
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
Σημείωμα σχετικά με την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας προϊόντων 
 
Σε μια πρώτη συνοπτική προσπάθεια διερεύνησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ταϊλάνδης 

για την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας διαφόρων προϊόντων για τη χώρα μας, 
επιγραμματικά διαπιστώνουμε ότι η Ταϊλάνδη δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εναλλακτική πηγή 
για τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων, καθώς και η ίδια εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές 
για τη βιωσιμότητα των κλάδων αυτών και καλείται να αντιμετωπίσει παραπλήσια ζητήματα με τη χώρα 
μας.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα λιπάσματα και στις πρώτες ύλες για παραγωγή λιπασμάτων, η 
Ταϊλάνδη εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές. Συγκεκριμένα, η χώρα βρίσκεται στην 7η θέση 
των εισαγωγών λιπασμάτων παγκοσμίως (της αναλογεί περίπου το 3% των παγκόσμιων εισαγωγών) και 
μόλις στην 47η θέση των εξαγωγών (με παγκόσμιο μερίδιο μόλις 0,1%). 

Το 62,1% των εισαγωγών είναι απλά λιπάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν άζωτο (48,7%) από 
Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μαλαισία και Κίνα, κάλιο (13,4%) από Καναδά, Λευκορωσία, Ισραήλ και 
Γερμανία και φώσφορο (0,1%) από Αίγυπτο και Κίνα. Οι παραγωγοί λιπασμάτων εισάγουν τις χημικές 
αυτές ουσίες για ανάμειξη στην απαιτούμενη ποσότητα και αναλογίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 
παραγωγής καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά και περίπου το 5% εξάγεται (κατά κύριο λόγο - 85% - σε 
γειτονικές χώρες (Καμπότζη, Λάος, Μυανμάρ και Βιετνάμ).  Η εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων (σε 
αντίθεση με την ανάμειξη) περιορίζεται μόνο σε λίγα προϊόντα, με κύριο την αμμωνία και θειικό αμμώνιο 
και εκτιμάται σε μόλις 800.000 τόνους ετησίως. Το λοιπό 37,9% των εισαγωγών είναι συνθετικά 
λιπάσματα ΝΡΚ (άζωτο, φώσφορος, κάλιο) που αναμειγνύονται και συσκευάζονται για διανομή σε 
χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές με σημαντικότερες πηγές εισαγωγών την Κίνα, Ρωσία, Νότια Κορέα και 
Νορβηγία. 

Οι τιμές μάλιστα των λιπασμάτων ελέγχονται από την κυβέρνηση μέσω της κεντρικής επιτροπής 
του Υπουργείου Εσωτερικών Εμπορίου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες με τον καθορισμό συνιστώμενων 
τιμών για ορισμένους τύπους λιπασμάτων, σύμφωνα με τον νόμο περί τιμών αγαθών και υπηρεσιών 
B.E.2542 (1999).   

Σε γενικές γραμμές ο κλάδος των παραγωγών λιπασμάτων της χώρας είναι κατακερματισμένος 
και το 98% των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα (περί τις 700) είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, με μόλις 12 εταιρίες μεγαλύτερου μεγέθους που αποτελούν το 1,7% του κλάδου να ελέγχουν 
το 55% της εγχώριας αγοράς. Βασικές εταιρίες στον τομέα είναι οι Yara (Thailand) Company Ltd., Haifa 
Group, Chai Tai Group, Thai Central Chemical Public Company Ltd. και Saksiam Group. 

Η πανδημία του κορονοϊού και οι περιορισμοί που επέβαλε στα συστήματα μεταφοράς είχε άμεσο 
αρνητικό αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας της αγοράς λιπασμάτων, ενώ οι τιμές των εισαγόμενων πρώτων 
υλών έχουν επηρεάσει σημαντικά την εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων. Η κυβέρνηση έχει λάβει διάφορα 
μέτρα στήριξης των αγροτών, κυρίως μέσω επιδοτήσεων των τιμών των λιπασμάτων και χορήγησης 
δανείων με ειδικούς όρους.  

Σε ό,τι αφορά στις ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, η Ταϊλάνδη, όπως και πολλές άλλες 
χώρες στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την παραγωγή 
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επαρκών ζωοτροφών για τη βιομηχανία ζωοτροφών της (ιδίως πρωτεϊνούχα προϊόντα). Η κυβερνητική 
πολιτική της χώρας για τις ζωοτροφές κατευθύνεται προς την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 
αυτάρκειας, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η ποσότητα των εισαγόμενων πρώτων υλών 
ζωοτροφών. Η μακροχρόνια, όμως, αυτή πολιτική δεν κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής και οι εισαγωγές 
παρουσιάζουν συνεχείς αυξητικές τάσεις.  

