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1. Οικονομία Ταϊλάνδης
1.1

Γενικά Στοιχεία για την χώρα

Πίνακας 1: Η Ταϊλάνδη με μια ματιά
Έκταση
Πληθυσμός
Διοικητικές υπο-διαιρέσεις
Πρωτεύουσα
Επίσημη Γλώσσα
Επίσημη Θρησκεία
Πολίτευμα
Νόμισμα
Ισοτιμία/Ευρώ
Ισοτιμία/$ Η.Π.Α
Οικονομικό Έτος

1.2

513.120 χλμ2
68.863.514 άτομα
76 Επαρχίες (Provinces), 878 Διοικητικά Διαμερίσματα
(Districts) + 50 στην Μπανγκόκ μόνο, 7.255 υποδιαμερίσματα (Sub-districts) σε όλη την Επικράτεια
Μπανγκόκ
Ταϊλανδική
94.5% Βουδισμός, 4,29% Ισλάμ κ.ά.
Ενιαία Κοινοβουλευτική Συνταγματική Μοναρχία
Μπατ (Bhat/TBH)
1 Ευρώ=33,68 Μπατ
1 $ Η.Π.Α.=30,16 Μπατ
1η Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Επισκόπηση της οικονομίας της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα 68,2 εκ. κατοίκων, με ονομαστικό Α.Ε.Π. $505,2 δισ. και
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4,1% το 2018. Παρά την όποια συρρίκνωση της οικονομίας
την τελευταία πενταετία, συρρίκνωση την οποία επέτεινε η επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος κατόπιν
πραξικοπήματος τον Μάιο του 2014, πρόκειται για μία εκ των ταχύτερα αναπτυσσομένων οικονομιών
της Ν.Α. Ασίας, 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 της οικονομίας και δυναμικές στρατηγικές προσέλκυσης 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 οικονομικοεμπορική 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. Επιπλέον, η οικονομία της
χώρας χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού και ανεργίας, αμφότερα περί του 0,7%,
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.
Η χώρα χαρακτηρίζεται από έντονες εισοδηματικές ανισότητες, με δυναμικώς ανερχόμενη, όμως,
μεσαία αστική τάξη. Επισημαίνεται ότι για το 2018 η Ταϊλάνδη κατατάσσεται στην 27η θέση (από την
47η το 2017), 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.
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1.2.1

H δομή της ταϊλανδικής οικονομίας

Η συνεισφορά των τομέων στον σχηματισμό του Α.Ε.Π. κατά το Οικονομικό Έτος 2018-2019,
διαμορφώνεται 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.
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 κάποια τάση αποεπένδυσης ξένων κεφαλαίων, η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη.
1.2.2

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη Ταϊλάνδης
Ονομαστικό ΑΕΠ
Μεταβολή ΑΕΠ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΙΑΔ)
Ανεργία
Πληθωρισμός
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Πρωτογενές ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοτιμία/Ευρώ
Ισοτιμία/$ Η.Π.Α
Συναλλαγματικά διαθέσιμα
Πηγή: Bank of Thailand

1.2.3

$505,2 δισ
4,1%
$17.800
0,7%
0,67%
44,1%
-2,5%
51,08%
1 Ευρώ=33,68 Μπατ
1 $ Η.Π.Α.=30,16 Μπατ
202,6$ δισ

Εξωτερικό εμπόριο

Το 2018, οι ταϊλανδικές εξαγωγές ανήλθαν σε $252,9 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, ΗΠΑ, Ιαπωνία,
Βιετνάμ, Χονγκ Κόνγκ, Μαλαισία και Αυστραλία.
Το 2018 οι ταϊλανδικές εισαγωγές ανήλθαν σε $148,2 δισ., προερχόμενες κυρίως από Κίνα, Ιαπωνία,
Η.Π.Α., Μαλαισία, Η.Α.Ε, Ν. Κορέα και Ταϊβάν. Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα ήσαν: μηχανήματα και
εξαρτήματα, χημικά, σίδηρος, ατσάλι και προϊόντα αυτών, ηλεκτρονικά κ.ά.
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Πίνακας 3: Εξωτερικό εμπόριο Ταϊλάνδης
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Ταϊλάνδης

2014
227,46
227,74
-0,28

2015
214,3
202,65
11,65

2016
215,38
194,2
21,18

2017
2018
236,63
252,9
221,52
148,20
15,11
4,75
Ποσά: δισ $ Η.Π.Α.

