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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

Το Βασίλειο της Ταϊλάνδης ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα. Γνωστή ως Siam μέχρι το 1939, η 

Ταϊλάνδη είναι η μόνη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που δεν αποικίστηκε ποτέ από ευρωπαϊκή 

εξουσία. Η «αναίμακτη επανάσταση» του 1932 οδήγησε στην εγκαθίδρυση πολιτεύματος 

συνταγματικής μοναρχίας στην χώρα, το οποίο, με εξαίρεση κάποιες περιόδους δικτατορίας με 

τελευταία από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Μαΐου του 2014 έως τις πρώτες δημοκρατικές 

εκλογές τον Μάιο του 2019, τηρείται έως σήμερα.  

 

Α.2 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

Η Ταϊλάνδη, μία εκ των ταχύτερα αναπτυσσομένων χωρών της περιοχής, παρουσιάζει ονομαστικό 
Α.Ε.Π. $455,4 δισ. και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3,9%. Παρά την όποια συρρίκνωση 
της οικονομίας μετά την επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος κατόπιν πραξικοπήματος τον Μάιο του 
2014, πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ν.Α. Ασία, μετά την Ινδονησία, 
βασιζόμενη στη βιομηχανία μεταποίησης, τον τουρισμό και την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Με σχετικώς ικανοποιητικό δίκτυο υποδομών -το οποίο τελεί υπό διαρκή εξέλιξη-, αυξανόμενο 
βαθμό φιλελευθεροποίησης και δυναμικές στρατηγικές προσελκύσεως Αμέσων Ξένων Επενδύσεων 
τόσο εντός περιοχών τύπου «Ειδικής Οικονομικής Ζώνης», όσο και στο σύνολο της Επικράτειας, η 
αναπτυξιακή πορεία της Ταϊλάνδης εξαρτάται σε υψηλότατο βαθμό από την οικονομικο-εμπορική 
της διάδραση σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξαγωγές (κυρίως αυτοκίνητα και 
εξαρτήματα αυτοκινήτων, υπολογιστές, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι) αποτελούν την κινητήριο 
δύναμη της ταϊλανδικής οικονομίας, συνεισφέροντας περί το 50% του ΑΕΠ. Ενδεικτικώς, για το 2018 
η χώρα κατατάσσεται δεύτερη σε όγκο εξωτερικού εμπορίου σε ολόκληρη την Ν.Α. Ασία, μετά την 
Σιγκαπούρη.  
 
Πέραν των ανωτέρω, η οικονομία της Ταϊλάνδης χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού 
και ανεργίας, αμφότερα περί του 0,6%, καθώς και διαχειρίσιμα επίπεδα δημοσίου και εξωτερικού 
χρέους. Ωστόσο, η αυξητική τάση του ιδιωτικού δανεισμού και συσσωρευθέντος χρέους, σε 
συνδυασμό με την σταδιακή πληθυσμιακή γήρανση στην χώρα, δημιουργούν παραμέτρους 
επισφάλειας για την ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. 
 
Επισημαίνεται ότι η Ταϊλάνδη κατατάσσεται στην 26η θέση (από την 47η το προηγούμενο έτος), βάσει 
του δείκτη «ευκολίας επιχειρείν» της Παγκοσμίου Τραπέζης, ως αποτέλεσμα σημαντικών 
κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων επί της γενικώτερης επιχειρηματικής νομοθεσίας της χώρας. 
Ωστόσο, η ταϊλανδική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία προστατευτισμού, τα οποία 
δημιουργούν δυσχέρειες/κωλύματα στην επιτυχή είσοδο και παραμονή ξένων εταιρειών σε αυτήν 
 
Η συνεισφορά των τομέων στον σχηματισμό του Α.Ε.Π. κατά το Οικ. Έτος 2018-2019, εκτιμάται ως 
εξής: πρωτογενής 8,2%, δευτερογενής 36,2% και τριτογενής 55,6%. Αντιστοίχως, εκ του συνόλου 
εργατικού δυναμικού 38,45 εκ. ατόμων, ποσοστό 32,2% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, 16,7% 
στον δευτερογενή και 51,1% στον τριτογενή. 
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Η χώρα χαρακτηρίζεται από έντονες εισοδηματικές ανισότητες, με το πλουσιότερο 10% του 
πληθυσμού να κατέχει το 1/3 του εισοδήματος και το φτωχότερο 10% μόλις το 2,8%. Ακόμη, από το 
2010 παρατηρείται τάση αποεπένδυσης ξένων κεφαλαίων, η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη. 
 
Το 2018, οι ταϊλανδικές εξαγωγές ανήλθαν σε $249,2 δισ. και περιλαμβάνουν τόσο αγροτικά 
προϊόντα (η χώρα κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως σε παραγωγή ρυζιού και από τους μεγαλύτερους 
εξαγωγείς παγκοσμίως ταπιόκας, καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμου και σόγιας, όσο και βιομηχανικά 
αγαθά (κυρίως κορεατικών/ιαπωνικών εταιρειών με εργοστάσια στην Ταϊλάνδη, λόγω συγκριτικά 
φθηνότερου εργατικού δυναμικού). Τα ταϊλανδικά προϊόντα εξάγονται κατά κύριο λόγο προς Κίνα, 
Ιαπωνία, ΗΠΑ, Χονγκ Κόνγκ, Βιετνάμ, Αυστραλία και Μαλαισία. 
 
Το 2018 οι ταϊλανδικές εισαγωγές ανήλθαν σε $190 δισ., προερχόμενες κυρίως από Κίνα, Ιαπωνία, 
Η.Π.Α. και Μαλαισία. Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα ήσαν: μηχανήματα και εξαρτήματα, χημικά, 
σίδηρος, ατσάλι και προϊόντα αυτών, ηλεκτρονικά κ.ά.   
 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2018) 

Ονομαστικό 
ΑΕΠ 

 
$437,8 δισ. 

 
Ανεργία 

 
0,7% 

Χρέος 
Γενικής 
Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 

 
44.1% 

Μεταβολή 
ΑΕΠ 

4,1% Πληθωρισμό
ς 

0,6% Εξαγωγές $249.2 δισ 

Κατά 
κεφαλήν 
ΑΕΠ  

$17.800 
(PPP) 

Ισοζύγιο Γεν. 
Κυβ.(% ΑΕΠ) 

-2,5% Εισαγωγές $190 δισ 

Πηγή: Bank of Thailand 

 

Α.3 Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Ταϊλάνδης 
 

Το 2018, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ταϊλάνδη σημείωσαν αύξηση κατά 12,4% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τα 48,33 εκατ. ευρώ (σε σχέση με τα 42,33 εκατ. ευρώ το 2017) και 
υψηλό πενταετίας.  
 
Συμπληρωματικώς θετική εξέλιξη ως προς τα ανωτέρω, το γεγονός ότι, κατά το εν λόγω έτος, οι 
ελληνικές εισαγωγές από την Ταϊλάνδη παρουσίασαν οριακή μόνο αύξηση της τάξεως του 0,5%, 
διαμορφούμενες στα 108,48 εκατ. ευρώ από 107,88 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, το 2017. 
 
Η συγκεκριμένη εικόνα, παρά τον σχετικώς χαμηλό εντούτοις σταδιακώς ενισχυόμενο όγκο διμερούς 
εμπορίου Ελλάδος-Ταϊλάνδης, αποτυπώνει την προστιθέμενη αξία των συστηματικών δράσεων 
προωθήσεως της ελληνικής επιχειρηματικότητος σε νέες αγορές-στόχους, πέραν και πλέον των 
καθιερωμένων, ακόμη και σε χώρες με ιδιαιτέρως προστατευμένες αγορές και διαφορετική 
«κουλτούρα επιχειρείν» από την δυτική/δυτικόστροφη, όπως οι χώρες της Ν.Α. Ασίας.  
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Ασφαλώς, είναι γεγονός ότι το χαμηλό μερίδιο αγοράς των ελληνικών προϊόντων στην Ταϊλάνδη και 
τις λοιπές χώρες της περιοχής, σε συνδυασμό με τις δασμολογικές και μη δασμολογικές αγκυλώσεις 
οι οποίες επικρατούν κατά κανόνα σε αυτές, αποτελούν συχνά αποθαρρυντικούς παράγοντες 
αναλήψεως επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από την μέση ελληνική επιχείρηση.  
Το ελληνικό brand name στην εν λόγω περιοχή είναι σχεδόν άγνωστο και τα εμπόδια εισόδου στην 
αγορά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκετά.  
 
Ωστόσο, αυτή η ίδια πραγματικότητα, ως προς τις δυσχέρειες δεδομένη λίγο έως πολύ για όλες τις 
ξένες εταιρείες, επιφυλάσσει για τις ελληνικές νέες ευκαιρίες δραστηριοποιήσεως σε μη κορεσμένο 
έδαφος, με δυνητικό καταναλωτικό κοινό μια πολυπληθέστατη και δυναμικώς ανερχόμενη μεσαία 
εισοδηματική τάξη, με εύπλαστη και ιδιαιτέρως δεκτική σε ξένες επιρροές καταναλωτική συνείδηση, 
η οποία αδημονεί να εντάξει στα προϊόντα προβολής των ενισχυμένων οικονομικών δυνατοτήτων 
της, νέα. Ως εκ τούτου, μία συνεπής, στοχευμένη και συντονισμένη πολύπλευρη στρατηγική 
προβολής των ελληνικών προϊόντων στις αγορές της Ταϊλάνδης και της Ν. Ασίας εν γένει, δύναται να 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως επωφελής για την ελληνική εξαγωγική κοινότητα.  

 
 

Βάσει των εκ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διαθεσίμων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για το Α’ 

εξάμηνο του 2019, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ταϊλάνδη σημείωσαν αύξηση κατά 60,36% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος και σωρευτική αύξηση της τάξεως του 86,83% σε σχέση με το Α’ 

εξάμηνο του 2017. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντική θεωρείται δε, η συγκριτικώς κατά πολύ χαμηλότερη 

αύξηση των ελληνικών εισαγωγών από Ταϊλάνδη, κατά 11,56% από το 2018 και, σωρευτικώς, κατά 

10,08% από το 2017.   

Σε βάθος τριετίας, για τα οικονομικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 -και περίοδο αναφοράς το  Α’ 

εξάμηνο εκάστου έτους- ο όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ταϊλάνδης ενισχύθηκε κατά 25,29%, 

ενώ το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου περιορίσθηκε κατά 15,13%. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ 2017-2019 (περίοδος αναφοράς: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ) 

 Α’ εξάμηνο 
2017 

Α’ εξάμηνο 
2018 

Α’ εξάμηνο 
2019 

%Μετ. ‘18 %Μετ.’17 

Εξαγωγές  14,31 16,69 26,76 60,33% 87,00% 

Εισαγωγές  57,93 57,16 63,78 11,58% 10,09% 

Όγκος Εμπορίου  72,24 73,85 90,54 22,59% 25,33% 

Εμπ. Ισοζύγιο  -43,62 -40,47 -37,02 -8,52% -15,13% 

      Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή                                                                                         Ποσά: εκατ. Ευρώ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (αξία) 36,1 43,46 43,92 42,34 48,33 12,4% 

Εισαγωγές αγαθών (αξία) 106,8 94,28 110,24 107,89 108,48 0,5% 

Εμπορικό ισοζύγιο (αξία) -70,7 -50,82 -66,32 -65,55 -60,15 -8,23% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή                                                                                       Ποσά: εκατ. Ευρώ 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ (2018) 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΡΟΣ ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
ΑΠΟ ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑ 

Καρποί και Φρούτα (παρασκ/να) 12,9  Συσκευές τεχνητού κλίματος 21,4 

Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο 7,4  Ψυγεία και καταψύκτες 8,3 

Μάρμαρα και ασβεστόλιθοι 4,8  Επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα 8,1 

Βαμβάκι 4,6  Παρασκευάσματα & κονσέρβες 
ιχθυηρών, χαβιάρι 

6,9 

Πέτρες για λάξευση 2,9  Επιβατηγά αυτοκίνητα 5,6 

Χαρτί/Χαρτόνι για ανακύκλωση 2,7  Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα 5,4 

Καρποί και Φρούτα κατεψυγμένα 1,8  Μοτοσυκλέτες και ποδήλατα 3,9 

Λοιπά προϊόντα 1,5  Ρητίνες πετρελαίου 2,8 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και 
ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 

1,2  Ενδύματα & εξαρτήματα ένδυσης 2,4 

Χρωστικές ύλες 0,9  Καρποί και Φρούτα (παρασκ/να) 2,4 

          Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή                                                                           Ποσά: εκατ. Ευρώ 

 

 

ΤΑΪΛΑΝΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Αφίξεις από τη (χώρα) στην Ελλάδα 2.151 2.448 2.280 2.751 3.687 

Μεταβολή Μ/Δ 13,8% -6,8% 20,6% 34% 

                        Πηγή: Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Μπανγκόκ             
                        Ποσά: Αριθμός Θεωρήσεων Εισόδου (Visas) 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Στην Ταϊλάνδη απαντώνται τρεις κατηγορίες εταιρικών μορφωμάτων: εταιρική σχέση (partnership), 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited Company) και λοιπά εταιρικά σχήματα. 

 

Β.1.1.1 Εταιρική Σχέση 

Σύμφωνα με τον Αστικό και Εμπορικό Κώδικά (Civil and Commercial Code1) της χώρας, η εταιρική 

σχέση δύναται να είναι:  

Α. Συνήθης Εταιρική Σχέση (απλή σύμπραξη) 

 Σε μια απλή σύμπραξη, όλοι οι εταίροι είναι από κοινού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις 
υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης. Οι συνήθεις εταίροι δύνανται να συνεισφέρουν χρήματα, λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία ή εργασία στην εταιρική σχέση. Αυτές οι συμπράξεις δύνανται να είναι 
εγγεγραμμένες ή μη εγγεγραμμένες. Επομένως, μια απλή Εταιρική Σύμπραξη απαντάται σε 2 τύπους: 
 
 Μη εγγεγραμμένη Εταιρική Σχέση - δεν έχει νομική υπόσταση και για φορολογικούς σκοπούς 

αντιμετωπίζεται νομικώς ως «ιδιώτης». 
 
