 
 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, οι ταϊλανδικές εξαγωγές προς τις 
γειτνιάζουσες χώρες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικώς κατά το τρέχον έτος, με συνειδητές 
προσπάθειες της ταϊλανδικής κυβερνήσεως για διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτής της τάσεως 
πέραν και μετά τις προγραμματιζόμενες εκλογές.  

Ήδη κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, βάσει των στατιστικών στοιχείων για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ., οι ταϊλανδικές εξαγωγές στην περιοχή παρουσίασαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. 
Επισημαίνεται ότι, στο σύνολό τους, οι ταϊλανδικές εξαγωγές αποτελούν βασική κινητήριο δύναμη της 
ταϊλανδικής οικονομίας στο σύνολό της, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό άνω του 40% του ταϊλανδικού Α.Ε.Π. 

 
Τρεις νέοι «ανοιχτοί» διαγωνισμοί μεγάλων έργων στον Ανατολικό Οικονομικό Διάδρομο. 
 

Η Επιτροπή Διοικήσεως για την ανάπτυξη του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (ΕΟΚ) 
αποφάσισε προσφάτως την δημοσιοποίηση όρων αναφοράς (Terms of Reference-ToRs) για την διενέργεια 
διεθνών Διαγωνισμών επί τριών μεγάλων έργων στην περιοχή, συνδυασμένης αξίας 372.000.000.000 Μπατ 
(περίπου 9,9 δισ Ευρώ) στο αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένως, υπό την προεδρία του Ταϊλανδού 
Υπουργού Βιομηχανίας κ. Uttama Savanayana, η Επιτροπή ενέκρινε την εκκίνηση διαδικασιών 
προκηρύξεως «ανοικτών» Διαγωνισμών επί των εξής έργων: α. Αεροδρόμιο U-Tapao β.  κέντρο 
συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης, καθώς και γ. τρίτη φάση ανάπτυξης του λιμένος Map Ta Phut.  

Τα εν λόγω έργα θα έχουν τη μορφή συμπράξεως δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP), με το μερίδιο 
της Κυβερνήσεως να διαμορφώνεται στο 30% εκάστης ΣΔΙΤ.  

 
Συγκρατημένες εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης κατά το τρέχον έτος. 
 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκοσμίου Τραπέζης, παρά τις βελτιωμένες προβλέψεις για την 
οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης κατά το τρέχον έτος -από 4,1% σε 4,5%-, οι προοπτικές για τα επόμενα 
δύο έτη αναδεικνύουν μια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, με συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και επισκίαση της τρέχουσας μεγεθύνσεως των εξαγωγών από πολυάριθμες μεταβλητές εξωτερικών 
επισφαλειών.  

Επισημαίνεται, σχετικώς, ότι και το Δ.Ν.Τ. παρουσίασε βελτιωμένες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη 
της ταϊλανδικής οικονομίας, με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνονται στο 4,6% από 3,9% για το τρέχον 
έτος.  Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Δ.Ν.Τ. για τις λοιπές χώρες της Ενώσεως ASEAN διαγράφονται επίσης 
συγκρατημένες, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και των παραπλεύρων επιπτώσεων του εμπορικού πολέμου Η.Π.Α.-
Κίνας, αισθητών πλέον προς όλες τις αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής.  
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Αναβάθμιση συνεργασίας «Χωρών Μεκόνγκ»-Ιαπωνίας σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση 
 

Κατά την πρόσφατη 10η Σύνοδο Κορυφής «Χωρών Μεκόνγκ»-Ιαπωνίας (Τόκυο, 9.10.2018) οι 
ηγέτες των χωρών της ευρύτερης υποπεριοχής Μεκόνγκ (ήτοι Ταϊλάνδης, Βιετνάμ, Καμπότζης, Λάος και 
Μυανμάρ) και της Ιαπωνίας αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την συνεργασία των δύο πλευρών σε επίπεδο 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.  