Πίνακας 4: Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών της Ταϊλάνδης
Κατάταξη
Χώρα
Αξία εξαγωγών
1.
Κίνα
30,31
2.
Η.Π.Α.
28,04
3.
Ιαπωνία
24,94
4.
Βιετνάμ
12,96
5.
Χονγκ Κονγκ
12,53
6.
Μαλαισία
11,64
7.
Αυστραλία
10,78
Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Ταϊλάνδης

% συνόλου
11,98%
11,08%
9,85%
5,12%
4,95%
4,6%
4,26%
Ποσά: δισ $ Η.Π.Α.

Πίνακας 5: Σημαντικότεροι προμηθευτές της Ταϊλάνδης
Κατάταξη

Χώρα

Αξία εισαγωγών

1.
Κίνα
2.
Ιαπωνία
3.
Η.Π.Α.
4.
Μαλαισία
5.
Η.Α.Ε.
6.
Ν. Κορέα
7.
Ταϊβάν
Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Ταϊλάνδης

1.2.4

49,90
35,25
14,97
13,23
10,42
8,88
8,63

% συνόλου
20,1%
14,2%
6,03%
5,33%
4,19%
3,58%
3,48%
Ποσά: δισ $ Η.Π.Α.

Επενδύσεις

Η Ταϊλάνδη αποτελεί αυτή την στιγμή ραγδαίως αναπτυσσόμενο επενδυτικό προορισμό στην περιοχή
ASEAN, προσελκύοντας κατά το οικονομικό έτος 2018-2019 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις άνω των 13 δις
$ ΗΠΑ -προερχόμενες κυρίως από Ιαπωνία, Κίνα και Ελβετία- και καταγεγραμμένο υπερδιπλασιασμό
των υποβληθεισών προσφορών ΞΑΕ κατά το α’ εξάμηνο του 2019. Οι περισσότερες εκ των αιτήσεων
αφορούσαν στις 10 βιομηχανίες-προτεραιότητος (ήτοι: τουρισμό υγείας, βιοτεχνολογία, ρομποτική,
έξυπνες συσκευές, ψηφιακή τεχνολογία, αυτοκινητοβιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, αεροπλοΐα και
εφοδιαστική, βιοκαύσιμα και βιοχημικά προϊόντα και ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες) για την
ταϊλανδική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο υλοποιήσεως της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιομηχανία “Industry
4.0”, όπως π.χ. σε φιλικά προς το περιβάλλον πετροχημικά και χημικά προϊόντα, σε καινοτόμα
γεωργικά συστήματα, σε εφαρμογές βιοτεχνολογίας και ρομποτικής κ.ά.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος δε, βρίσκεται η ανάπτυξη του ταϊλανδικού Ανατολικού
Οικονομικού Διαδρόμου (Thailand Eastern Economic Corridor) η οποία, ως προτεραιότητα και της
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προηγούμενης ταϊλανδικής Κυβερνήσεως και, ασφαλώς, της τρέχουσας, υλοποιείται ταχέως. 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 (ιδίως φορολογικά). 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-δύο τέτοιες περιοχές, στις οποίες αναμένεται να προστεθούν
συμπληρωματικές στο εγγύς μέλλον.
Για το τρέχον οικονομικό έτος και το επόμενο, υπό το φως εξελίξεων οι οποίες άπτονται των συνεπειών
του εμπορικού πολέμου Κίνας-Η.Π.Α. (μετεγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού
από την Κίνα προς λοιπές χώρες της Ν.Α. Ασίας κ.λ.π.), η ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων (Thai
Board of Investment-BoI) εκτιμά ακόμα υψηλότερα μεγέθη αιτήσεων.
Αύξηση -με σημαντικώς, όμως, χαμηλότερους ρυθμούς- παρουσιάζουν και οι ταϊλανδικές επενδύσεις
στο εξωτερικό, με βασικό αποδέκτη τις λοιπές χώρες ASEAN, κυρίως την Μυανμάρ. κατά το οικονομικό
έτος 2018-2019, ο αριθμός των ταϊλανδικών εταιρειών με επενδυτική παρουσία στο εξωτερικό αυξήθηκε
σε 231, από 227 το προηγούμενο έτος.