 Εγγεγραμμένη Εταιρική Σχέση - εγγράφεται στο ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου ως νομική 

οντότητα και διέπεται από εταιρική φορολόγηση. 
 

Β. Εταιρική Σχέση Περιορισμένης Ευθύνης 

Οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις πρέπει να έχουν 2 είδη εταίρων ως εξής: 
(1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι των οποίων η ατομική ευθύνη περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου 
που συνέβαλαν στην εταιρική σχέση και 
(2) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για όλες τις 
υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης. 
 
Η εταιρική σχέση περιορισμένης ευθύνης εγγράφεται στο ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου ως νομική 
οντότητα και διέπεται από εταιρική φορολόγηση. 
 

 

                                                           
1 Για το πλήρες κείμενο, βλ. https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=265 
 

https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=265
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Β.1.1.2 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Στην Ταϊλάνδη αναγνωρίζονται 2 τύποι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης: ιδιωτικές εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ο πρώτος τύπος διέπεται 
από τον ταϊλανδικό Αστικό και Εμπορικό Κώδικα και ο δεύτερος διέπεται από τον ταϊλανδικό Nόμο 
περί Δημοσίων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης(Public Limited Company Act2).  
 

Β.1.1.3 Λοιπά εταιρικά σχήματα 

Α. Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών 
 
Οι αλλοδαπές εταιρείες δύνανται να πραγματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη 
μέσω υποκαταστήματος. Μέσω του Υποκαταστήματος στην Ταϊλάνδη, η ξένη εταιρεία υπόκειται σε 
αστική, ποινική και φορολογική ευθύνη βάσει της νομοθεσίας της χώρας για την λειτουργία αυτού. 
  
Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται κάποια ειδική απαίτηση εγγραφής του Υποκαταστήματος 
αλλοδαπής εταιρείας στο ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου προ της εκκινήσεως επιχειρηματικής 
δραστηριότητος. Ωστόσο, εν συνεχεία, οι περισσότερες λειτουργίες επιχειρηματικής 
δραστηριοποιήσεως στην χώρα απαιτούν αναγκαστική εγγραφή. 
 
Β. Γραφείο Αντιπροσωπείας  
 
Για την λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ταϊλάνδη απαιτείται άδεια του Γενικού 
Διευθυντή της Δ/νσεως Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, κατόπιν 
εγκρίσεως της Επιτροπής Αλλοδαπών Εταιρειών (Foreign Business Committee). 
 
Γ. Διεθνές Επιτελείο & Διεθνές Κέντρο συναλλαγών 
 
Από την 1η Μαΐου 2015, η ταϊλανδική επιχειρηματική νομοθεσία περιλαμβάνει προβλέψεις 
ιδρύσεως εταιρικών μορφωμάτων τύπου “Διεθνούς Επιτελείου” (International Headquarters) και 
“Διεθνούς Κέντρου Συναλλαγών” (International Trade Center), με στόχο την προσέλκυση 
δραστηριοποιήσεως σημαντικών ξένων Ομίλων στην Ταϊλάνδη και την σταδιακή μετατροπή της 
χώρας σε κόμβο επιχειρηματικότητος και εμπορίου για ολόκληρη την περιοχή της Ν.Α. Ασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα συγκεκριμένα εταιρικά μορφώματα απολαμβάνουν πληθώρας προνομίων, τόσο εκ 
της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (Thai Board of Investment-BoI), όσο και από την ταϊλανδική 
Φορολογική Αρχή (Thai Revenue Department-RD). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Για το πλήρες κείμενο, βλ. 
https://www.google.com/search?q=Public+Limited+Company+Act+thailand&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-ab 
 

https://www.google.com/search?q=Public+Limited+Company+Act+thailand&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?q=Public+Limited+Company+Act+thailand&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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 Διεθνές Επιτελείο (International Headquarters) 
 
Ως «Διεθνές Επιτελείο» ορίζεται εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την ταϊλανδική 
νομοθεσία και παρέχει την κάτωθι υποστήριξη προς υποκαταστήματα αυτής ή λοιπές συνδεδεμένες 
εταιρείες (associated companies), είτε αυτές βρίσκονται στην Ταϊλάνδη, είτε στο εξωτερικό. 
 
-Γενική διοίκηση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων 
-Προμήθεια πρώτων υλών  
-Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 
-Τεχνική υποστήριξη 
-Μάρκετινγκ και προώθηση πωλήσεων 
-Διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 
-Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
-Οικονομική και επενδυτική ανάλυση και έρευνα 
-Διαχείριση και έλεγχο πιστώσεων 
-Ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση  
 
 
 Διεθνές Κέντρο Συναλλαγών (International Trading Center) 
 
Ως «Διεθνές Κέντρο Συναλλαγών» ορίζεται η εταιρεία με έδρα την Ταϊλάνδη η οποία είτε 
δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία αγαθών και πρώτων υλών για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, 
είτε παρέχει υπηρεσίες διεθνών συναλλαγών προς αυτά. 
 

 Προνόμια Ιδρύσεως Διεθνούς Επιτελείου ή Διεθνούς Κέντρου Συναλλαγών 
 

Εκ της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων: 
 
-Ειδική άδεια και διευκολύνσεις εισόδου στην χώρα σε εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας 
-Πλειοψηφία στο Δ.Σ. ή και έως 100% αλλοδαπή ιδιοκτησία της εταιρείας 
-Άδεια ιδιοκτησίας γης. 
-Δασμολογικές απαλλαγές για την εισαγωγή στην χώρα μηχανημάτων και πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προς εξαγωγή.   
 
Εκ της ταϊλανδικής Φορολογικής Αρχής:  
 
Φορολογικές απαλλαγές τόσο σε επίπεδο εταιρικής φορολογήσεως, όσο και σε επίπεδο ατομικής 
φορολογήσεως για τους εργαζομένους στο Διεθνές Επιτελείο 
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Β.1.2 Διαδικασία ιδρύσεως εταιρείας 

 

Η ίδρυση εταιρείας από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ταϊλάνδη διέπεται από τον Νόμο 
περί Αλλοδαπών Εταιρειών (Foreign Business Act3) του 1999, ο οποίος τελεί υπό αναβάθμιση, με 
στόχο την προσέλκυση Αμέσων Ξένων Επενδύσεων στην χώρα, ιδίως σε περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος για την ταϊλανδική Κυβέρνηση, όπως ο ταϊλανδικός Ανατολικός Οικονομικός 
Διάδρομος.  
 
Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει τη μεθοδολογία ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας, τις αρμοδιότητες 
και επίπεδο ευθύνης των διευθυντών και στελεχών, το κατατεθειμένο κεφάλαιο, αυξήσεις 
κεφαλαίου, την σύνθεση και την συχνότητα συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την 
μεθοδολογία τήρησης των λογιστικών βιβλίων καθώς και του ελέγχου αυτών, τις εξουσίες ελέγχου 
και την διερεύνηση των υποθέσεων της εταιρείας, την αναδιάρθρωση, συνένωση, και εκκαθάριση 
της εταιρείας. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα στάδια και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ιδρύσεως εταιρείας 
στην Ταϊλάνδη, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων και 
Εμπορίου https://www.boi.go.th/index.php?page=setting_up_a_business 
 
 

Β.1.3 Καθεστώς αδειοδοτήσεως λειτουργίας ξένης εταιρείας στην Ταϊλάνδη 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Αλλοδαπών Εταιρειών, για την αδειοδότηση της λειτουργίας ξένης 
εταιρείας στην Ταϊλάνδη θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι: 
 
 Το ελάχιστο κεφάλαιο κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από το προβλεπόμενο στους σχετικούς υπουργικούς κανονισμούς ανά κλάδο 
επιχειρείν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 2εκ. Μπατ, ήτοι 60.000 
ευρώ.  

 Τα ιδρυτικά μέλη της αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος 
ηλικίας. 

 Τα ιδρυτικά μέλη της αλλοδαπής εταιρείας διαμένουν ήδη/έχουν άδεια εισόδου και προσωρινής 
διαμονής στην χώρα, βάσει της μεταναστευτικής νομοθεσίας εν ισχύ.  

 Τα ιδρυτικά μέλη της αλλοδαπής εταιρείας δεν έχουν κηρύξει το παρελθόν πτώχευση. 
 Τα ιδρυτικά μέλη της αλλοδαπής εταιρείας δεν  έχουν φυλακιστεί για δόλιες πράξεις, εξαπάτηση 

του οφειλέτη, υπεξαίρεση, αδικήματα που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητα βάσει 
Ποινικού Κώδικος ή για αδικήματα σχετικά με δόλια δάνεια προς το κοινό ή για αδικήματα βάσει 
του νόμου περί μεταναστεύσεως. 

 
Ο Νόμος περί Αλλοδαπών Εταιρειών, πέραν του αμιγώς διοικητικού/γραφειοκρατικού σκέλους της 
ιδρύσεως εταιρείας στην Ταϊλάνδη, εστιάζει και στους περιορισμούς επί της ξένης επιχειρηματικής 
και επενδυτικής δραστηριοποιήσεως επί συγκεκριμένων κλάδων. 
  

                                                           
3 Για το πλήρες κείμενο, βλ. https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=273 
  

https://www.boi.go.th/index.php?page=setting_up_a_business
https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=273
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Επί του παρόντος, η τρέχουσα νομοθεσία περιορίζει το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών 
στο 49% μιας επιχείρησης με έδρα την Ταϊλάνδη, ενώ, επιπλέον, περιλαμβάνει τρεις διακριτές 
κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητος για τις οποίες η ξένη συμμετοχή δύναται να περιοριστεί 
ή και να απαγορευθεί: 

 
 "επιχειρήσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία αλλοδαπών εταιρειών λόγω ειδικών 

λόγων" 
 "επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ή επηρεάζουν τις τέχνες και τον 

πολιτισμό, την παραδοσιακή λαϊκή βιοτεχνία ή τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον"  
 "επιχειρήσεις στις οποίες υπήκοοι της Ταϊλάνδης δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ανταγωνιστούν τους 

αλλοδαπούς".  
 
Επισημαίνεται ότι, με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των Ταϊλανδών 
επενδυτών αλλά και της ταυτόχρονης προώθησης των ξένων επενδύσεων στην χώρα, η ταϊλανδική 
Κυβέρνηση προωθεί τα τελευταία χρόνια τροπολογία της παλαιάς Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών 
Επιχειρήσεων στην Ταϊλάνδη. 
 

 

Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ταϊλανδική Νομοθεσία Προστασίας Καταναλωτού, όλα τα προϊόντα που 

παράγονται ή εισάγονται προς πώληση στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης, πρέπει να φέρουν την 

κατάλληλη σήμανση.  

 

Η σήμανση εκάστου προϊόντος πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις κάτωθι συνθήκες: 

 Να αναφέρει αληθή και ακριβή στοιχεία και να μην εμπεριέχει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν παρανοήσεις στο καταναλωτικό κοινό ως προς τις συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος  

 Να περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες: 

 

- την επωνυμία ή/και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα του προϊόντος, 

ανάλογα με την περίπτωση  

- την τοποθεσία παραγωγής του προϊόντος ή/και την έδρα της εταιρείας εισαγωγής αυτού, ανάλογα 

με την περίπτωση 

-τις κατά κατηγορία προϊόντος απαραίτητες πληροφορίες ως προς την ποσότητα, ενδεικνυόμενη 

χρήση, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αποθηκεύσεως και διατηρήσεως, την ημερομηνία λήξης καθώς και 

τυχόν λοιπές συστάσεις καταναλώσεως και χρήσης, σύμφωνα με τους  κανόνες και τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται από την ταϊλανδική Επιτροπή Ετικετών. 
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Β.1.4.1 Σήμανση προϊόντων τροφίμων 
 

Το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο ασφαλείας τροφίμων στην Ταϊλάνδη καθορίζεται από τον Νόμο περί 

Τροφίμων (Food Act), του 19794. Αρμόδια ρυθμιστική Αρχή είναι η Ταϊλανδική Αρχή Τροφίμων και 

Φαρμάκων (Food and Drug Administration-FDA).  

 

Η σχετική νομοθεσία είναι η κάτωθι, ουσιαστικώς αποτελούμενη από Ανακοινώσεις του ταϊλανδικού 

Υπουργείου Δημοσίας Υγείας5, επεξηγηματικές/τροποποιητικές του προαναφερθέντος Νόμου περί 

Τροφίμων.  