Οι κύριες πηγές πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται στη χώρα είναι μείγματα σόγιας και 
ιχθυαλεύρων, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα εισάγονται. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως 
απειλή για τους αγρότες και την αλιευτική κοινότητα και έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
πηγών πρωτεϊνών από τοπικά προϊόντα, όπως πχ. το «Πρόγραμμα Καθαρή Ταπιόκα» με στόχο την 
προώθηση της καλλιέργειας προϊόντων κασάβας, με μεγάλο εξαγωγικό δυναμικό. 

Η Ταϊλάνδη παράγει περίπου 9 εκατομμύρια τόνους γεωργικών προϊόντων και συναφών 
υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Αν και η χώρα είναι σημαντικός παραγωγός ρυζιού 
και ταπιόκας, οι βιομηχανίες αυτές επικεντρώνονται περισσότερο στην εξαγωγική και όχι στην εγχώρια 
αγορά. Η Ταϊλάνδη απευθύνεται κυρίως σε περιερειακούς διαύλους εφοδιασμού ζωοτροφών, μεταξύ των 
οποίων τις γειτονικές χώρες της, τη Μυανμάρ, τη νότια Κίνα και την Ινδία, χώρες που έχουν εξελιχθεί σε 
κύριες πηγές πρώτων υλών για τη βιομηχανία ζωοτροφών της χώρας. 

Η χώρα εισάγει, επίσης, μεγάλες ποσότητες σιταριού, κυρίως για την παραγωγή αλεύρου για 
τρόφιμα, όμως μερικές χιλιάδες τόνοι χαμηλότερης ποιότητας σίτου χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές και 
υπάρχει μια μικρή αγορά για εισαγωγές κριθαριού, ενώ εισαγωγές βρώμης και άλλων σπόρων είναι 
ασήμαντες. Τελευταία παρατηρείται, όπως και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η τάση 
αντικατάστασης μέρους των εισαγωγών σίτου ζωοτροφών από αυστραλιανό κριθάρι ζωοτροφών εξαιτίας 
των εξαιρετικά υψηλών τιμών σιταριού. Επίσης, οι μύλοι ζωοτροφών έχουν μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό 
προς τοπικά παραγόμενο καλαμπόκι και αλεσμένο ρύζι, καθώς και εισαγόμενο καλαμπόκι από χώρες που 
επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς δασμούς λόγω των υψηλών τιμών του εισαγόμενου σιταριού ζωοτροφών. 

Η βιομηχανία ζωοτροφών της Ταϊλάνδης είναι κατακερματισμένη και περιλαμβάνει περισσότερες 
από 1.000 επιχειρήσεις, από τους οποίους περίπου 200 θεωρούνται μεσαίες έως μεγάλες επιχειρήσεις. Η 
Betagro θεωρείται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ζωοτροφών στην Ταϊλάνδη με παραγωγική ικανότητα 
κοντά στα 2 εκατομμύρια τόνους, ενώ και η CP διεκδικεί ηγετική θέση στην αγορά. Μεταξύ των 
μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι οι Bangkok Feedmill, Krungthai 
Feedmill, Lee Pattana Feed Mill, Laemthong Agri-Products, Thai Feedmills and United Feed Mill.  

Οι ζωοτροφές ανήκουν στα προϊόντα των οποίων η τιμή παρακολουθείται και ελέγχεται από το 
Τμήμα Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου. Οι έλεγχοι αυτοί εφαρμόζονται στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει την τιμή του κρέατος/πουλερικών στην τελική αγορά για να την 
διατηρήσει προσιτή σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών από διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες. 

Σε ό,τι αφορά στα δημητριακά και τα άλευρα, η χώρα εξαρτάται από εισαγωγές για τις 
περισσότερες κατηγορίες, με εξαίρεση μόνο την παραγωγή καλαμποκιού και κασάβας. Για την προστασία 
μάλιστα της εγχώριας παραγωγής έχει καταχωρίσει τους σπόρους σιταριού, κριθαριού και άλλους 
σπόρους στον κατάλογο ελεγχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που επιτρέπει στην κυβέρνηση 
να περιορίσει τις εισαγωγές τους, εάν κρίνει ότι επηρεάζουν δυσμενώς τις εγχώριες τιμές καλαμποκιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο το τμήμα Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείο Εμπορίου έχει υιοθετήσει 
προστατευτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την απαίτηση εισαγωγείς να αγοράζουν εγχωρίως 
παραγόμενο αραβόσιτο σε αναλογία 1:3, πλαφόν στις εισαγωγές σιταριού καθώς και μέτρα ελέγχου 
τιμών. Κατόπιν της μεγάλης αύξησης των τιμών ως αποτέλεσμα του πολέμου, η κυβέρνηση εξετάζει την 
προσωρινή άρση ορισμένων από τα περιοριστικά μέτρα στον τομέα, σύμφωνα με πρόσφατες σχετικές 
δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου της χώρας κ. Jurin Laksanawisit.   
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εισαγωγές σιταριού για την Ταϊλάνδη τα τελευταία 30 χρόνια 

εκτοξεύθηκαν από μόλις 4.000 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ περίπου το 1971 σε 779.000 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ 
το 2020, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 17,31%. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές 
αλεύρων για ανθρώπινη κατανάλωση, η χώρα κατατάσσεται στην 49η θέση παγκοσμίως σε εξαγωγές 
αλεύρων από σιτάρι με μερίδιο εξαγωγών μόλις 0,30% και στη 16η θέση των παγκόσμιων εισαγωγών με 
μερίδιο 1,82%.  