Πίνακας 6: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς την Ταϊλάνδη

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην χώρα
Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο εξωτερικό
Πηγή: World Bank

1.3
1.3.1

Οικ. Έτος
Συνολικό
2018-2019
Απόθεμα
13,24
227,8
6,59
117,4
Ποσά: δισ $ Η.Π.Α

Οικονομικές σχέσεις Ταϊλάνδης
Ταϊλάνδη – Διεθνείς Οργανισμοί

Η Ταϊλάνδη είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τον Δεκέμβριο του 1946.
Η Ταϊλάνδη είναι μέλος του ΠΟΕ από την 1η Ιανουαρίου 1995 και συμβαλλόμενο μέρος της ΓΣΔΕ
(GATT) από τις 20 Νοεμβρίου 1982. Η χώρα είναι το τρίτο μέλος του ΠΟΕ που απεδέχθη το
πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας TRIPS το 2016.
H Ταϊλάνδη προσχώρησε στον Διεθνή Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας τον Αύγουστο του 2017, με
θέση εν ισχύ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης τον Νοέμβριο του 2017.
Η Ταϊλάνδη είναι, επίσης, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), του Διεθνούς
Οργανισμού Υγείας (WHO), του Διεθνούς Οργανισμού Αλιείας (IMO), του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας (ILO), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Interpol, της Διεθνούς Τραπέζης
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙBRD) κ.ά.
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1.3.2

Ταϊλάνδη – Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης μετά την Κίνα και την Ιαπωνία,
αντιπροσωπεύοντας το 9,1% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας, και δεύτερος
μεγαλύτερος επενδυτής σε αυτήν, μετά την Ιαπωνία. Αντιστοίχως, η Ταϊλάνδη αποτελεί τον 25ο
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ παγκοσμίως.
Ο όγκος διμερούς εμπορίου Ε.Ε.-Ταϊλάνδης, σταδιακώς ενισχυόμενος, το 2018 άγγιξε τα 38 δισ ευρώ.
Οι ταϊλανδικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. το 2018 διαμορφώθηκαν στα 22,9 δις ευρώ και αποτελούνταν
κυρίως από μηχανήματα και ηλεκτρονικά είδη, εξοπλισμό μεταφορών, διάφορα βιοτεχνικά είδη, καθώς
και προϊόντα διατροφής. Στο ίδιο διάστημα, η Ε.Ε. εξήγαγε στην Ταϊλάνδη αγαθά αξίας 15,1 δισ ευρώ,
κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά και συναφή προϊόντα και μεταποιημένα αγαθά.
Επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια σχετικής υποβολής αιτήματος προς την Ε.Ε. από τις αρμόδιες
ταϊλανδικές Αρχές -τον Δεκέμβριο του 2018-, ενεκρίθη η εκκίνηση αναδιαπραγματευτικής διαδικασίας
επί των εξαγωγικών ποσοστώσεων συνολικώς 31 κατηγοριών ταϊλανδικών προϊόντων, ήτοι: εννέα
προϊόντων πουλερικών, εννέα προϊόντων ρυζιού, τεσσάρων προϊόντων γλυκοπατάτας και μανιόκα, έξι
προϊόντων επεξεργασμένων ιχθυηρών και τριών προϊόντων επεξεργασμένων τροφίμων.
Τον Νοέμβριο του 2013, Ε.Ε. και Ταϊλάνδη οριστικοποίησαν την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας (ΣΕΣΣ), η οποία θα μπορούσε να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕΤαϊλάνδης, εν πολλοίς ως προπομπός της σύναψης Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade
Agreement-FTA). Ωστόσο, η υπογραφή της ανεστάλη λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος το
καλοκαίρι του 2014. Εξακολουθεί, εν ισχύ, η αντίστοιχη Συμφωνία του 1980.
Οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ταϊλάνδης εκκινήθησαν τον
Μάρτιο του 2013 και επίσης ανεστάλησαν το καλοκαίρι του 2014, με την ανάληψη της εξουσίας στην
χώρα από την στρατιωτική χούντα. Με την διενέργεια των πρώτων δημοκρατικών εκλογών στην
Ταϊλάνδη έκτοτε, τον Μάρτιο του 2019, βασική προϋπόθεση από πλευράς Ε.Ε. για την επανεκκίνηση
των συνομιλιών, έχει σχεδιάζεται πλέον η διενέργεια πρώτου κύκλου επισήμων διαπραγματεύσεων για
το εγγύς μέλλον.