 

 Notification of the Ministry of Public Health (No.194) B.E.2543 (2000) 

 Notification of the Ministry of Public Health (No. 237) B.E. 2544 (2001) 

 Notification of the Ministry of Public Health (No. 252) B.E. 2545 (2002) 

 

Επιγραμματικώς, επί τη βάσει της προαναφερθείσας σχετικής νομοθεσίας, επί της συσκευασίας 

τροφίμων θα πρέπει να αναγράφονται πρωτίστως στην ταϊλανδική γλώσσα (ακόμα και αν απαιτείται 

επικόλληση δεύτερης ετικέτας, στα ταϊλανδικά, επάνω στο προϊόν) αλλά και σε λοιπές γλώσσες, οι 

εξής πληροφορίες: 

 

 Εμπορική Επωνυμία προϊόντος 

 Τύπος προϊόντος (π.χ. ελαιόλαδο) 

 Σειριακός αριθμός προϊόντος (έκδοσή του, συνήθως ευθύνη της εισαγωγικής εταιρείας) 

 Διατροφική ανάλυση 

 Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας-παραγωγού καθώς και εισαγωγέα 

 Πλήρης ημερομηνία παραγωγής 

 Πλήρης ημερομηνία λήξης 

 Οδηγίες φύλαξης/διατήρησης προϊόντος 

 

Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες επί των προτύπων τυποποιήσεως και συσκευασίας 

εισαγομένων τροφίμων στην Ταϊλάνδη έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Ταϊλανδικής 

Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων:  

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/SitePages/Food.aspx?IDitem=LawsAndRegulations 

 

 

 
                                                           
4 Ανεπίσημη μετάφραση στην αγγλική, βλ. http://food.fda.moph.go.th/law/data/act/E_FoodAct2522.pdf 
 
5 Ανεπίσημη μετάφραση στην αγγλική, διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Ο.Ε.Υ 

Μπανγκόκ: http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofiles  
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/SitePages/Food.aspx?IDitem=LawsAndRegulations
http://food.fda.moph.go.th/law/data/act/E_FoodAct2522.pdf
http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofiles
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B.1.4.2 Πιστοποίηση εισαγομένων προϊόντων τροφίμων στην Ταϊλάνδη 
 

Για την απόκτηση σειριακού αριθμού των προς εισαγωγή στην Ταϊλάνδη προϊόντων τροφίμων, οι 

εισαγωγείς απαιτείται να υποβάλλουν αναλυτικές πληροφορίες  σχετικά με κάθε προϊόν, ήτοι  τις 

προδιαγραφές προϊόντος και την εκάστοτε πιστοποίηση παραγωγής και ποιότητος.  

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ταϊλανδικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων, ως επαρκείς 

πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται, πέραν των τοπικών ή εθνικών προτύπων παραγωγής τροφίμων 

εκάστης χώρας παραγωγής -τα οποία θα πρέπει τουλάχιστον να ισοδυναμούν με τα αντίστοιχα 

ταϊλανδικά- και οι διεθνείς πιστοποιήσεις, π.χ.  Codex GMP, HACCP, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 κ.ά.  

 

Αναλυτικές πληροφορίες επί των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της 

ταϊλανδικής Αρχής Τροφίμων & Φαρμάκων :  

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/English/2%20Cert%20for%20import 

 

 

Β.1.5 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές) 

 

Η ταϊλανδική τελωνειακή νομοθεσία συμπυκνώνεται στον Τελωνειακό Νόμο του 2017 [Customs Act, 

B.E.2560 (2017)6]. Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις εισαγωγής προϊόντων στην ταϊλανδική αγορά 

αναφέρονται λεπτομερώς και ανά κωδικό Ενιαίας Δασμολογικής Κατάταξης στο ταϊλανδικό 

δασμολόγιο, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ταϊλανδικής Τελωνειακής Αρχής: 

http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_sear

ch  

Β.1.6 Διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων τροφίμων στην Ταϊλάνδη 

Για την εισαγωγή ξένων προϊόντων τροφίμων στην Ταϊλάνδη, απαιτείται να ακολουθηθούν τα 

κάτωθι στάδια: 

Άδεια Εισαγωγής (Importation Licence) 

Η έκδοσή της αποτελεί υποχρέωση/ευθύνη του εκάστοτε εισαγωγέα, ο οποίος οφείλει να έχει στην 

κατοχή του την εν λόγω άδεια εν ισχύ. Η άδεια πρέπει να ανανεώνεται ανά τριετία.  

 

Καταχώρηση Προϊόντος (Product Registration) 

Για την αδειοδότηση της εισαγωγής εκάστου νέου βρωσίμου προϊόντος στην Ταϊλάνδη, απαιτείται 

Καταχώρηση/Εγγραφή (Product Registration) αυτού στο Μητρώο της ταϊλανδικής Αρχής Τροφίμων 

και Φαρμάκων και απόκτηση Σειριακού Αριθμού (Serial Number, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται 

και επί της συσκευασίας. Και αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τον εισαγωγέα.  

                                                           
6 Το πλήρες κείμενο, στην αγγλική, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής 
Τελωνειακής Αρχής: http://www.customs.go.th/data_files/9b58e9c383e05163c0223e8e2e7e6991.pdf 

 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/English/2%20Cert%20for%20import
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_search
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_search
http://www.customs.go.th/data_files/9b58e9c383e05163c0223e8e2e7e6991.pdf
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Έγκριση Συσκευασίας και ετικέτας (Labelling Approval) 

Απαιτείται έγκριση της συσκευασίας και της ετικέτας του προϊόντος από την ταϊλανδική Αρχή 

Τροφίμων & Φαρμάκων. 

 

Έγκριση Διαφημιστικών Ενεργειών (Advertising Approval) 

Για οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια για τρόφιμα, σε οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης στην 

Ταϊλάνδη, απαιτείται έγκριση από την ταϊλανδική Αρχή Τροφίμων & Φαρμάκων. 

 

 

Β.1.6.1 Απαραίτητα έγγραφα για την είσοδο εισαγομένων προϊόντων στην 

Ταϊλάνδη 

Για την εισαγωγή ξένων προϊόντων στην Ταϊλάνδη, συνήθως απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα: 

 Φορτωτική (Bill of Lading or Airway Bill) 
 Τιμολόγιο (Invoice) 
 Λίστα Συσκευασίας (Packing List) 
 Άδεια Εισαγωγής (Import License) 
 Πιστοποιητικό Προελεύσεως (Certificate of Origin) 
 Πιστοποιητικό Ποιότητος (Certificate of Quality) 

 

 

Β.1.6.2 Περιορισμοί και ειδικές απαιτήσεις αδειοδοτήσεως της εισαγωγής 

συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων στην Ταϊλάνδη. 

Β.1.6.2.1 Εισαγωγικοί περιορισμοί  

Πλήρης κατάλογος των υπό περιορισμούς κατηγοριών προϊόντων, ανά κωδικό δασμολογικής 

κατατάξεως, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της Γενικής Διευθύνσεως Εξωτερικού Εμπορίου 

του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου:  

http://www.dft.go.th/en-us/Information-Service/Measures-Related-to-Imports-and-Exports 

  

http://www.dft.go.th/en-us/Information-Service/Measures-Related-to-Imports-and-Exports
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Β.1.6.2.2 Ειδικές απαιτήσεις αδειοδοτήσεως της εισαγωγής συγκεκριμένων 

κατηγοριών προϊόντων στην Ταϊλάνδη.  

Ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι:  

Νωπά οπωροκηπευτικά και προϊόντα ζωικής προελεύσεως (συμπεριλαμβανομένου του μελιού) 

Η αδειοδότηση της εισαγωγής νωπών οπωροκηπευτικών και προϊόντων ζωικής προελεύσεως στην 

Ταϊλάνδη και στις λοιπές αγορές της Ν.Α. Ασίας -ήτοι σε αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθμό προστατευτισμού και, ως εκ τούτου, πληθώρα μη δασμολογικών εμποδίων- υπόκειται 

σε συγκεκριμένες υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις και διατυπώσεις, οι οποίες πρέπει να 

πληρούνται στο σύνολό τους προ της εκκινήσεως οιασδήποτε εξαγωγικής δραστηριότητος προς τις 

χώρες αυτές στον εν λόγω τομέα.   

Η σχετική διαδικασία αδειοδοτήσεως της εισαγωγής εκάστου τύπου προϊόντος, εκκινείται με την 

υποβολή αντιστοίχου αιτήματος εκ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 

προς τις αρμόδιες Αρχές του ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, ήτοι, προς την 

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (Department of Agriculture-DoA) και την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Κτηνοτροφίας (Department of Livestock Development-DLD). Πρόκειται για υποβολή «φακέλλου», με 

περιγραφή και αναλυτικές πληροφορίες φυτοϋγειονομικού χαρακτήρος ανά προϊόν, οι οποίες και 

αξιολογούνται από το επιστημονικό προσωπικό των αρμοδίων Αρχών.  

Η πρώτη αξιολόγηση των εν λόγω αιτημάτων, στην Ταϊλάνδη και κατά τα συνήθη στις περισσότερες 

χώρες της Ν.Α. Ασίας, λόγω ελλείψεως κατηρτισμένου προσωπικού αλλά και για λόγους 

προστατευτισμού, αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρονοβόρος. Η εξέταση των φακέλλων 

πραγματοποιείται ανά χώρα, σειριακώς και όχι ανά κατηγορία προϊόντος, με αποτέλεσμα η πρώτη 

απόκριση των Αρχών προς το ΥΠΑΑΤ να καθυστερεί κατά προσέγγιση 1-3 χρόνια. 

Ακολουθεί αποστολή προς το ΥΠΑΑΤ διευκρινιστικών ερωτημάτων, καθώς και ενημέρωση επί των 

απαιτουμένων διαδικασιών προ της αδειοδοτήσεως της εισαγωγής εκάστου τύπου προϊόντος. Σε 

πολλές περιπτώσεις δε, οι εν λόγω διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν και επιτόπιους ελέγχους από 

κλιμάκια των αρμοδίων Αρχών της χώρας στις παραγωγικές μονάδες των προς (μελλοντική) εξαγωγή 

προϊόντων, ώστε να διαπιστωθεί η απόλυτη σύγκλιση των πληροφοριών εκάστου υποβληθέντος 

φακέλλου με τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Η συγκεκριμένη συνθήκη εγκυμονεί 

παραμέτρους περαιτέρω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδοτήσεως, 

καθώς εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού των αρμοδίων 

Αρχών στις χώρες προορισμού. 

Η διαδικασία αδειοδοτήσεως της εισαγωγής εκάστου τύπου προϊόντος στην Ταϊλάνδη 

ολοκληρώνεται με το επιτυχές πέρας όλων των προαναφερθέντων, συμπεριλαμβανομένων των 

ενδιαμέσων σταδίων υποβολής στοιχείων από ελληνικής πλευράς-ελέγχου εκ των αρμοδίων 

ταϊλανδικών Αρχών-ανατροφοδοτήσεως (feedback) και, τέλος, την έκδοση και την δημοσίευση της 

σχετικής αποφάσεως. 
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Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα 

Η αδειοδότηση της εισαγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ταίλάνδη, 

διενεργείται από την ταϊλανδική Αρχή Τροφίμων & Φαρμάκων. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες προ της 

εξαγωγής καλλυντικών προϊόντων στην Ταϊλάνδη, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών πληροφοριών επί της 

απαιτούμενης τυποποιήσεως, αναφέρονται αναλυτικώς στον διαδικτυακό τόπο της ταϊλανδικής Αρχής 

Τροφίμων και Φαρμάκων:  

http://www.fda.moph.go.th/sites/fda_en/SitePages/Cosmetic.aspx?IDitem=RoleAndResponsibilities 

 

Β.1.7 Καθεστώς ιδιοκτησίας στην Ταϊλάνδη 

  

Οι ξένες επενδύσεις στον τομέα του Real Estate στην χώρα -σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία της 

Τραπέζης της Ταϊλάνδης- βαίνουν αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια, η χώρα διαθέτει αρκετά ισχυρό 

θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης και προστασίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες 

της περιοχής ASEAN, καθώς και μηχανογραφημένο σύστημα τίτλων ιδιοκτησίας εν ισχύ. Ως εκ 

τούτου, τουλάχιστον σε επίπεδο νομικής κατοχυρώσεως, οι δυνητικοί επενδυτές είναι επαρκώς 

καλυμμένοι.  

 

Ωστόσο, η αγορά Real Estate είναι αυστηρώς ρυθμιζόμενη στην Ταϊλάνδη, με πληθώρα περιορισμών 

στην ιδιοκτησία γης και ακινήτων από αλλοδαπούς. Συγκεκριμένως, βάσει της ταϊλανδικής 

νομοθεσίας και δεδομένου ότι απαγορεύεται η πλήρης κτήση γης και ακινήτων από αλλοδαπούς (με 

ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν σε προβλέψεις στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ή άπτονται 

προγραμμάτων προσελκύσεως επενδύσεων σε συγκεκριμένες περιοχές/Οικονομικές Ζώνες εντός της 

ταϊλανδικής επικράτειας), οι εναλλακτικές επενδύσεως στον εν λόγω τομέα, είναι οι εξής: 

 

Μακροχρόνια μίσθωση γης/ακινήτων 

Αλλοδαπός δύναται να μισθώσει γη/ακίνητα για τριάντα συναπτά έτη, με δυνατότητα παρατάσεως 

έως και ενενήντα έτη. Με το πέρας αυτής της περιόδου, η εν λόγω σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 

στο όνομα των κληρονόμων του προηγούμενου κατόχου. 

 

Αγορά γης μέσω ιδρύσεως ταϊλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

Ο αλλοδαπός εταίρος δεν δύναται να κατέχει άνω του 49% των μετοχών της εταιρείας, με το 51% να 

ανήκει υποχρεωτικώς σε Ταϊλανδό πολίτη.  

