
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
 Aναφορικά με θέματα πρόσβασης στην αγορά της Ταϊλάνδης αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής:  

Δεν υπάρχει ακόμα ΣΕΣ ΕΕ – Ταϊλάνδης, καθώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει το 
Μάρτιο του 2013, αναστάλθηκαν το καλοκαίρι του 2014, με την ανάληψη της εξουσίας στην χώρα από την 
στρατιωτική χούντα. Με την διενέργεια των πρώτων δημοκρατικών εκλογών στην Ταϊλάνδη από τότε, το Μάρτιο 
του 2019, έχει πληρωθεί βασική προϋπόθεση από πλευράς ΕΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών και πλέον 
είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την έναρξη του πρώτου κύκλου επισήμων διαπραγματεύσεων. Ακόμα, όμως, και 
να αποφασιστεί η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων άμεσα, η ΣΕΣ θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο ακόμη 
χρόνια για να υλοποιηθεί. 

Σε γενικές γραμμές, όπως και πολλά άλλα κράτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας, η αγορά της 
Ταϊλάνδης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό προστατευτισμού και υφίστανται πολυάριθμα δασμολογικά - με 
στόχο την προστασία συγκεκριμένων ανταγωνιστικών τομέων των αγορών της χώρας ή των χωρών ASEAN 
από την εισροή εισαγωγών - και μη δασμολογικά εμπόδια, είτε σε επίπεδο εισαγόμενων προϊόντων, είτε σε 
επίπεδο ξένης παραγωγικής παρουσίας, όπως για παράδειγμα σύνθετες διαδικασίες έκδοσης άδειας έναρξης 
παραγωγικής δραστηριότητος, ιδιαίτερα περιοριστικές προδιαγραφές για την εισαγωγή συγκεκριμένων 
προϊόντων, εκτενής κατάλογος αγαθών με εισαγωγικές διατυπώσεις και περιορισμούς, φυτοϋγειονομικές 
απαιτήσεις, χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες και μη ενιαία εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας στην 
ταϊλανδική επικράτεια, διαρκείς μεταβολές κανόνων και συχνά αυθαίρετες αποφάσεις εξαρτώμενες από το 
συγκεκριμένο υπάλληλο που χειρίζεται το θέμα κλπ. 

Σημαντικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας έχει η υπέρμετρη καθυστέρηση που παρατηρείται στις 
διαδικασίες αδειοδότησης της εισαγωγής νωπών φρούτων και λαχανικών, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένως 
καταγραφεί σε προηγούμενα έγγραφα του Γραφείου μας. Σημειώνουμε ότι από τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες 
αιτήσεις αδειοδότησης της εισαγωγής ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ταϊλάνδη - αιτήσεις 
έχουν για παράδειγμα υποβληθεί από το ΥΠΑΑΤ στην Γενική Δ/νση Γεωργίας του ταϊλανδικού Υπουργείου 
Γεωργίας και Συνεταιρισμών για τα κεράσια ήδη από το Μάρτιο του 2016, ενώ τον Ιούλιο του 2019 υποβλήθηκε 
αίτηση για εξαγωγή νωπών πορτοκαλιών, μανταρινιών, ροδάκινων, μήλων, επιτραπέζιων σταφυλιών, 
φραουλών, δαμάσκηνων και βερικόκων - μόνο η διαδικασία για τα ακτινίδια έχει ολοκληρωθεί (αίτηση το 2016, 
αδειοδότηση το 2020). Οι λοιπές αιτήσεις της χώρας μας, παρά σχετικές συνεχείς υπομνήσεις μας, δεν έχουν 
ακόμα προχωρήσει. Καθώς όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν παρόμοιες καθυστερήσεις, καταβάλλεται 
προσπάθεια πίεσης με διαρκείς συναντήσεις με την Γενική Δ/νση Γεωργίας του ταϊλανδικού Υπουργείου 
Γεωργίας και Συνεταιρισμών από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, η οποία προωθεί κατά 
προτεραιότητα έναν κατάλογο ομαδοποιημένων αιτήσεων για προϊόντα στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από 
περισσότερα κράτη-μέλη. Καθώς στον εν λόγω κατάλογο δεν έχει ενταχθεί κάποιο προϊόν της χώρας μας για 
το προσεχές χρονικό διάστημα, δεν προβλέπεται να υπάρξει άμεση κάποια εξέλιξη στον τομέα. Οι σχετικές 
διαδικασίες σε ό,τι αφορά στην εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, παρά αντίστοιχες καθυστερήσεις 
στο παρελθόν, φαίνεται να κινούνται αυτό το διάστημα με κάπως ταχύτερο ρυθμό, ως προς αυτά, όμως, τα 
προϊόντα δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις από τη χώρα μας.  
 Σε ό,τι αφορά στα αλκοολούχα ποτά, υπάρχουν διάφορα διαχρονικά ζητήματα που δυσχεραίνουν 
υπέρμετρα την πρόσβαση στην αγορά σε όφελος της εγχώριας βιομηχανίας - ιδίως για χώρες όπως η δική μας 
που δεν επωφελούνται από κάποια προτιμησιακή συμφωνία - τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη 
καταχωρηθεί στην πλατφόρμα Access2Markets (διακρίσεις στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
διαφορετικά πρότυπα και πολύπλοκες απαιτήσεις επισήμανσης κλπ.).   
 Καθυστερήσεις δημιουργεί και η γενική απαίτηση ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών ποιότητας 
προϊόντων ελληνικών εταιρειών με στόχο επιχειρηματική χρήση στην Ταϊλάνδη. Η επικύρωση των εν λόγω 
πιστοποιητικών πριν από την είσοδο των προϊόντων στην αγορά αποτελεί ιδιαιτερότητα της ταϊλανδικής 
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νομοθεσίας και επιβαρύνει ιδιαίτερα το Γραφείο μας που καλείται να επικοινωνεί συνεχώς με πολλούς 
οργανισμούς πιστοποίησης προς το σκοπό αυτό. Πολλά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
ενδιαφερόμενοι για είσοδο στην ταϊλανδική αγορά συνδέονται και με την πλημμελή κατοχύρωση προϊόντων 
ΠΟΠ/ΠΓΕ στην Ταϊλάνδη, για την οποία έχουν γραφεί πολλά ειδικότερα έγγραφα με προτάσεις από το Γραφείο 
μας.  

Σε ό,τι αφορά στην ξένη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένους κλάδους, 
υφίστανται σημαντικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις, ορισμένοι εκ των οποίων περιέχονται στο νόμο περί 
αλλοδαπών εταιριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, προς το παρόν, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων 
επενδυτών σε μια επιχείρηση με έδρα την Ταϊλάνδη δεν μπορεί να υπερβεί το 49%, ενώ, επιπλέον, υπάρχουν 
τρεις κατάλογοι με κατηγορίες τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας στους οποίους η ξένη συμμετοχή 
απαγορεύεται ή δύναται να περιοριστεί: 

• Στον πρώτο υπάγονται τομείς στους οποίους δεν επιτρέπεται η δραστηριότητα αλλοδαπών εταιριών 
για ειδικούς λόγους  

• Στο δεύτερο δραστηριότητες που απαγορεύονται, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια από την κυβέρνηση, 
καθώς πρόκειται για επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ή επηρεάζουν τις τέχνες 
και τον πολιτισμό, την παραδοσιακή λαϊκή βιοτεχνία ή τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον  

• Στον τρίτο δραστηριότητες που απαγορεύονται, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια από το Γενικό 
Διευθυντή του τμήματος Εμπορικής Καταχώρησης, καθώς θεωρούνται ως τομείς στους οποίους 
υπήκοοι της Ταϊλάνδης δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ανταγωνιστούν τους αλλοδαπούς. 

Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με φαινόμενα διαφθοράς, πλημμελή προστασία Δικαιωμάτων 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αλλά και έναν προτιμησιακό προσανατολισμό των αρμοδίων Αρχών για προσέλκυση 
επενδύσεων έχουν αφήσει την αγορά υπηρεσιών της χώρας σε μεγάλο βαθμό κλειστή σε ξένες εταιρίες, 
χορηγώντας ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε ισχυρούς τοπικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. 

  
 

Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 
Γραμματέας ΟΕΥ Α' 

 

___________________________________________________________________ 