Απολογιστικώς, κατά την διάρκεια των δέκα ετών από την εκκίνηση της εν λόγω συνεργασίας, η 
επιτευχθείσα πρόοδος στην ανοικοδόμηση σχέσεων διαρκούς ειρήνης και σταθερότητος, στην ανάπτυξη 
της περιφερειακής οικονομίας υπό βιώσιμους όρους, αλλά και στην εγκαθίδρυση δομών συνεργασίας σε 
όλα τα επίπεδα μεταξύ όλων των συμμετεχουσών χωρών, είναι σημαντική.  

Στο επίκεντρο της συνεργασίας για το επόμενο διάστημα τίθεται πλέον η από κοινού διαχείριση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της υλοποιήσεως δράσεων με βιώσιμο αντίκτυπο για όλες 
τις χώρες της Εταιρικής Σχέσης.  
 

Νέο Νομοσχέδιο προς ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ταϊλάνδη 
 

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στο ταϊλανδικό Υπουργικό Συμβούλιο προς 
έγκριση, υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να συνεισφέρουν το 0,001% της 
καταθετικής τους βάσης σε Ταμείο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν λόγω συνεισφορά 
ουσιαστικώς θα συμβάλλει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν πλέουν πρόσβαση σε 
λοιπές πηγές δανεισμού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω ήδη συσσωρευμένων, μη 
εξυπηρετουμένων  χρεών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2017, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ταϊλάνδη 
ανέρχεται σε 3.010.000, αντιστοιχών σε  11.750.000 θέσεις εργασίας και συνεισφορά άνω του 40% στο 
ταϊλανδικό Α.Ε.Π. 

  
 
Θετικές προοπτικές για τις ταϊλανδικές εξαγωγές, υπό το φως των δασμολογικών επιβαρύνσεων 
των ανταγωνιστών τους στις χώρες-στόχους. 
 

Ιδιαίτερα ευοίωνες συνθήκες διαμορφώνονται πλέον για τρεις κατηγορίες ταϊλανδικών εξαγωγών, 
ήτοι για τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, τα χημικά προϊόντα, καθώς και τα κατεψυγμένα θαλασσινά, 
καθώς χώρες-βασικοί ανταγωνιστές της Ταϊλάνδης επί των συγκεκριμένων αντιμετωπίζουν δασμολογικές 
ποινές σε πρωταρχικές αγορές-στόχους, όπως η Ε.Ε., οι Η.Π.Α., η Αυστραλία, η Ινδία και ο Καναδάς.  

Οι εν λόγω χώρες έχουν υιοθετήσει αντισταθμιστικούς δασμούς και διασφαλίσεις για εισαγωγές 
προϊόντων των προαναφερθέντων κλάδων, εισαγωγές προερχόμενες από παραδοσιακούς προμηθευτές 
τους όπως η Κίνα, η Μαλαισία, η Ν. Κορέα και το Βιετνάμ, εξαιρώντας όμως την Ταϊλάνδη.  
 
Αναθεώρηση των ενεργειακών στόχων της Ταϊλάνδης για την επόμενη τριετία 
 

Με έναυσμα την θετική εξέλιξη ήδη επιτεύξεως και υπερβάσεως του στόχου μειώσεως της 
ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες ASEAN κατά 20% έως το 2021 -στόχος ο οποίος επετεύχθη και από 
τις 10 χώρες ASEAN- το ταίλανδικό Υπουργείο Ενέργειας, μέσω του Τμήματος Εναλλακτικής Ενεργειακής 
Ανάπτυξης και Αποτελεσματικότητος, διεξάγει μελέτη για την αναθεώρηση του στόχου σε ακόμη υψηλότερα 
επίπεδα.  

Στο επίκεντρο της γενικώτερης προσπάθειας περιορισμού της ενεργειακής καταναλώσεως στην 
χώρα βρίσκεται η έννοια της «ενεργειακής μεταβάσεως» προς πρότυπα αναπτύξεως της οικονομίας με 
χαμηλότερη χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου και υψηλότερους βαθμούς αξιοποιήσεως βιομάζας και 
βιοαερίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών. 
 