 

Αγορά διαμερίσματος (condominium) 

Ο αλλοδαπός επενδυτής δύναται να αγοράσει εξ’ ολοκλήρου διαμέρισμα σε συγκρότημα κατοικιών, 

το οποίο όμως κατά το 51% του συνόλου αυτών ανήκει σε Ταϊλανδούς πολίτες. Η εν λόγω 

εναλλακτική ρυθμίζεται πλήρως από τον Νόμο περί Διαμερισμάτων του 1979 (Thailand 

Condominium Act B.E. 2522 (1979)), όπως τροποποιήθηκε με τον αντίστοιχο Νόμο του 2008. 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/fda_en/SitePages/Cosmetic.aspx?IDitem=RoleAndResponsibilities
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Επισημαίνεται ότι η αγοραπωλησία διαμερισμάτων στην Ταϊλάνδη δύναται να πραγματοποιηθεί 

ακόμη και κατά την διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, προτού αυτή ολοκληρωθεί. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ενδεχομένως να προκύψουν πολυσχιδείς αγκυλώσεις από πλευράς της 

κατασκευαστικής εταιρείας του κτηρίου. Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή αγοράς ακινήτου 

πλημμελούς κατασκευής, συνιστάται η συνεργασία, πέραν και πλέον των εταιρειών 

δικηγορικών/νομικών υπηρεσιών, και με ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου του κτηρίου και του 

διαμερίσματος προς αγορά.   

 

Β.1.8 Εργασιακό καθεστώς στην Ταϊλάνδη 

 

Το εργασιακό καθεστώς αλλοδαπών φυσικών προσώπων στην Ταϊλάνδη, ρυθμίζεται κυρίως από : 

α. Την Νομοθεσία περί Αλλοδαπών Εταιρειών (Foreign Business Act, 1999) 

β. Την Νομοθεσία περί Προωθήσεως των Επενδύσεων (Investment Promotion Act, 2002) και τις 

μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής.  

 

Εκτενείς και ιδιαιτέρως αναλυτικές πληροφορίες επί των απαιτήσεων θεωρήσεων εισόδου, 

παραμονής, εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στην χώρα, ανά επαγγελματική 

κατηγορία, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων: 

https://www.boi.go.th/en/  

  

Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ταϊλάνδης 

 

Επί του παρόντος, δυστυχώς, η παρουσία των εξαίρετων ελληνικών προϊόντων σε αυτή την περιοχή 

του πλανήτη μας είναι εξαιρετικώς ισχνή. Τα προϊόντα μας πρέπει να καταστούν γνωστά και 

αναγνωρίσιμα και στην Ν.Α. Ασία πλέον, κατά το πρότυπο στρατηγικής προωθήσεως άλλων 

μεσογειακών χωρών. 

 

Ειδικότερα, ως προς τα παραδοσιακά τρόφιμα, δεδομένων των διαφορετικών από τις δυτικές 

αποχρώσεων της ασιατικής γαστριμαργικής παραδόσεως, το καταναλωτικό κοινό στην Ταϊλάνδη και 

τις λοιπές χώρες της περιοχής χρήζει…εκπαιδεύσεως. Ενδεικτικώς επισημαίνεται ότι, εκ των 

ταξιδιωτικών εντυπώσεων Ασιατών επισκεπτών στην χώρα μας, καθίσταται σαφής η θετική τους 

κλίση προς την εφεξής προτίμηση υλικών και προϊόντων τα οποία δοκίμασαν για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα.  Και το ελληνικό ελαιόλαδο κατέχει την πρωτοκαθεδρία!  

 

Ασφαλώς, είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των Ασιατών καταναλωτών που προτιμά 

ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα ενεργεί κυρίως επί τη βάσει αιτιάσεων κοινωνικής επιδείξεως 

εκλεπτυσμένων διατροφικών συνηθειών, παρά ουσίας ή/και σαφούς αντιλήψεως περί ποιότητος 

(και, ως προς τα τρόφιμα) διατροφικής αξίας των εν λόγω προϊόντων. Ωστόσο, ελλείψει ξεκάθαρου, 

ενιαίου, παγκοσμίως αναγνωρίσιμου ελληνικού brand name σε τρόφιμα και ποτά και όχι μόνο, τα 

ελληνικά προϊόντα χάνουν μερίδιο αγοράς σε ένα πολυπληθές καταναλωτικό κοινό δυναμικώς 

https://www.boi.go.th/en/procedure_to_bring_in_foreign_experts
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ανερχομένης αστικής τάξεως, σε Ταϊλάνδη, Μυανμάρ, Λάος, Καμπότζη (περιοχές αρμοδιότητος του 

Γραφείου μας), αλλά και στον ευρύτερο χώρο ASEAN, την Ινδία και λοιπές χώρες της περιοχής.  

 

Οι προοπτικές «ανοίγματος» των Ασιατικών αγορών για το ελληνικό ελαιόλαδο διαφαίνονται 

σημαντικές, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης προεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί αδήριτη 

ανάγκη να καταστούν πλήρως κατανοητές οι παράμετροι και οι ιδιαιτερότητες εισόδου και επιτυχούς 

παραμονής ξένων προϊόντων και επιχειρηματικότητος εν γένει στην εν λόγω αγορά. Οι στρατηγικές 

διεισδύσεως σε αυτήν και οι προσεγγίσεις υλοποιήσεως εκάστης επιχειρηματικής προσπάθειας θα 

πρέπει να είναι καταλλήλως στοχευμένες και σχεδιασμένες, με συνεπή και συνεχή υλοποίηση, προς 

επίτευξη απτών, βιωσίμων αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου. 

 

Ιδιαιτέρως σημαντικός παράγων για την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου 

στην Ταϊλάνδη και τις λοιπές χώρες της Ν.Α. Ασίας είναι η προσαρμογή εκάστου εξαγωγικού 

εγχειρήματος στις ιδιαίτερες παραμέτρους της εγχωρίου καταναλωτικής συμπεριφοράς και 

ζητήσεως.  

 

Β.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά της ταϊλανδικής αγοράς 
 

 Αγορά εν λειτουργία υπό καθεστώς εμφανούς αλλά και κεκαλυμμένου προστατευτισμού 
 

 Υψηλότατος αριθμός μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (περί τις 3.000.000 ανά την Επικράτεια)  
 

 Πολυάριθμα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια 
 
 Ρευστή και εύπλαστη γενικώτερη καταναλωτική κουλτούρα και συνείδηση, 

ευθυγραμμιζόμενη σε υψηλό βαθμό με τις κρατούσες διεθνείς και δη, δυτικές και 
δυτικόστροφες τάσεις. 

 
 Ιδιαιτέρως χρονοβόρος διαδικασία αδειοδοτήσεως εισαγωγής συγκεκριμένων κατηγοριών 

προϊόντων 
 

 Πλημμελής προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ήτοι,  Πνευματικής και 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδίως ως προς εμπορικά σήματα) 
 
 

 Ανεπαρκείς υποδομές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων/περιοχών γενικευμένου τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

 

 Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ανά κλάδο, καθώς και εξωστρεφώς 
κατηρτισμένου διοικητικού προσωπικού (επαρκής γνώση της αγγλικής μη διαδεδομένη). 
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Β.2.2.Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς: Περιθώρια Κέρδους 
 

Τα ποσοστά περιθωρίων κέρδους στην ταϊλανδική αγορά παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. 

Η ταϊλανδική κουλτούρα επιχειρείν, χαρακτηριστική της επιχειρηματικής κουλτούρας σε ολόκληρη 

την περιοχή της Ν.Α. Ασίας, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην άτυπο διαπραγμάτευση (bargaining) 

προς της συνάψεως οιασδήποτε επιχειρηματικής συμφωνίας, με τις συνθήκες και τους κανόνες 

αυτής της διαπραγματεύσεως να άπτονται πληθώρας μεταβλητών, κατά πλειοψηφία μη 

προβλέψιμων και καθοριζομένων σε ad hoc βάση.  

Βασικό παράγοντα διαμορφώσεως της τελικής συμφωνίας αποτελούν οι ιδιαίτερες παράμετροι 

συνεργασίας μεταξύ των δυνητικώς συμβαλλομένων μερών, ιδίως σε όρους μεθόδου πληρωμής, 

ποσοτήτων προϊόντος, ενδεχόμενης παροχής συμπληρωματικής υποστηρίξεως και προωθήσεως 

πωλήσεων εντός της ταϊλανδικής αγοράς από τον μεσάζοντα κλπ.  

Ενδεικτικώς, τα περιθώρια κέρδους ανά στάδιο προωθήσεως διαμορφώνονται ως κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ-ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Τοπικοί εισαγωγείς/διανομείς 10-30% 

Άμεσοι πωλητές προϊόντων delicatessen 40-80% 

Άμεσοι πωλητές προϊόντων ευρείας καταναλώσεως 20-40% 

Αγορές/Υπεραγορές τροφίμων  18-20% 

Εκπτωτικά σημεία πωλήσεως/Cash n’Carry 8-10% 

Πολυκαταστήματα 40% 

 

 

Β.2.3 Δίκτυα Διανομής 

 

Στην Ταϊλάνδη, ο εφοδιασμός σημείων πωλήσεως και χρήσης (καταστήματα και υπεραγορές, 

μονάδες εστιάσεως, ξενοδοχειακές μονάδες, ινστιτούτα αισθητικής κ.λ.π.) σπανίως 

πραγματοποιείται μέσω απευθείας εισαγωγής των προϊόντων από τις παραγωγικές/εξαγωγικές 

εταιρείες. Συνήθως μεσολαβεί μεσάζων εισαγωγέας και σε αρκετές περιπτώσεις, ανάλογα με την 

κατηγορία του προϊόντος, τοπικός διανομέας. Ως εκ τούτου, στο κόστος εισαγωγής, πέραν των 

εισαγωγικών δασμών, θα πρέπει να συνυπολογισθούν και τα επιμέρους περιθώρια κέρδους ανά 

μεσάζοντα.  

 

Εξαγωγέας Εισαγωγέας Διανομεύς
Σημείο 

Πωλήσεως
Καταναλωτής
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Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση 

 

Για την αξιοποίηση της προαναφερθείσας δυναμικής, περισσότερο από ποτέ ενδείκνυται πλέον η 

υιοθέτηση πολυεπιπέδου και πολυσχιδούς στρατηγικής, σαφώς εξωστρεφούς, αφ’ ενός 

εναρμονισμένης με την καταναλωτική κουλτούρα και τις τάσεις της εγχωρίου αγοράς στην Ταϊλάνδη 

και τις λοιπές χώρες, αφ΄ ετέρου λαμβάνοντάς υπ’ όψιν τις αντίστοιχες στρατηγικές διεισδύσεως των 

ανταγωνιστριών χωρών στις ιδιάζουσες αυτές αγορές. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η υλοποίηση 

παραλλήλων ενεργειών, στους κάτωθι άξονες: 

 

o Εξοικείωση εκ του σύνεγγυς με την εγχώριο αγορά. 

o Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές υπό την διοργάνωση ελληνικών Επιμελητηρίων και 

λοιπών Φορέων (ελληνικών και μη) προωθήσεως εξωστρέφειας. 

o Πραγματοποίηση συναντήσεων Β2Β με στοχευμένους δυνητικούς εισαγωγείς  

o Συμμετοχή σε διεθνείς Κλαδικές Εκθέσεις. Πλήρης κατάλογος όλων των Διεθνών Εκθέσεων 

τροφίμων στην Ταϊλάνδη για το προσεχές διάστημα, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο: 

http://www.thaitradefair.com/fair-calendar/     

o Διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας. 

o Διαφημιστική εκστρατεία στα εγχώρια Μέσα Ενημέρωσης, ιδίως σε έντυπες και ηλεκτρονικές 

εκδόσεις με αντικείμενο Γαστρονομία, Διατροφή, Lifestyle, Ευ ζην, κ.λ.π. 

 

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες 

 

Δεδομένου του υψηλού αριθμού περιστατικών επισφαλειών στο πλαίσιο συνεργασίας με ασιατικές 

εταιρείες, προ του ελέγχου εκάστου δυνητικού εταίρου συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή ως προς 

οιαδήποτε δεσμευτική για την ελληνική εταιρεία συμφωνία, ιδίως δε, σε όρους προπληρωμής 

αγαθών εν μέρει ή εις ολόκληρον κ.λ.π. 

 

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

Η ταϊλανδική πραγματικότητα επιχειρείν, ως προς τις δυσχέρειες δεδομένη λίγο έως πολύ για όλες 

τις ξένες εταιρείες, επιφυλάσσει για τις ελληνικές νέες ευκαιρίες δραστηριοποιήσεως σε μη 

κορεσμένο έδαφος, με δυνητικό καταναλωτικό κοινό μια πολυπληθέστατη και δυναμικώς 

ανερχόμενη μεσαία εισοδηματική τάξη, με εύπλαστη και ιδιαιτέρως δεκτική σε ξένες επιρροές 

καταναλωτική συνείδηση, η οποία αδημονεί να εντάξει στα προϊόντα προβολής των ενισχυμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων της, νέα. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι ο μέσος Ταϊλανδός καταναλωτής, 

δυστυχώς, δεν διαθέτει την κατάρτιση και το ενδιαφέρον να εστιάσει στην ποιότητα ενός προϊόντος, 

η οποία όμως αντικατοπτρίζεται στην τιμή πωλήσεώς του.  

 

 

http://www.thaitradefair.com/fair-calendar/
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Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει την συντριπτική πλειοψηφία του ταϊλανδικού καταναλωτικού κοινού, 

είναι α. η τιμή στο ράφι του καταστήματος -με, ασφαλώς, προτίμηση σε κατά το δυνατό μεγαλύτερες 

συσκευασίες ή βασικές συσκευασίες συνοδευόμενες από συσκευασίες δώρου, στην κατά το δυνατό 

χαμηλότερη τιμή-, καθώς και β. η αισθητική του προϊόντος, η οποία, για συνειρμικές αιτιάσεις πρέπει 

να ακολουθεί τα αισθητικά πρότυπα της ταϊλανδικής κοινωνίας, ανά κατηγορία εισοδηματικής 

τάξεως. 

