ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 15-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σημαντική αύξηση των ταϊλανδικών εξαγωγών για το 2017
Η αύξηση των ταϊλανδικών εξαγωγών για το 2017 αναμένεται να προσεγγίσει το 10%, καθώς ήδη για τον
Νοέμβριο τ.έ. σημειώθηκε άνοδος κατά 13,4% σε ετήσια βάση, πολύ μεγαλύτερη από τα προσδοκόμενα, γεγονός που
διαμορφώνει θετικά και τις εκτιμήσεις για το τέλος του έτους.
Επί τη βάσει αυτής της εξέλιξης και προκειμένου η τάση να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο,
προτεραιότητα της ταϊλανδικής κυβέρνησης είναι η καλλιέργεια των οικονομικών και εμπορικών δεσμών της χώρας με
τις γείτονες της Ένωσης ASEAN και την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία αλλά και διεθνώς, όχι μόνο για την απόκτηση
περισσοτέρων «στρατηγικών εταίρων», μέσω διμερών Συμφωνιών, αλλά, κυρίως για την προώθηση των ταϊλανδικών
προϊόντων και την προσέλκυση επενδύσεων.
Ήδη, η 20ετής στρατηγική «Ταϊλάνδη 4.0» της κυβέρνησης για την χώρα, με σχεδιαζόμενες πολιτικές
επανεκκίνησης και δυναμικής αναβάθμισης όλων των πτυχών της ταϊλανδικής οικονομίας, έχει ως επίκεντρο να
καταστεί η Ταϊλάνδη κόμβος βιομηχανίας-τεχνολογίας-εμπορίου-μεταφορών αλλά και τουρισμού. Η αναβάθμιση των
διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με λοιπούς δυναμικούς παίκτες -ιδίως δε τις χώρες εκείνες στις οποίες
σημειώνεται σταδιακή αναβάθμιση της μεσαίας αστικής τάξης, με συνεπαγόμενη ενίσχυση της αγοραστικής της
δύναμης- ουσιαστικά θα θέσει το υπόβαθρο για βιώσιμη σε βάθος χρόνου διεύρυνση και εμβάθυνση των υφιστάμενων
εμπορικών δεσμών και την δημιουργία νέων.

Πρόοδος στην Προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην χώρα. Η Ταϊλάνδη εκτός «μαύρης»
λίστας Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου (USTR Special 301 Review1).
Η Ταϊλάνδη αφαιρέθηκε από την «Λίστα Παρακολούθησης-301» του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου για
το 2018, καθώς η επιτευχθείσα πρόοδος της χώρας στην προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ήτοι
Πνευματικής-πατέντες και Βιομηχανικής-εμπορικά σήματα) στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας-πλαίσιο ΤαϊλάνδηςΗ.Π.Α. για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, υπήρξε σημαντική.
Πέραν της προστασίας των εν θέματι δικαιωμάτων και της βελτιωμένης ανάληψης διορθωτικών/κατασταλτικών
δράσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων, η Ταϊλάνδη, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου
της Μαδρίτης2, έχει σημειώσει πρόοδο και στον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά τις διαδικασίες κατοχυρώσεων
πατεντών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, μέσω της απλούστευσης της νομοθεσίας και
συστηματικοποίησης των σχετικών διαδικαστικών απαιτήσεων.

Βλ. σχετικά http://www.internationaltradecomplianceupdate.com/2017/12/27/us-ustr-requests-comments-for-2018special-301-review/
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Αναλυτικά για το Πρωτόκολλο, βλ. https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/madrid-protocol
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Οι εν λόγω εξελίξεις ενέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη των τομέων της καινοτομίας και της υψηλής
τεχνολογίας στην Ταϊλάνδη, κάτι το οποίο εντάσσεται και στις προτεραιότητες της κυβερνητικής «Στρατηγικής 4.0.» για
την χώρα, καθώς φαίνεται να καλλιεργείται σταδιακά ένα ασφαλές περιβάλλον για την προσέλκυση Αμέσων Ξένων
Επενδύσεων αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών μεγάλου εύρους στους τομείς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων του
ιατρικού και του φαρμακευτικού, επί των οποίων έχει παρατηρηθεί σημαντική εφεκτικότητα δραστηριοποίησης από
ξένους επιχειρηματίες.