1.3.3

Συμμετοχή σε περιφερειακές οικονομικές / τελωνειακές Ενώσεις

1.3.3.1 Ένωση χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
Η Ταϊλάνδη αποτελεί ένα εκ των δέκα ιδρυτικών μελών της Ενώσεως των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ασίας (ASEAN), δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή βάσει ΑΕΠ (17%) και τέταρτο μεγαλύτερο
εμπορικό εταίρο της Ε.Ε. στην ASEAN.
Η Ταϊλάνδη ασκεί την προεδρία της ASEAN για το 2019, με προτεραιότητες πολιτικής την
ενδοπεριφερειακή διασυνδεσιμότητα (connectivity), την ενίσχυση της καινοτομίας και την ψηφιακή
ολοκλήρωση σε επίπεδο ASEAN, την καθιέρωση του περιφερειακού ASEAN Brand Name και την
προώθηση πολιτικών βιωσίμου αναπτύξεως όλων των υπο-περιοχών της Ενώσεως, επί τη βάσει των
αρχών ισοτίμου προσβασιμότητος όλων των πολιτών αυτών στις νέες υποδομές (βλ. ενδεικτικώς
πρωτοβουλία/στρατηγική “ASEAN Community Vision 2025”).
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Στο ίδιο πλαίσιο, προτεραιότητα της Ταϊλανδικής Κυβερνήσεως αποτελεί και 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 της Ενώσεως ASEAN. 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. Επιπλέον, 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.
1.3.3.2 Συμφωνία Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Οικονομικής Συνεργασίας (RCEP)
Το εν λόγω πολυμερές μόρφωμα ελευθέρου εμπορίου στοχεύει στην ενισχυμένη περιφερειακή
οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ όλων των χωρών της Ν. Ασίας, με επίκεντρο την διευκόλυνση, την
εμβάθυνση και, σαφώς, την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των δέκα
κ-μ ASEAN με Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ινδία, Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία. Οι εν λόγω
διαπραγματεύσεις εκκινήθησαν τον Νοέμβριο του 2012 κατά την διάρκεια της Συνόδου Κορυφής
ASEAN στην Καμπότζη, με όραμα την δημιουργία μιας Ενώσεως Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ χωρών
συνδυασμένου Α.Ε.Π. άνω των 250 τρις $Η.Π.Α. έως το 2050.
Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της RCEP μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους εμπίπτει,
μεταξύ άλλων, στις προτεραιότητες της ταϊλανδικής προεδρίας της Ενώσεως ASEAN. Ως προς την
πορεία των διαπραγματεύσεων, μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί 7 εκ των 20 Κεφαλαίων της
Συμφωνίας, με περισσότερο ακανθώδη πλέον τα Κεφάλαια περί Επενδύσεων (ρυθμιστικό πλαίσιο,