 

Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία  

 

Με την προσχώρηση της Ταϊλάνδης στον Διεθνή Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας τον Αύγουστο 

του 2017 και την θέση εν ισχύ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης τον Νοέμβριο του 2017, τα 

διεθνή/ξένα εμπορικά σήματα, προστατεύονται ούτως ή άλλως στην χώρα, βάσει Ποινικού Κώδικος.  

 

Ωστόσο, στην περίπτωση μη κατοχυρωμένων εντός Ταϊλάνδης διεθνών Εμπορικών Σημάτων, οι 

σχετικές διορθωτικές/κατασταλτικές ενέργειες από πλευράς αρμοδίων ταϊλανδικών Αρχών είναι 

ιδιαιτέρως βραδείς και τα αντίστοιχα πρόστιμα συμβολικά.  

 

Για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων στην Ταϊλάνδη, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, συνήθως 

καθίσταται εκ των συνθηκών αναγκαία η υποστήριξη ταϊλανδικού δικηγορικού γραφείου/ εταιρείας 

παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής, καθώς, δυστυχώς, ολόκληρη η γραφειοκρατική 

διαδικασία  (αιτήσεις κ.λ.π) είναι στην ταϊλανδική γλώσσα. Ωστόσο, η τιμολόγηση των εν λόγω 

υπηρεσιών συνήθως δεν υπερβαίνει τα 600-800 ευρώ.  

 

Η διαδικασία κατοχυρώσεως λαμβάνει χώρα και διεκπεραιώνεται εξ’ ολοκλήρου από την ταϊλανδική 

Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου (Department of 

Intellectual Property-D.I.P.) 

 

Σε κάθε περίπτωση, η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος προϊόντων στην Ταϊλάνδη, προ της 
εκκινήσεως διαδικασίας εξαγωγής τους, είναι προαιρετική.  

 

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων στην Ταϊλάνδη έχουν 

αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας του 

ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, https://www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html  .  

 

  

https://www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html
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Β.5 Συνήθη εμπόδια επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στην Ταϊλάνδη 
 

 Πολυάριθμα δασμολογικά εμπόδια, με στόχο την προστασία συγκεκριμένων ανταγωνιστικών 
τομέων εκάστης εγχωρίου αγοράς ASEAN από την εισροή εισαγωγών.  

 
 Πολυάριθμα μη δασμολογικά - διοικητικά εμπόδια, είτε σε επίπεδο εισαγομένων προϊόντων 

είτε σε επίπεδο ξένης παραγωγικής παρουσίας (π.χ. ιδιαιτέρως σύνθετες διαδικασίες έκδοσης 
άδειας έναρξης παραγωγικής δραστηριότητος, ιδιαιτέρως περιοριστικές προδιαγραφές για 
την εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων κ.ά) 

 
 Εκτενής κατάλογος αγαθών υπό εισαγωγικές διατυπώσεις/περιορισμούς 
 
 Εξαιρετικά χρονοβόρος διαδικασία πιστοποίησης (κατόπιν μελέτης ανάλυσης 

φυτοϋγειονομικού κινδύνου/Pest Risk Analysis – PRA)/έγκρισης φακέλλου για την έναρξη 
εισαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών από τις αρμόδιες ταϊλανδικές Αρχές  

 
 Πλημμελής προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ήτοι Πνευματικής –πατέντες- 

και Βιομηχανικής –εμπορικά σήματα- Ιδιοκτησίας) 
 
 Μη ενιαία εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας ανά την ταϊλανδική Επικράτεια 
 
 Προτιμησιακός προσανατολισμός ταϊλανδικών Αρχών αρμοδίων για προσέλκυση 

επενδύσεων 
 

 Δυσχέρειες/καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου στις χώρες ASEAN για στελέχη 
επιχειρήσεων, αποθαρρύνοντας ουσιαστικά την σύναψη συνεργειών. 

 

 Διαφθορά  
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Μεταξύ Ελλάδoς και Ταϊλάνδης έχουν πραγματοποιηθεί τρείς γύροι διαπραγματεύσεων (Αθήνα -
Νοέμβριος 1995, Μπανγκόκ - Νοέμβριος 2000 και Αθήνα - Ιούλιος 2007) για την υπογραφή διμερούς 
Συμφωνίας αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Στον τελευταίο γύρο οι δύο πλευρές συμφώνησαν στα 
περισσότερα από τα εκκρεμή Κεφάλαια, δίχως όμως ολοκλήρωση της Συμφωνίας.  

Η ταϊλανδική πλευρά έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της επί του άρθρου 8 της Συμφωνίας, το οποίο 
αφορά στην φορολόγηση των ναυτιλιακών κερδών βάσει του κριτηρίου της σημαίας του πλοίου, 
καθώς θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα μη συμβατότητος με τις Συνταγματικές διατάξεις της χώρας. 

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

To ισχύον φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων στην Ταϊλάνδη προβλέπει πλήρη 

φοροαπαλλαγή για ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 150.000 ταϊλανδικών Baht (περίπου 4.500 

ευρώ) και κλιμακωτή επιβάρυνση για τα υψηλότερα εισοδήματα. Συγκεκριμένως: 

 

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

Επίπεδο Φορολογητέου Εισοδήματος (σε ταϊλανδικά Baht) Φορολ. Συντελεστής 

1 – 150.000 Απαλλάσσεται 

150.001 – 300.000 5% 

300.001 – 500.000 10% 

500.001 – 750.000 15% 

750.001 – 1.000.000 20% 

1.000.001 – 2.000.000 25% 

2.000.001 – 5.000.000 30% 

Πλέον των 5.000.001 35% 

Πηγή: Thailand Board of Investment 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Το ισχύον καθεστώς εταιρικής φορολογήσεως στην Ταϊλάνδη,  προβλέπει οριζόντια φορολόγηση 
20% επί των καθαρών κερδών για τις ταϊλανδικές εταιρείες και 30% για τις αλλοδαπές εταιρείες με 
έδρα την Ταϊλάνδη, με κάποιες διακυμάνσεις για ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων.  

Αλλοδαπή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικώς στην Ταϊλάνδη, είτε πρόκειται μέσω 
υποκαταστήματος είτε μέσω εγχωρίου έδρας, οφείλει να υποβάλει αίτηση για απόκτηση Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου στην ταϊλανδική Υπηρεσία Εσόδων (Revenue Department) εντός 60 ημερών 
από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας. 
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Επισημαίνεται ότι το επίσημο ταϊλανδικό Φορολογικό Έτος, ήτοι το τηρούμενο από την ταϊλανδική 
Κυβέρνηση, ορίζεται από 1η Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Ωστόσο, οι 
ιδιωτικές εταιρείες δύνανται να τηρούν το ημερολογιακό έτος ως φορολογικό.  

 

Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος 

  

A. Φορολόγηση επί των Καθαρών Κερδών 
 

1. Ταϊλανδικές εταιρείες 
 

Συνήθης, «οριζόντιος» Φορολογικός Συντελεστής ταϊλανδικών εταιρειών 20% 

Μικρή επιχείρηση (εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν υπερβαίνει τα  5 εκατ. 
ταϊλανδικά  Baht και έσοδα που δεν υπερβαίνουν ετησίως τα  30 εκατ. 
ταϊλανδικά Baht) 

 

- Καθαρά Κέρδη έως 300.000 ταϊλανδικά Baht Απαλλάσσεται 

- Καθαρά Κέρδη από 300.000-3.000.000 ταϊλανδικά Baht  15% 

- Καθαρά Κέρδη άνω των 3.000.000 ταϊλανδικών Baht 20% 

  

2. Αλλοδαπές εταιρείες με έδρα την Ταϊλάνδη 30% 

  

3. Περιφερειακό Επιτελείο [Regional Operating Headquarters (ROH)] 10% 

B. Φορολόγηση επί Μικτών Εισπράξεων 
 

1. Ενώσεις και Ιδρύματα 10% 

2. Αλλοδαπή εταιρεία δραστηριοποιήσεως στον τομέα των διεθνών μεταφορών 3% 

Γ. Φορολόγηση Εμβασμάτων 
 

Αποστολή κερδών εκτός Ταϊλάνδης αλλοδαπής εταιρείας με έδρα στην Ταϊλάνδη 10% 

Δ. Αλλοδαπή Εταιρεία με έδρα εκτός Ταϊλάνδης αλλά με έσοδα από Ταϊλάνδη 

1. Μερίσματα 10% 

2. Τόκοι 15% 

3. Ενοίκια 15% 

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Royalties) 15% 

5. Φόρος παροχής υπηρεσιών (service fees) 5% 

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες επί του συστήματος και των διαδικασιών εταιρικής φορολογήσεως στην 

Ταϊλάνδη, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Εσόδων: 

https://www.rd.go.th/publish/20470.0.html 

  

 

 

 

 

 

https://www.rd.go.th/publish/20470.0.html
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Γ. 4. Ειδικοί Φόροι 
 

Γ.4.1. Φόρος Προτιθέμενης Αξίας (Value Added Tax) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζεται στην Ταϊλάνδη από το 1992, όταν αντικατέστησε 

τον Φόρο Επιχειρήσεων (Business Tax). Ο ΦΠΑ, ως έμμεσος φόρος, επιβάλλεται στην προστιθέμενη 

αξία σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής. Αυτή την στιγμή, ο Φ.Π.Α. στην Ταϊλάνδη είναι 7%. 

Αναλυτικές πληροφορίες επί του συστήματος και των διαδικασιών επιβολής Φ.Π.Α. στην Ταϊλάνδη, 

έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Εσόδων: 

https://www.rd.go.th/publish/6043.0.html 

 

Γ.4.2. Ειδικός Φόρος Επιχειρήσεων (Specific Business Tax) 

Ο ειδικός φόρος επιχειρήσεων (SBT) είναι ένα άλλο είδος έμμεσου φόρου που υιοθετήθηκε το 1992 

εις αντικατάσταση του μέχρι τότε “Φόρου Επιχειρήσεων”.  

Συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών των οποίων η δραστηριότητα δεν επιβαρύνεται με Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, υπόκεινται στον εν λόγω Ειδικό Φόρο Επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικώς, σε Ειδικό Φόρο επιχειρήσεων υπόκεινται οι κάτωθι επιχειρηματικές δραστηριότητες: 

 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

 Χρηματοδοτικές υπηρεσίες (δάνεια, ενέχυρα κλπ) 

 Ασφαλιστικές υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων/ Real-Estate  

Αναλυτικές πληροφορίες επί του Ειδικού Φόρου Επιχειρήσεων στην Ταϊλάνδη, έχουν αναρτηθεί στον 

διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Εσόδων: https://www.rd.go.th/publish/6042.0.html 

 

Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 

 

Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις εισαγωγής προϊόντων στην ταϊλανδική αγορά αναφέρονται 

λεπτομερώς και ανά κωδικό Ενιαίας Δασμολογικής Κατατάξεως στο ταϊλανδικό Δασμολόγιο, 

διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ταϊλανδικής Τελωνειακής Αρχής: 

 

http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_sear

ch  

 

 

https://www.rd.go.th/publish/6043.0.html
https://www.rd.go.th/publish/6042.0.html
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_search
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp?lang=en&left_menu=menu_integrated_tariff_search
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Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες (FTZ) 

 

Προτεραιότητα της Ταϊλανδικής Κυβερνήσεως ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής αναπτύξεως 

«Ειδικής Οικονομικής Ζώνης» σε συγκεκριμένες, ειδικού ενδιαφέροντος περιοχές ανά την ταϊλανδική 

επικράτεια, με έμφαση πλέον στην ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητος αυτής με τις γειτνιάζουσες προς 

αυτήν χώρες. Ο στόχος, εν προκειμένω, διττός: πρωταρχικώς,  να καταστεί η Ταϊλάνδη κεντρικός 

κόμβος εμπορίου για ολόκληρη την περιοχή ASEAN, ιδίως για τον χώρο «CLMV» (Cambodia-Laos-

Myanmar-Vietnam), το διμερές εμπόριο με τον οποίο ενισχύεται τα τελευταία χρόνια με ταχείς 

ρυθμούς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικοί άξονες δραστηριοποιήσεως προς επιτάχυνση της ανάπτυξης είναι το 

εμπόριο, οι επενδύσεις, η καινοτομία, η ανάπτυξη υποδομών (ιδίως μεταφορών και logistics), η 

ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων 

για τις εταιρείες από τις τέσσερις γειτονικές χώρες να αντλήσουν κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά 

της Ταϊλάνδης. 

 

Πέραν των ανωτέρω, η εν λόγω στρατηγική της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως στοχεύει στην αξιοποίηση 

διαύλων μέσω των οποίων τα ταϊλανδικά προϊόντα θα μπορούσαν να προωθηθούν υπό 

ευνοϊκότερους όρους στις αγορές της Ε.Ε. και των Η.Π.Α, στο πλαίσιο ισχύος του Συστήματος 

Γενικευμένων Προτιμήσεων. 

 

Γ.6.1. Ανατολικός Οικονομικός Διάδρομος 

 

Πρόκειται για εγχείρημα ολοκληρωμένης αστικής και βιομηχανικής αναβαθμίσεως/αναπτύξεως 

συγκεκριμένων περιοχών στην χώρα, για την ανάληψη επενδυτικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητος στις οποίες, παρέχονται σημαντικά κίνητρα. Οι συγκεκριμένες περιοχές, 

αναδειχθείσες πλέον ως Ζώνες Βιομηχανικής Προωθήσεως-ΖΒΠ (EEC Industrial Promotion Zones), 

ουσιαστικώς αποτελούν περιοχές «ειδικών προνομίων» για τους δυνητικούς εγχώριους και ξένους 

επενδυτές. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί είκοσι-μία τέτοιες περιοχές, στις οποίες αναμένεται 

να προστεθούν συμπληρωματικές στο εγγύς μέλλον. 