Διαγωνισμοί για τρία μεγάλα έργα στην Ειδική Οικονομική Ζώνη εντός επόμενου έτους
Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ανάπτυξης της ειδικής οικονομικής ζώνης (SEZ)
κατά μήκος των συνόρων της Ταϊλάνδης με την Μυανμάρ, στην δυτική περιφέρεια Kanchanaburi, το επόμενο έτος.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ταϊλανδικής κυβέρνησης, αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις και κατασκευαστικοί όμιλοι,
εγχώριοι αλλά και ξένοι έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Πλημμελής προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ταϊλάνδη. Οι επιπτώσεις της νέας ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Δεδομένου ότι μόνο τρεις χώρες της Ένωσης ASEAN έχουν υιοθετήσει σχετική νομοθεσία, ήτοι η Σιγκαπούρη,
η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες, οι ταϊλανδικές επιχειρήσεις από τον ερχόμενο Μάιο, με την θέση εν ισχύ της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα βρεθούν εκτεθειμένες σε πιθανές διενέξεις με
ευρωπαίους εταίρους, επί του ζητήματος της διαρροής δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική διάβρωση της προστασίας απορρήτου στην
Ταϊλάνδη, με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να μεταπωλούν προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε τρίτους,
δημιουργώντας σοβαρές επισφάλειες.
Η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα αυτό, εξ’ ανάγκης θα θέσει υγιέστερες βάσεις για τον έλεγχο, την
επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τρίτες χώρες, ωθώντας τους να ανασχεδιάσουν,
παράλληλα, και τους εσωτερικούς τους θεσμικούς μηχανισμούς για την πρόληψη παραβιάσεων και την
ελαχιστοποίηση περιστατικών διαρροών.

Εντυπωσιακή ενίσχυση του κλάδου της ρομποτικής στην Ταϊλάνδη. Επενδυτικές ευκαιρίες.
Με πλήρη κυβερνητική υποστήριξη, οι επενδύσεις στους κλάδους της ρομποτικής και του αυτοματισμού
αναμένονται να ενισχυθούν κατά 50% το επόμενο έτος, κρίνοντας βάσει της αξίας 48 επενδυτικών έργων στον τομέα
της ρομποτικής για τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις στο ταϊλανδικό Συμβούλιο Επενδύσεων (Board of
Investments). Από το 2011, με την εκκίνηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών προώθησης των εν λόγω τομέων, οι
επενδύσεις σε αυτούς ανήλθαν στα 12 δις Μπατ (περίπου 308 εκατ. ευρώ).
Η ταϊλανδική κυβέρνηση ευελπιστεί σε περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των κλάδων αυτών κατά το επόμενο
έτος, ιδίως δε με την υιοθέτηση μεγάλου εύρους κινήτρων επενδυτικής δραστηριοποίησης, όπως π.χ. η προνομιακή
φορολογική μεταχείριση των εταιρειών που θα χρησιμοποιήσουν έως και 30% τοπικούς πόρους, πρώτες ύλες και
εργατικό δυναμικό.

Ευοίωνες αναπτυξιακές προοπτικές της Ν.Α. Ασίας το 2018
Οι χώρες της Ν.Α. Ασίας διαγράφουν ήδη σημαντική τροχιά ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και
να διευρυνθεί το επόμενο έτος, υπό το πρίσμα αυστηρών νομισματικών πολιτικών για την συγκράτηση των όποιων
πληθωριστικών πιέσεων αλλά και στο πλαίσιο προετοιμασίας εκλογών για κάποιες εξ’ αυτών, όπως η Ταϊλάνδη. Οι
Φιλιππίνες και το Βιετνάμ θα είναι πρωτοπόροι, με ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένεται να υπερβούν το 6%.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το ερχόμενο έτος οι περισσότερες από τις πρώτες έξι οικονομίες της
περιοχής θα διατηρήσουν την δυναμική του 2017, η ανάπτυξη στην Ινδονησία αναμένεται ελαφρώς σταθερότερη, στο
5,3%, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης σε Σιγκαπούρη και Μαλαισία πιθανότατα θα μετριασθούν ελαφρώς. Τομείς με την
μεγαλύτερη δυναμική για τις χώρες της περιοχής θα είναι και πάλι η μεταποιητική βιομηχανία, το εμπόριο, η υψηλή
τεχνολογία, αλλά και ο τουρισμός. Πέραν αυτών, αναμένονται υψηλότατες εισροές Αμέσων Ξένων Επενδύσεων σε
αναπτυξιακά έργα υποδομών, ιδίως δε σε περιοχές προτεραιότητος, όπως ο Ανατολικός Οικονομικός Διάδρομος
(Eastern Economic Corridor3) στην Ταϊλάνδη.

Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία του τουρισμού
Οι δυνητικοί επισκέπτες της Ταϊλάνδης σύντομα θα έχουν στην διάθεσή τους μία νέα διαδραστική εφαρμογή
κινητής τηλεφωνίας, μέσω τις οποίας θα παρέχεται πληθώρα τουριστικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης
νομοθεσίας περί θεωρήσεων εισόδου στην χώρα, ψηφιακών ταξιδιωτικών οδηγών, ημερολογίου τοπικών και εθνικών
φεστιβάλ/εορτασμών, καθώς και εφαρμογών «έξυπνου μουσείου4» σε πολλές γλώσσες, για περίπου χίλιες μουσειακές
συλλογές σε ολόκληρη την χώρα.

“Global Aviation Security Plan”. Μπανγκόκ, 20-21.12.2017. Αναγγελίες της κυβέρνησης για ενίσχυση της
ταϊλανδικής βιομηχανίας αεροπορίας.
Κατά την εναρκτήριο ομιλία του στην εν θέματι Διάσκεψη του ICAO στην Μπανγκόκ -μια συνάντηση που
στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς αεροπορικής ασφάλειας- ο Ταϊλανδός Πρωθυπουργός εξήρε την επιτευχθείσα
πρόοδο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην αναβάθμιση των παραμέτρων και των υπηρεσιών της
βάσει διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών και υπογράμμισε την βούληση της κυβέρνησης να καταστεί η χώρα
κόμβος για τις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την περιοχή ASEAN, στο εγγύς μέλλον.
Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας και προτεραιότητα στην υλοποίηση σχετικών δράσεων και έργων,
βάσει και καθοδήγησης από πλευράς ICAO, θα είναι η αναβάθμιση των αεροπορικών εγκαταστάσεων και υποδομών
των αερολιμένων στην χώρα, ώστε να καταστούν συγκρίσιμοι με τους μεγαλύτερους διεθνείς, τόσο σε όρους
αεροπορικής ασφαλείας και ποιότητος παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και σε όρους υποδομών εδάφους.
Ο αντίκτυπος της προαναφερθείσας κινητικότητος θα είναι σημαντικός στους τομείς των Αμέσων Ξένων
Επενδύσεων, του διεθνούς εμπορίου και του τουρισμού για την χώρα, καθώς η υλοποίηση των σχεδίων αναβάθμισης
της ταϊλανδικής αεροπορίας, αφ’ ενός θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον σε ευρύτατου φάσματος έργα (υποδομές,
εγκαταστάσεις, τεχνολογία, υπηρεσίες κλπ) αφ’ ετέρου, μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών και των βελτιωμένων
συνδέσεων, θα καταστήσει την χώρα κόμβο επιχειρηματικής διάδρασης και τουριστικών ροών για όλη την ευρύτερη
περιοχή.
Ενίσχυση των εισοδηματικώς ασθενεστέρων στην χώρα. Πρωτοβουλίες ταϊλανδικού Υπουργείου Οικονομικών
Το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ως βασικό στόχο, μεταξύ άλλων, για το 2018 την θέσπιση
μέτρων για την ενίσχυση τουλάχιστον 5,3 εκατομμυρίων πολιτών χαμηλού εισοδήματος, έτσι ώστε να βελτιωθεί η
οικονομική τους κατάσταση σε επίπεδα άνω των ορίων της φτώχειας.
Τα εν λόγω μέτρα προορίζονται για κατόχους «κάρτας κρατικής πρόνοιας» (state welfare card), οι οποίοι θα
πρέπει είτε να έχουν εργασία, είτε να παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή να είναι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με πρόσβαση σε περιορισμένες όμως πηγές κεφαλαίου. Για τους δικαιούχους θα ληφθούν
επίσης μέτρα περαιτέρω κατάρτισης, στέγασης ή επιδότησης ενοικίου.
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Βλ. αναλυτικά http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book%202016-EEC-EN-TH-20161129_88126.pdf
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Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.virtualmuseum.finearts.go.th και «Smart Museum app».
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