προστασία επενδύσεων, επίλυση διαφορών κ.λ.π.) και Κανόνων Προελεύσεως Εισαγωγών (αρκετές
χώρες ASEAN εμμένουν σε αυστηρότερα καθεστώτα ελέγχου της εισροής πρώτων υλών από χώρες
εκτός Ενώσεως, προβάλλοντας ανελαστικές απαιτήσεις για επιβολή υψηλότερης χρήσης πρώτων υλών
παραγομένων εντός ASEAN).
Κατά την διάρκεια της 25ης συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων RCEP (Μπάλι,1928.02.2019) επιχειρήθηκε η ολοκλήρωση και των υπολοίπων Κεφαλαίων, ενώ και στην 3η Σύνοδο
Κορυφής RCEP -η οποία έλαβε χώρα στο περιθώριο της 35ης Συνόδου Κορυφής ASEAN (Μπανγκόκ,
4 Νοεμβρίου 2019)- η κοινή βούληση όλων, ιδίως της ταϊλανδικής Προεδρίας ASEAN, για την
οριστικοποίηση μιας Συμφωνίας αμοιβαίως επωφελούς για όλα τα συμμετέχοντα μέρη το συντομότερο
δυνατό, κατέστη απολύτως σαφής.
Εάν/όταν οι προσπάθειες ευοδωθούν, η Συμφωνία Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Οικονομικής
Συνεργασίας θα αποτελεί την σημαντικότερη πολυμερή εμπορική συμφωνία στην Ιστορία,
αντιπροσωπεύοντας μία ενιαία αγορά συνδυασμένου Α.Ε.Π. ποσοστού 28% του παγκοσμίου και
συνολικού πληθυσμού 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
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1.3.4 Συμμετοχή σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών
1.3.4.1 Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Η Ταϊλάνδη συμμετέχει στο εν λόγω Φόρουμ από τον Νοέμβριο του 1989.
Κατά την 30η Υπουργική Σύνοδο APEC (Παπούα-Ν. Γουινέα 15.11.2018), και υπό το πνεύμα της
συνεργασίας μεταξύ των χωρών ASEAN, η Ταϊλάνδη έθεσε ως προτεραιότητα την βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη για όλες τις συμμετέχουσες στο APEC χώρες, με ισότιμη προσβασιμότητα για όλους τους
πολίτες τους και χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποί της υπιογράμμισαν
- Την σημασία της ανάπτυξης υποδομών, όπως αποτυπώνεται στα έργα ανάπτυξης του ταϊλανδικού
Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (ΕΟΚ), καθώς και της προώθησης της διασυνδεσιμότητας σε
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, ιδίως μέσω της υλοποιήσεως της Πρωτοβουλίας “APEC
Connectivity Blueprint” για το 2015-2025.
- Την σημασία της ομαλής μεταβάσεως όλων των συμμετεχουσών χωρών στην ψηφιακή οικονομία,
αποφεύγοντας τους κινδύνους «ψηφιακού χάσματος».
- Την αναγκαιότητα ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και
της βιώσιμης κοινωνίας.