Το εν λόγω σχέδιο αναλύεται σε πέντε βασικούς άξονες (υποδομές, βιομηχανία, τουρισμός, 

τεχνολογία-καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό) ενώ, πέραν και πλέον του αμιγώς βιομηχανικού, 

ως προανεφέρθη, περιλαμβάνει και αστικό/περιαστικό σχεδιασμό για τις συγκεκριμένες Ζώνες. Ως 

εκ τούτου, οι προοπτικές ανάληψης έργων με συνέχεια και εύρος σε βάθος χρόνου για τις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες διαφαίνονται ιδιαιτέρως ελκυστικές. Δεδομένης δε της στοχεύσεως προς 

συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητος για εκάστη Ζώνη, οι δυνατότητες 

επιχειρηματικής/επενδυτικής δραστηριοποίησης ποικίλλουν τόσο σε επιστημονικό-ερευνητικό, όσο 

και σε επενδυτικό, επιχειρηματικό και, ασφαλώς, τεχνικό επίπεδο.  
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Στο ίδιο πλαίσιο, το ταϊλανδικό Υπουργείο Βιομηχανίας υπέγραψε στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας 

με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Industrial 

Development Organisation-UNIDO) για την ίδρυση της Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων και 

Τεχνολογίας (Investment & Technology Promotion Office-ITPO) και της Μονάδος Βιομηχανικών 

Πληροφοριών (Industrial Intelligence Unit) για την υποστήριξη του Ανατολικού Οικονομικού 

Διαδρόμου (EEC). Η εν λόγω τετραετής συνεργασία (2018-2021) είναι η πρώτη σε επίπεδο χωρών 

ASEAN. 

 

 

 

Πέραν και πλέον των προσκλήσεων εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες 

ανακοινώνονται σε κυλιόμενη βάση και σας προωθούνται αντιστοίχως, τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη 

δύνανται να απευθυνθούν πρωτίστως στην Ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων (Thai Board of 

Investment) και, εφ’ όσον καταστεί απαιτητό, στο Γραφείο Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου της 

Ταϊλάνδης (Eastern Economic Corridor Office of Thailand).  

Εκτενείς αναλυτικές πληροφορίες επί του όλου Σχεδίου έχουν αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο 

της Υπηρεσίας EEC: https://www.eeco.or.th/en.  

 

 

 

https://www.eeco.or.th/en
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Γ.6.2. Παραμεθόριες Περιοχές Ειδικής Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

 

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των παραμεθορίων 

περιοχών,  με στόχο την μεγέθυνση των εκατέρωθεν εμπορικών και επενδυτικών ροών,  την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών και την προετοιμασία των περιοχών 

αυτών για την ενσωμάτωσή τους στον ταϊλανδικό Ανατολικό Οικονομικό Διάδρομο.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται Ειδικές Οικονομικές Ζώνες σε 10 διαφορετικές επαρχίες, με σχέδιο 

αναπτύξεως σε δύο στάδια:  

 

Στάδιο 1: 6 επαρχίες: Tak, Nong Khai, Mukdahan, Sa Kaeo, Trad και Nong Khai 

 

Στάδιο 2: 4 επαρχίες: Narathiwat, Chiang Rai, Nakhon Phanom και Kanchanaburi 

 

Οι κλάδοι που δύνανται να επωφεληθούν από τα επενδυτικά και επιχειρηματικά κίνητρα στις εν 

λόγω περιοχές, περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: 

 

 Υπηρεσίες εφοδιαστικής,  

 Υπηρεσίες διασυνοριακού εμπορίου με τις αποθήκες,  

 Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προς επανεξαγωγή,  

 Υπηρεσίες εφοδιασμού πρώτων υλών από γειτονικές χώρες 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ταϊλανδική Κυβέρνηση προωθεί 13 βιομηχανίες-στόχους, με κάθε Ειδική 

Οικονομική Ζώνη να έχει διαφορετικές προτεραιότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, 

συνθήκες και προοπτικές αναπτύξεως.  Οι 13 κλάδοι-στόχοι είναι οι κάτωθι: 

 Γεωργία, ιχθυοτροφεία 

 Κεραμικά προϊόντα 

 Υφάσματα και δέρματα 

 Έπιπλα 

 Κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι 

 Ιατρικός εξοπλισμός 

 Μηχανήματα και οχήματα 

 Ηλεκτρονικά 

 Πλαστικά 

 Φαρμακευτικά 

 Logistics 

 Real Estate 

 Τουρισμός.  

 

Περαιτέρω, αναλυτικές πληροφορίες επί των ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο 

της ταϊλανδικής Αρχής Βιομηχανικής Περιουσίας: https://www.ieat.go.th/en 
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Δ.1. Νομοθετικό πλαίσιο επί της αναλήψεως επενδυτικής δραστηριότητος στην 

Ταϊλάνδη 

Ο Νόμος περί Αλλοδαπών Εταιρειών (Foreign Business Act) του 1999 είναι ο κύριος νόμος που διέπει 
και ρυθμίζει την πλειοψηφία των ξένων επενδυτικών εγχειρημάτων στην Ταϊλάνδη.  
 
Βάσει της εν λόγω τρέχουσας νομοθεσίας, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών 
περιορίζεται στο 49% μιας επιχείρησης με έδρα την Ταϊλάνδη, ενώ, επιπλέον, αναδεικνύονται τρεις 
διακριτές κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητος για τις οποίες η ξένη συμμετοχή δύναται να 
περιοριστεί ή και να απαγορευθεί: 
 "επιχειρήσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία αλλοδαπών εταιρειών λόγω ειδικών 

λόγων" 
 "επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ή επηρεάζουν τις τέχνες και τον 

πολιτισμό, την παραδοσιακή λαϊκή βιοτεχνία ή τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον"  
 "επιχειρήσεις στις οποίες υπήκοοι της Ταϊλάνδης δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ανταγωνιστούν τους 

αλλοδαπούς".  

Με στόχο την δημιουργία φιλικότερου επιχειρηματικού κλίματος στην Ταϊλάνδη, περισσότερο 

ελκυστικών προοπτικών προς ξένους δυνητικούς επενδυτές και, κατ’ επέκταση,  υψηλότερη 

προσέλκυση Αμέσων Ξένων Επενδύσεων στην χώρα, με σχετικώς πρόσφατη μεταρρύθμιση η 

ταϊλανδική κυβέρνηση προέβη στην εφεξής μη συμπερίληψη τριών κατηγοριών παροχής υπηρεσιών 

στον «Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 3» του νόμου επί της λειτουργίας των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην 

χώρα. Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη εγχωρίων θυγατρικών από τις ξένες 

μητρικές σε όρους α. δανεισμού κεφαλαίων β. ενοικίασης γραφειακών εγκαταστάσεων και                      

γ. παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής.  

Το πλήρες κείμενο του Νόμου περί Αλλοδαπών Εταιρειών έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο 

της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου: 

https://www.dbd.go.th › dbdweb_en › ewt_dl_link 

Δ.1.1. Νομοθεσία αναλήψεως επενδυτικής δραστηριότητος στον Ανατολικό 

Οικονομικό Διάδρομο (Eastern Special Development Zone Act-2018) 

 

Η εν λόγω Νομοθετική Πράξη αποτελείται από 73 Κεφάλαια τα οποία προσδιορίζουν το πλαίσιο 

ανάπτυξης του Οικονομικού Διαδρόμου, τις πολιτικές διάθεσης γης τόσο σε εγχώριες όσο και σε 

ξένες εταιρείες και κοινοπραξίες, την ανάπτυξη υποδομών εντός και περιμετρικώς αυτού, καθώς και 

την ανάπτυξη δικτύων διασύνδεσης των επιμέρους περιοχών του Διαδρόμου μεταξύ τους αλλά και 

αυτών με την υπόλοιπη ταϊλανδική επικράτεια, ιδίως με τους σημαντικότερους κόμβους 

επιχειρηματικότητος και εμπορίου, ήτοι τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα σημαντικότερα αεροδρόμια και 

λιμένες, κλπ.  
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Το πλήρες κείμενο της Νομοθετικής Πράξης για την Ανάπτυξη του Ανατολικού Οικονομικού 

Διαδρόμου έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Ανατολικού 

Οικονομικού Διαδρόμου:  

https://www.eeco.or.th/en/content/eastern-special-development-zone-act 

 

Δ.1.2. Νομοθεσία επί Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέως (ΣΔΙΤ) 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέως στην Ταϊλάνδη ρυθμίζονται από τον Νόμο περί Ιδιωτικών 
Επενδύσεων σε Κρατικές Επιχειρήσεις (Private Investments in State Undertakings Act) του 2013. 
Ωστόσο, η ταϊλανδική Κυβέρνηση, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον 
τύπο ανάληψης επενδυτικής δραστηριότητος, ιδίως σε τομείς όπως η ανάπτυξη υποδομών σε όλη 
την επικράτεια, βρίσκεται σε διαδικασία αναθεωρήσεως της εν λόγω νομοθεσίας.  
 
Το σχετικό νομοσχέδιο ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την βάση για από κοινού ανάληψη 
επενδυτικής δραστηριότητος μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει δε, μέτρα 
προώθησης των επενδύσεων για τα έργα ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της επικρατούσας φορολογικής 
πραγματικότητος, αξιοποιώντας ταυτοχρόνως την τεχνογνωσία και την καινοτομία του ιδιωτικού 
τομέως και προβλέποντας σαφείς και συνοπτικότερες διαδικασίες αξιολογήσεως, εγκρίσεως, 
αδειοδοτήσεως και εκκινήσεως των έργων.  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, τα έργα ΣΔΙΤ στην χώρα εφεξής θα 
ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα μέσω της καθιέρωσης Εθνικού Σχεδίου Υποδομών (National 
Infrastructure Plan), ενώ η διάχυση πληροφοριών θα είναι περισσότερο διαφανής, καθώς τα 
συμμετέχοντα μέρη θα διαθέτουν μεγαλύτερες δυνατότητες συμμετοχής σε όλα τα στάδια των 
σχετικών διαδικασιών. 
 

Το πλήρες κείμενο του Νόμου περί Ιδιωτικών Επενδύσεων σε Κρατικές Επιχειρήσεις έχει αναρτηθεί 

στον διαδικτυακό τόπο: http://www.ppp.sepo.go.th/assets/document/file/1268_File.pdf 

 

Δ.2. Κίνητρα- Προνόμια αναλήψεως επενδυτικής δραστηριότητος σε Ειδικές 

Οικονομικές Ζώνες 

Τα κίνητρα εκ της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικής-επενδυτικής 

δραστηριότητος, ιδίως στις προαναφερθείσες περιοχές Ειδικής Οικονομικής Ανάπτυξης, είναι κατά 

βάση διττού χαρακτήρα: Φορολογικά και μη.  

 

 

 

 

https://www.eeco.or.th/en/content/eastern-special-development-zone-act
http://www.ppp.sepo.go.th/assets/document/file/1268_File.pdf
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Μη Φορολογικά Προνόμια (ενδεικτικώς) 

 

1) Δικαίωμα ιδιοκτησίας γης σε βιομηχανικό κτήμα. 

 

2)Δικαίωμα απασχολήσεως αλλοδαπών ειδικευμένων εργαζομένων, με την διευκόλυνση 

θεωρήσεων εισόδου στην Ταϊλάνδη -για τους ίδιους και τους συζύγους τους- και εκδόσεως αδειών 

εργασίας. 

 

3) Δικαίωμα λήψεως προσθέτων προνομίων από το την ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων (BOI) κατά 

την υποβολή αιτήσεως για την ανάληψης νέας επενδυτικής δραστηριότητος. 

 

Φορολογικά Προνόμια (ενδεικτικώς) 

 

1) Δικαίωμα απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης για μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες και προμήθειες που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. 

2) Δικαίωμα λήψης απαλλαγών από εξαγωγικούς δασμούς, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), 

καθώς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των εισαγόμενων υλικών για χρήση στην παραγωγή ή 

για εμπορική εκμετάλλευση. 

3) Δικαίωμα απαλλαγής από εξαγωγικούς δασμούς, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και 

ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτες ύλες, προϊόντα και υποπροϊόντα. 

Όλα τα κίνητρα-προνόμια προς δυνητικούς επενδυτές αναφέρονται διεξοδικώς στον διαδικτυακό 

κόμβο της ταϊλανδικής Υπηρεσίας Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (Eastern Economic Corridor 

Office): https://www.eeco.or.th/en/investment/investment-privileges/investment-benefits-on-eec . 

 

Δ.3. Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

Οι πιο σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις στην Ταϊλάνδη εκκινήθησαν το 2001, με την ιδιωτικοποίηση της 

ταϊλανδικής Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου, PTT, ενώ ακολούθησαν η 

Αεροπορική Αρχή της Ταϊλάνδης το 2003 και ο ταϊλανδικός Οργανισμός Μαζικών Επικοινωνιών το 

2004 αντιστοίχως. Έκτοτε, υπό το φως των σφοδρότατων αντιδράσεων εκ των Σωματείων δημοσίων 

επιχειρήσεων και Οργανισμών, έχουν πραγματοποιηθεί οριακές μόνο μεταρρυθμίσεις. 

Βασικό ακανθώδες ζήτημα του γενικώτερου συστήματος αποκρατικοποιήσεων στην Ταϊλάνδη 

αποτελεί η πλειοψηφική κρατική/δημόσια μετοχική συμμετοχή στα αποκρατικοποιηθέντα σχήματα, 

καθώς και η πολυεπίπεδη και πολυσχιδής πολιτική εμπλοκή -με ευρείες συνιστώσες διαφθοράς σε 

πολλές περιπτώσεις- , οι οποίες συνιστούν τροχοπέδη στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας 

και της αποδοτικότητος στα εν λόγω υβριδικά επιχειρηματικά μορφώματα.  