Αναφέρεται, πάντως, από αρκετές πηγές τάση εισαγωγέων, ιδίως από χώρες ΕΕ, να 
εξασφαλίσουν συμφωνίες για εξαγωγή ρυζιού από Ταϊλάνδη εξαιτίας φόβου ανόδου των τιμών λόγω της 
κερδοσκοπικής αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης γεωργικών προϊόντων, καθώς, παρότι το 
ρύζι δεν αποτελεί τέλειο υποκατάστατο του σιταριού, μπορεί να βοηθήσει στην παροχή επισιτιστικής 
ασφάλειας σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας.  

Σε ό,τι αφορά στον ηλίανθο, η Ταϊλάνδη κατατάσσεται μόλις στην 59η θέση παγκοσμίως με 
αμελητέο μερίδιο στις παγκόσμιες εξαγωγές και στην 32η θέση παγκοσμίως ως προς τις εισαγωγές με 
μερίδιο 0,39%.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα φυτικά έλαια, παρατηρείται μεν μια αυξημένη ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σχετικά με τις ιδιότητες υγείας των προϊόντων και στροφή προς πιο υγιεινά έλαια, όμως κύριος 
παράγοντας διαμόρφωσης της αγοράς παραμένει η διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών, όπως των 
σπόρων σόγιας, φοινικέλαιου κ.λπ. Για το λόγο αυτό ακόμα και σήμερα τα φυτικά έλαια που 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά για μαγείρευμα είναι το φοινικέλαιο (κατά 56%) 
και το σογιέλαιο (κατά 40%). Και για τα προϊόντα αυτά η Ταϊλάνδη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές και καταλαμβάνει σημαντική θέση παγκοσμίως μόνο σε ό,τι αφορά στην παραγωγή 
φοινικέλαιου. 

Συγκεκριμένα, η Ταϊλάνδη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός φοινικέλαιου στον κόσμο, 
αντιπροσωπεύει όμως μόνο το 3,9% της παγκόσμιας παραγωγής. Έτσι, σε αντίθεση με την Ινδονησία 
(που αντιπροσωπεύει το 55,9% της παγκόσμιας παραγωγής) και τη Μαλαισία (με 37,9% της παγκόσμιας 
παραγωγής), η Ταϊλάνδη έχει μικρή επιρροή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας τιμής του φοινικέλαιου. Το 
86,4% των φυτειών και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους βρίσκονται στο νότο, με τις επαρχίες Krabi, 
Surat Thani και Chumphon να φιλοξενούν το 60% των φυτειών φοινίκων, ενώ το υπόλοιπο 13,6% των 
φυτειών φοινίκων βρίσκεται στις κεντρικές, βόρειες και βορειοανατολικές επαρχίες της χώρας. Πάνω από 
το 85% της εγχώριας παραγωγής καταναλώνεται τοπικά. Το Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου της 
Ταϊλάνδης καθορίζει την τιμή του φοινικέλαιου, όμως οι ταϊλανδοί αγρότες έχουν σχετικά χαμηλή απόδοση 
σε σύγκριση με Μαλαισία και Ινδονησία και οι φυτείες φοινικελαίου σημαντικά μικρότερα μεγέθη από 
αυτές (τουλάχιστον 10 φορές μικρότερες). 

Η παραγωγή σόγιας στην Ταϊλάνδη σημειώνει τα τελευταία χρόνια μικρή μείωση λόγω των 
χαμηλών μη ελκυστικών αποδόσεων σε σύγκριση με ανταγωνιστικές καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι και 
το ρύζι εκτός εποχής. Σε αυτό συμβάλει και η απαγόρευση εγχώριας καλλιέργειας γενετικά 
τροποποιημένων φυτών, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της σόγιας. Λόγω της χαμηλής εγχώριας 
παραγωγής (μόλις 66.000 τόνοι ετησίως που καλύπτουν μόνο το 2% περίπου της συνολικής ζήτησης), η 
Ταϊλάνδη εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εισαγωγές για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για 
ζωοτροφές, φυτικό έλαιο και τρόφιμα από σόγια. Η χώρα εισάγει περίπου δύο εκατομμύρια τόνους 
ετησίως, ενώ στον τομέα δραστηριοποιούνται μόνο οι εξής εταιρίες: Thai Vegetable Oil (TVO), Thanakorn 
Vegetable Oil Products (TVOP), Porn Amnuay Sub Vegetable Oil και Industrial Enterprises Co., Ltd, με τις 
δύο πρώτες να είναι υπεύθυνες για το 90% περίπου της εγχώριας παραγωγής σογιέλαιου. 

Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 
 Γραμματέας ΟΕΥ Α' 
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