  

https://www.eeco.or.th/en/investment/investment-privileges/investment-benefits-on-eec
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

Η συνήθης συμμετοχή ξένων (ήτοι, δυτικών) χωρών στους Διεθνείς Διαγωνισμούς Δημοσίων 

Συμβάσεων στην Ταϊλάνδη και στις λοιπές χώρες αρμοδιότητος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ έχει 

αμφίβολη κατάληξη, με ιδιαιτέρως χαμηλό ποσοστό επιτυχούς αναλήψεως έργων. Προτεραιότητα 

δίδεται στις εγχώριες εταιρείες, έπειτα στις εταιρείες των χωρών ASEAN και ακολουθούν Κίνα, 

Ιαπωνία, Κορέα.  

Ο νέος νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων της Ταϊλάνδης (B.E. 2560/2017) δημοσιεύθηκε στην 

ταϊλανδική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Φεβρουαρίου 2017 και ετέθη εν ισχύ στις 23 

Αυγούστου του 2017. Στόχος της υιοθέτησης αυτού ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας και ο 

περιορισμός των περιστατικών διαφθοράς κατά την διάρκεια των ενδιαμέσων διαδικασιών 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων προμηθειών στην Ταϊλάνδη, μέσω της τυποποιήσεως των 

αντιστοίχων μηχανισμών και προτύπων και της θεσπίσεως ενιαίων, αντικειμενικών κριτηρίων 

υλοποιήσεως, υποχρεωτικώς πληρουμένων εφεξής από όλες τις ταϊλανδικές Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Φορείς και Οργανισμούς. Ωστόσο, με εξαίρεση διεθνείς Ομίλους σημαντικής εμβελείας και 

περιπτώσεις δυτικών χωρών οι οποίες είτε έχουν ήδη μακροχρόνια δραστηριοποίηση -και, ασφαλώς, 

δικτύωση- στην περιοχή, είτε έχουν κάποιο προβάδισμα έναντι άλλων λόγω της παροχής 

αναπτυξιακής βοηθείας/συμμετοχής σε κάποιο διεθνές αναπτυξιακό πρόγραμμα, οι λοιποί 

συμμετέχοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ασύμμετρα κριτήρια αξιολογήσεως των προσφορών τους. 

Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται σε επίπεδο Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών ως επιπρόσθετη αγκύλωση 

στην πρόσβαση διεθνών εταιρειών στην εδώ αγορά εν γένει, εντασσόμενη πλέον στον μακρύ 

κατάλογο των μη δασμολογικών εμποδίων προσβασιμότητος.  

Η εν λόγω πραγματικότητα, κατά το μάλλον ή ήττον, αποτελεί σταθερή παράμετρο της ξένης 

δραστηριοποιήσεως σε όλες τις χώρες της Ενώσεως ASEAN, με ελαφρές αποκλίσεις, ανάλογα με το 

πολιτικό καθεστώς εκάστης χώρας το οποίο προσδιορίζει και τον βαθμό διεθνοποιήσεως της 

εγχωρίου οικονομίας αυτής. Επισημαίνεται, χαρακτηριστικώς, ότι σε κάποιες γειτονικές χώρες (Λ.Δ. 

Λάος, Καμπότζη, Μυανμάρ) δεν υφίσταται καν συγκεκριμένη, διαφανής και ελεγχόμενη διαδικασία 

εν είδει π.χ. ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσκληση εκδηλώσεως επενδυτικού 

ενδιαφέροντος ανά σχεδιαζόμενο έργο, ενώ ενδεχόμενες προτάσεις για νέα έργα, οι αντίστοιχες  

μελέτες  σκοπιμότητος και βιωσιμότητος (feasibility and viability studies) καθώς και το κόστος 

εκπονήσεως όλων αυτών εκκινούν και, κατ’ επέκταση, βαρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Στα προαναφερθέντα προστίθεται και η συνιστώσα της ιδιαιτέρως διαδεδομένης διαφθοράς, η 

οποία αποτελεί, δυστυχώς, βασικό παράγοντα αναλήψεως δημοσίων έργων στην Ταϊλάνδη και την 

περιοχή ASEAN γενικώτερα.  

Δεδομένης της ad hoc εγκρίσεως και εν απουσία οιασδήποτε διαφανούς βάσεως ξένων επενδυτικών 

προτάσεων στην Ταϊλάνδη και τις γύρω χώρες, αναδεικνύεται πλέον η σημασία και αδήριτη ανάγκη 

δημιουργίας και καλλιέργειας ενός συμπαγούς δικτύου επαφών στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο 

Επιμελητηρίων, όσο και σε κυβερνητικό, μεταξύ Δημοσίων Αρχών/Φορέων, από την αξιοποίηση του 

οποίου εξαρτάται ουσιαστικώς η επιτυχής έκβαση των ελληνικών επενδυτικών εγχειρημάτων.  
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΣΤ.1. Κατασκευές-Υποδομές 
 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή ASEAN, δημιουργεί εξίσου ηυξημένες οικιστικές 

ανάγκες αλλά και ανάγκες ριζικού εκσυγχρονισμού των βασικών υποδομών των αναπτυσσομένων 

χωρών της Ένωσης. Οι μεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί και τεχνικοί όμιλοι διαθέτουν όλες τις 

προδιαγραφές επικερδούς συμμετοχής στην έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα που 

παρατηρείται στην περιοχή, τόσο σε έργα αμιγώς οικιστικά, όσο και σε έργα υποδομών. Ωστόσο, επί 

του παρόντος η παρουσία Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην περιοχή είναι ισχνή έως 

μηδαμινή, παρά τις δυνατότητες συμμετοχής Ελληνικών εταιρειών τόσο σε «ανοιχτούς» 

διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων υποδομής, όσο και σε πρωτοβουλίες/προγράμματα της 

Ε.Ε. στην περιοχή, τα οποία, σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή τους διάσταση, παρουσιάζουν 

σημαντικότατες -κεκαλυμμένες και μη- ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για τις 

εταιρείες όλων των Κ-Μ.  

 
ΣΤ.2 Ενέργεια-Α.Π.Ε. 
 
Ο εν λόγω τομέας προσφέρει ευρύ πεδίο για την ανάπτυξη επενδυτικών συνεργειών για τους 

μεγάλους κατασκευαστικούς και τεχνικούς ομίλους (και εταιρείες) της χώρας μας με εξειδίκευση στα 

μεγάλα ενεργειακά έργα, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους σε Δημοσίους Διαγωνισμούς που 

προκηρύσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις χώρες ASEAN. 

 

Βάσει του ταϊλανδικού Σχεδίου Αναπτύξεως Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Αlternative Εnergy 

Development Plan-AEDP), η Διεύθυνση Εναλλακτικής Ενεργειακής Ανάπτυξης και Αποδοτικότητος 

του ταϊλανδικού Υπουργείου Ενέργειας έχει ως στόχο την κάλυψη κατά 30% των συνολικών 

ενεργειακών αναγκών της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έως το 2037. Συνολικώς, το 

Σχέδιο για την περίοδο 2015-2036 στοχεύει στην χρήση εναλλακτικών πόρων για την παραγωγή 

19.684,4 μεγαβάτ ισχύος. Εξ’ αυτών, 6.000 μεγαβάτ αναμένεται να προέλθουν από ηλιακή ενέργεια, 

5.570 μεγαβάτ από βιομάζα, 3.002 μεγαβάτ από αιολική ενέργεια και 2.906.4 μεγαβάτ από 

υδροηλεκτρική ενέργεια. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable 

Energy Agency-IRENA) και του Οργανισμού ASEAN για την Ενέργεια (ASEAN Centre for Energy), 

στόχος των χωρών ASEAN είναι να επιτευχθεί κατά 23% η κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών 

από Α.Π.Ε. μέχρι το 2025. Ως αποτέλεσμα δε της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή, ο 

οποίος αναμένεται να αγγίξει τα 715 εκατομμύρια έως το 2025, για την περίοδο 2014-2025 

αναμένεται αύξηση των ενεργειακών αναγκών/της ενεργειακής ζήτησης κατά 50% και διπλασιασμός 

της συνολικής παραγωγής ενέργειας7.  

                                                           
7 Βλ. σχετικά ‘Renewable Energy Outlook for ASEAN’ 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_ASEAN_2016_report.pdf 
 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_ASEAN_2016_report.pdf
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Επί του παρόντος, σύμφωνα με στοιχεία του OECD, η γεωθερμική  και η υδραυλική ενέργεια 

αξιοποιούνται ήδη στις χώρες ASEAN, όμως η αιολική, η ηλιακή και η βιομάζα σε ελάχιστο βαθμό. Οι 

ελληνικές εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε έργα αυτών των 

κατηγοριών Α.Π.Ε., θα μπορούσαν να δραστηριοποιούν επιτυχώς και με συνέχεια σε βάθος χρόνου 

στον συγκεκριμένο, ολοένα διευρυνόμενο τομέα. 

 

ΣΤ.3 Δομικά υλικά & εξοπλισμός κατασκευών 
 

Προοπτικές διαγράφονται για τους κλάδους μαρμάρου και αλουμινίου και των προϊόντων αυτών, 

λόγω των συνθηκών υψηλής ζήτησης που προκαλεί η ταχύτατα αυξανόμενη κατασκευαστική 

δραστηριότητα (παντός τύπου οικιστικά έργα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, παντός τύπου έργα 

υποδομής, εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων κλπ).  

 

Συναφώς προς τα προαναφερθέντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κλάδοι ηλεκτρολογικού υλικού 

και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών συστημάτων, ανελκυστήρων, ασφαλείας και 

γενικώτερα παντός τύπου κτηριακού εξοπλισμού.  

 
ΣΤ.4 Τουρισμός 
 
Η διαρκώς διευρυνόμενη μεσαία αστική τάξη στις χώρες ASEAN -οι οποίες χαρακτηρίζονται στην 

πλειονότητά τους από τεράστιες εισοδηματικές διαφορές- εκδηλώνει εντεινόμενο ενδιαφέρον για 

την χώρα μας, τόσο σε επίπεδο «συμβατικού» τουρισμού, όσο και σε επίπεδο εξειδικευμένων 

μορφών τουρισμού, ιδίως δε των απευθυνομένων στοχευμένως προς κατηγορίες υψηλών 

εισοδηματικών τάξεων, όπως ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός πολυτελείας, οι κρουαζιέρες κλπ. 

Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αποτελεί αγαπημένο γαμήλιο προορισμό, 

με τα Ελληνικά νησιά να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτιμήσεις Ασιατών μελλονύμφων, τόσο 

για την τέλεση της γαμήλιας τελετής, όσο και για την πραγματοποίηση του ταξιδίου του μέλιτος.  

 
ΣΤ.5 Φαρμακευτικά προϊόντα 
 
Με εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στην χώρα αξίας άνω των 2 δισ $ Η.Π.Α. το 2018 και 

ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, η ταϊλανδική αγορά φαρμακευτικών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

σε ολόκληρη την Ν.Α. Ασία.  Η συνολική αξία της αναμένεται να διπλασιασθεί έως το 2020. Δύο-τρίτα 

των διακινούμενων φαρμακευτικών προϊόντων απορροφώνται από τις νοσοκομειακές μονάδες της 

χώρας, ενώ ιδιαιτέρως διαδεδομένη είναι η πώληση γενοσήμων φαρμάκων.   

Βάσει νέας νομοθεσίας η οποία ετέθη εν ισχύ τον Αύγουστο του 2017, οι νοσοκομειακές μονάδες 

στην Ταϊλάνδη δεν υποχρεούνται πλέον να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών τους 

μέσω του Κρατικού Οργανισμού Φαρμάκων (Government Pharmaceuticals Organisation-GPO), 

εξέλιξη η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις ραγδαίας αυξήσεως των εισαγωγών ξένων 

φαρμακευτικών προϊόντων στην χώρα.  
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ΣΤ.6 Καλλυντικά προϊόντα 
 

Προοπτικές υφίστανται για την εξαγωγική ανάπτυξη των ελληνικών φυτικών καλλυντικών, των 

οποίων οι πρώτες ύλες και οι μέθοδοι παραγωγής βασίζονται σε φυσικά συστατικά, όπως το 

ελαιόλαδο και η μαστίχα.  

 

Μειονέκτημα αποτελεί η σχετικά μικρή σε μέγεθος υψηλή εισοδηματική τάξη η οποία δύναται να 

υποστηρίξει την συγκεκριμένη αγορά, αλλά και η εκτενέστατη παρουσία εγχωρίων φυτικών 

καλλυντικών, σε όλη την περιοχή ASEAN, απευθυνομένων σε κάθε τύπου καταναλωτή και κάθε 

επιπέδου αγοραστική δύναμη.  

 

Πέραν και πλέον αυτών, ανταγωνιστές των ελληνικών εταιρειών καλλυντικών αποτελούν και οι 

ιαπωνικές και κορεατικές εταιρείες με παρεμφερή προϊόντα, ήδη γνωστά στο ταϊλανδικό 

καταναλωτικό κοινό και ευρέως υποστηριζόμενα από μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες σε όλα τα 

ταϊλανδικά ΜΜΕ 

 

Ως εκ τούτου, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να συνυπολογίσουν στην επένδυσή τους δαπάνη 

διαφημιστικής εκστρατείας και λοιπών προωθητικών ενεργειών ενδεχομένως υψηλότερη συγκριτικά 

με αντίστοιχες ανάγκες σε άλλες αγορές, προκειμένου για την ενημέρωση του καταναλωτικού 

κοινού-στόχου και την επιδιαμόρφωση των καταναλωτικών του συνηθειών.   

 
ΣΤ.7 Παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ 
 

Σημαντικές προοπτικές διαγράφονται για την είσοδο και καθιέρωση βασικών παραδοσιακά 

εξαγώγιμων ελληνικών εδώδιμων προϊόντων, κυρίως δε των διεθνώς αναγνωρίσιμων Ελληνικών 

προϊόντων Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ). Υπό την προϋπόθεση της αρτιότερης ενημέρωσης του εκεί καταναλωτικού 

κοινού, οι προοπτικές εισόδου τους στις αγορές των χωρών ASEAN είναι ευοίωνες.  

Επισημαίνονται, ωστόσο, τα κάτωθι:  

 

α. Λόγω απουσίας Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε. και των περισσοτέρων χωρών 

ASEAN, επί του παρόντος δεν είναι εφικτή η επαρκής προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και 

εμπορικών σημάτων των ελληνικών Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. 

 
β. Οι διαδικασίες αδειοδότησης εισαγωγής νωπών φρούτων και οπωροκηπευτικών στην χώρα 

έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρες, παρά την έγκαιρη από πλευράς μας διενέργεια και 

υποβολή προς αξιολόγηση των απαιτούμενων φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 
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ΣΤ.8 Λοιπά τυποποιημένα τρόφιμα 
 

Προοπτικές παρουσιάζουν οι κονσέρβες φρούτων-λαχανικών, οι χυμοί φρούτων, τα γαλακτοκομικά, 

οι ξηροί καρποί, η σταφίδα, καθώς και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Πρόβλημα, ωστόσο, συνιστούν 

οι υψηλοί δασμοί εισαγωγής των εν λόγω κατηγοριών προϊόντων καθώς και οι ιδιαιτέρως 

απαιτητικές και δύσκαμπτες απαιτήσεις τυποποίησης . 

 
ΣΤ.8.1 Ελαιόλαδο 
 

Βάσει ταϊλανδικής γαστρονομικής παραδόσεως και πρακτικής, τα έλαια χρησιμοποιούνται κυρίως 

για τηγάνισμα, συνεπώς η χρήση του ελαιόλαδου θεωρείται ως οικονομικώς μη συμφέρουσα. 

Παράλληλα λόγω των χαμηλοτέρων σημείων καπνού του ελαιολάδου σε σχέση με λοιπά σπορέλαια, 

προϊόντα ελαιολάδου αναμεμειγμένα με σπορέλαια ή πυρηνέλαια, τα τελευταία, παρά την μη 

συγκρίσιμη ποιότητά τους με αυτήν του παρθένου/έξτρα παρθένου ελαιολάδου, καταλήγουν 

προτιμητέα από τον μέσο Ταϊλανδό καταναλωτή. Επιπλέον και ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο που 

διαφοροποιεί την ταϊλανδική αγορά-στόχο για εξαγωγές ελαιολάδου από τις παραδοσιακές 

ευρωπαϊκές/δυτικές/δυτικόστροφες, είναι ότι η γευστική παλέτα της ταϊλανδικής γαστρονομίας, 

ούτως ή άλλως, αντλεί στοιχεία από την κινεζική και τις γειτνιάζουσες της Ν.Α. Ασίας, με συχνή χρήση 

σογιελαίου, σησαμελαίου, ελαίου καρύδας και λοιπών φυτικών ελαίων εντοπίου προελεύσεως.  

 

Το ελαιόλαδο για τον Ταϊλανδό καταναλωτή θεωρείται υπέρ το δέον παχύρρευστο και «βαρύ», ενώ 

η υφή του, η χαμηλή οξύτητα εφόσον είναι ποιοτικό, το ιδιαίτερο άρωμά του και το βαθύ χρώμα του, 

στοιχεία τα οποία υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες αγορές το καθιστούν εξέχον συστατικό 

μεσογειακής διατροφής, στην Ταϊλάνδη και την Ν.Α. Ασία γενικώτερα το κατατάσσουν στην 

κατηγορία των εισαγομένων τροφίμων πολυτελείας. Η εν λόγω κατηγορία τροφίμων καταναλίσκεται 

από κοινό άνω-μεσαίων και ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων -σαφώς ανερχομένων στην Ταϊλάνδη, 

όπως και στις άλλες, ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της Ν.Α. Ασίας- το οποίο, όμως, τα επιλέγει 

περισσότερο βάσει αιτιάσεων κοινωνικής επίδειξης εκλεπτυσμένων διατροφικών συνηθειών, παρά 

ουσίας ή/και σαφούς αντίληψης ποιότητος και διατροφικής αξίας.  

 

Επί τη βάσει αυτής της πραγματικότητος και προκειμένου να διατηρήσουν σημαντικό μερίδιο 

αγοράς, παρά τις προαναφερθείσες αντικειμενικές δυσχέρειες, διεθνώς δημοφιλείς εταιρείες 

παραγωγής ελαιολάδου (ιδίως ιταλικές και ισπανικές) πλέον διαθέτουν σε ιδιάζουσες αγορές-

στόχους όπως η Ταϊλάνδη και οι λοιπές χώρες της Ν.Α. Ασίας, συσκευασίες ελαιολάδου με την 

ένδειξη “extra light”. Πρόκειται για χαμηλής ποιότητος αλλά, εντούτοις, υψηλής διαύγειας και 

ανοικτού χρωματισμού προϊόντα μίξης διαφόρων κατηγοριών ελαιολάδου, ελαφρώς πιο 

ποιοτικών από το πυρηνέλαιο. Η εν λόγω στρατηγική είναι ίσως και η μοναδική επιτυχής για κατ’ 

αρχήν είσοδο σε αγορές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καταναλωτικής προτιμήσεως. 
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Η ποιότητα του Ελληνικού ελαιολάδου είναι γνωστή στις αγορές των χωρών ASEAN.  Ωστόσο, το 

ελληνικό ελαιόλαδο πωλείται ακριβότερα από τα ανταγωνιστικά Ιταλικά και Ισπανικά, ενώ οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις, μέχρι στιγμής, δεν έχουν διαθέσει σημαντικά ποσά για την προώθησή τους 

στην τοπική αγορά (αδύναμο εξαγωγικό μάρκετινγκ) σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές. Ειδικά στην 

αγορά της Ταϊλάνδης, η παρουσία ελληνικού ελαιολάδου στις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων είναι 

σχεδόν μηδαμινή.  

 

ΣΤ.8.2 Κρασιά-Αλκοολούχα ποτά 
 

Παρά τις κατά τόπους (κυρίως σε αμιγώς μουσουλμανικές περιοχές/περιφέρειες) απαγορεύσεις 

εισαγωγής αλκοολούχων ποτών, προοπτικές για τα ελληνικά κρασιά –τα οποία επί του παρόντος 

είναι σχεδόν άγνωστα στις αγορές ASEAN - υφίστανται, αλλά οι δυσχέρειες εισόδου τους είναι 

σημαντικές. Πέραν του βασικού εισαγωγικού δασμολογίου, επιβάλλονται υψηλότατοι φόροι 

κατανάλωσης στα κρασιά και λοιπά αλκοολούχα ποτά, οι οποίοι διαφέρουν ανά περιφέρεια αλλά 

και κατηγορία προϊόντος. Παράλληλα, έντονος είναι ο ανταγωνισμός από άλλες οινοποιητικές χώρες 

(Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ν. Αφρική, ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία).  

 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, για την έκδοση αδείας εισαγωγής αλκοόλης στην Ταϊλάνδη, 

απαιτείται πλέον υποβολή Πιστοποιητικού Ανάλυσης Αλκοόλης (Certificate of Analysis-CoA, επί τη 

βάσει δοκιμής των προς εξαγωγή αλκοολούχων ποτών έναντι των ορίων ουσιών που ορίζονται 

στα πρότυπα της ταϊλανδικής νομοθεσίας). 

 

Επιγραμματικώς, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για άδεια εισαγωγής αλκοόλης στις 

ταϊλανδικές Αρχές, ο εισαγωγέας οφείλει: α. να υποβάλει δείγμα της προς εισαγωγή αλκοόλης στο 

Τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Excise Department) για τον προαναφερθέντα έλεγχο είτε, 

β. να προσκομίσει στο Τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αλκοόλης 

που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο Φορέα στην χώρα προελεύσεως. 

 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τα πρότυπα επί τη βάσει των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι για την 

έκδοση των Πιστοποιητικών, αυτά καθορίζονται πλέον από το προαναφερθέν Τμήμα Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης και όχι από το ταϊλανδικό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Προτύπων, ενώ τα συγκεκριμένα 

Πιστοποιητικά έχουν τριετή ισχύ.  

 

ΣΤ.9 Αμυντικός εξοπλισμός 
Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών με αντίστοιχες ασιατικές της Ένωσης 

ASEAN  βρίσκεται υπό διαρκή εξέλιξη, με σημαντικά περιθώρια επέκτασης και εμβάθυνσης. Ήδη 

μεγάλες ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην περιοχή. 
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

1. Ελληνικές Αρχές 

Ελληνική Πρεσβεία  Τηλ: +66-2-6670090-91, 92                                                      gremb.ban@mfa.gr 

Εμπορικό Τμήμα Τηλ: +66-2-6670090-91, 92                                               ecocom-bangkok@mfa.gr 

Τηλέφωνο Εκτάκτου Ανάγκης: +66 (0) 84 01 050 60 

 

2. Ταϊλανδικές Αρχές 

 
Πλήρης κατάλογος:                                  http://www.nationsonline.org/oneworld/thai-government.htm 
 
Thai Ministry of Commerce                                      https://www.moc.go.th/index.php/moc-english.html 
 

Dpt. of Business Development                 http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/main.php?filename=index 

 
Thai Ministry of Agriculture                                                                                     http://www.doa.go.th/en/ 
 
Thai Customs                                                                      http://en.customs.go.th/index.php?view=normal 
 
Board of Investment of Thailand                                                  http://www.boi.go.th/newboi/en/index/ 
 
Eastern Economic Corridor Office                                                                         https://www.eeco.or.th/en 
 
Tourism Authority of Thailand                                                                   https://www.tourismthailand.org/ 
 
 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια/Φορείς (ενδεικτικώς) 

Thai Chamber of Commerce                                                            https://www.thaichamber.org/ 

Federation of Thai Industries                                                                        https://www.fti.or.th/2016/eng/ 

Thai Travel Agents Association (TTAA)                                                                                   http://ttaa.or.th/ 

 

4. Τράπεζες 

Bank of Thailand                                                              https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx 

Bangkok Bank                                  http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/Pages/homepage.aspx 

Krungthai Bank                                                                                          https://www.ktb.co.th/en/personal 
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https://www.thaichamber.org/
https://www.fti.or.th/2016/eng/
http://ttaa.or.th/
https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx
http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/Pages/homepage.aspx
https://www.ktb.co.th/en/personal
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Siam Commercial Bank                                                      https://www.scb.co.th/en/personal-banking.html 

Kasikorn Bank                                                                                            https://www.kasikornbank.com/EN/ 

Ξένες τράπεζες με υποκαταστήματα στην Ταϊλάνδη:Citibank, HSBC, Deutsche Bank 

 

5. Διοργανωτές Διεθνών Εκθέσεων 

Dpt. of International Trade Promotion http://www.ditp.go.th/main.php?filename=foreignbuyer             

 

6. Πολυκαταστήματα 

Siam Paragon                                                                                                       http://www.siamparagon.co.th/ 

Central World Siam                                                                               http://www.centralworld.co.th/index.php 

MBK Siam                                                                                                                   http://www.mbk-center.co.th/ 

EmQuartier                                                                                                               https://www.emquartier.co.th/ 

Central Embassy Shopping Mall                                                                    http://www.centralembassy.com/ 

Terminal 21                                                                                                               http://www.terminal21.co.th/ 

Platinum Fashion Mall                                                                             http://www.platinumfashionmall.com/ 

Pantip Plaza                                                                                                                 http://www.pantipplaza.com/ 

Chatuchak Weekend Market                                                                                      https://www.chatuchak.org/ 

 

7. Νοσοκομεία 

BNH Hospital                                                                                                           https://www.bnhhospital.com/ 

Bumrungrad International Hospital                                                                   https://www.bumrungrad.com/en 

Bangkok Hospital                                                                          https://www.bangkokhospital.com/index.php/en 

Siriraj Hospital                                                                                                  http://www.siphhospital.com/en/home 

Yanhee General Hospital                                                                                                        http://www.yanhee.net/ 

Samitivej Hospital                                                                                              https://www.samitivejhospitals.com/ 

https://www.scb.co.th/en/personal-banking.html
https://www.kasikornbank.com/EN/
http://www.ditp.go.th/main.php?filename=foreignbuyer
http://www.siamparagon.co.th/
http://www.centralworld.co.th/index.php
http://www.mbk-center.co.th/
https://www.emquartier.co.th/
http://www.centralembassy.com/
http://www.terminal21.co.th/
http://www.platinumfashionmall.com/
http://www.pantipplaza.com/
https://www.chatuchak.org/
https://www.bnhhospital.com/
https://www.bumrungrad.com/en
https://www.bangkokhospital.com/index.php/en
http://www.siphhospital.com/en/home
http://www.yanhee.net/
https://www.samitivejhospitals.com/
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Bangkok Christian Hospital                                                                                               https://www.bch.in.th/en/ 

Phyathai 2 Hospital                                                                                         https://www.phyathai.com/index.php 

Central General Hospital                                                                                                       https://www.cgh.co.th/en 

 

8. Τουριστική Αστυνομία 

 

Thai Tourist Police                                                                                                         https://touristpolice.go.th/en/ 

Emergency Hotline: 1155 
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