1.3.4.2 Πρωτοβουλία Πολυτομεακής Τεχνικής και Οικονομικής Συνεργασίας του Κόλπου της
Βεγγάλης.
- Στο επίκεντρο των Διασκέψεων της Πολυτομεακής Τεχνικής και Οικονομικής Συνεργασίας του
Κόλπου της Βεγγάλης (Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic CooperationBIMSTEC), πρωτοβουλίας, η οποία εκκινήθη τον Ιούνιο του 1997 επί τη βάσει της ανάγκης
ενισχύσεως του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Νοτίου και Νοτιοανατολικής
Ασίας, αναδεικνύεται η έννοια της διασυνδεσιμότητος μεταξύ των κρατών μελών.
- Οι ηγέτες των επτά συμμετεχόντων χωρών (ήτοι οι ηγέτες Ινδίας, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Μπουτάν,
Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδης και Μυανμάρ), από την εκκίνηση της Πρωτοβουλίας, δεσμεύθηκαν για την
ενίσχυση των μεταξύ τους οικονομικοεμπορικών και επενδυτικών ροών και την προώθηση της
περιφερειακής ολοκλήρωσης, προς επίτευξη ευημερίας για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

1.3.4.3 Λοιπές συμμετοχές της Ταϊλάνδης σε ομάδες χωρών
Πέραν των προαναφερθέντων, η Ταϊλάνδη συμμετέχει ως μέλος ή παρατηρητής στα εξής
μορφώματα:
G77, Asian Development Bank, Asia Regional Forum (ARF), BIS, CD, CICA, CP, EAS,, IAEA, , ICC
(national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IMSO, , IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC
(NGOs), MIGA, NAM, OAS (παρατ.), OIC (παρατ.), OIF (παρατ.), OPCW, OSCE, PCA, PIF, UPU,
WCO, WMO.
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2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος-Ταϊλάνδης
2.1. Διμερές εμπόριο 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.
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.
2.1.1. Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ταϊλάνδης

Εκ των στατιστικών στοιχείων διμερούς εμπορίου αγαθών μεταξύ Ελλάδος-Ταϊλάνδης, καθίσταται
σαφής η σταθερή ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ταϊλάνδη.
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%.
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Πίνακας 7: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ταϊλάνδης 2017-19 (περίοδος αναφοράς: Α’ εξαμ.)

Α’ εξάμηνο
2017
Εξαγωγές
14,31
Εισαγωγές
57,93
Όγκος Εμπορίου
72,24
Εμπ. Ισοζύγιο
-43,62
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Α’ εξάμηνο
2018
16,69
57,16
73,85
-40,47

Α’ εξάμηνο
2019
26,76
63,78
90,54
-37,02

%Μετ. ‘18

%Μετ.’17

60,33%
87,00%
11,58%
10,09%
22,59%
25,33%
-8,52%
-15,13%
Ποσά: εκατ. Ευρώ

Πίνακας 8: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ταϊλάνδης 2014-2018

2014
36,1
106,8
-70,7

Εξαγωγές αγαθών (αξία)
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

2015
43,46
94,28
-50,82

2016
2017
2018
48,33
12,4%
43,92
42,34
0,5%
110,24 107,89 108,48
-66,32 -65,55 -60,15 -8,23%
Ποσά: εκατ. Ευρώ

Πίνακας 9: Κυριότερες ελληνικές εξαγωγές & εισαγωγές προς/από την Ταϊλάνδη (2018)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΑ

Καρποί και Φρούτα (παρασκ/να)
Ελάσματα και ταινίες από
αργίλιο
Μάρμαρα και ασβεστόλιθοι
Βαμβάκι

12,9
7,4

Συσκευές τεχνητού κλίματος
Ψυγεία και καταψύκτες

21,4
8,3

4,8
4,6

8,1
6,9

2,9
2,7
1,8

Επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα
Παρασκευάσματα & κονσέρβες
ιχθυηρών, χαβιάρι
Επιβατηγά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα
Μοτοσυκλέτες και ποδήλατα

1,5
1,2

Ρητίνες πετρελαίου
Ενδύματα & εξαρτήματα ένδυσης

2,8
2,4

0,9

Καρποί και Φρούτα (παρασκ/να)
2,4
Ποσά: εκατ. Ευρώ

Πέτρες για λάξευση
Χαρτί/Χαρτόνι για ανακύκλωση
Καρποί και Φρούτα
κατεψυγμένα
Λοιπά προϊόντα
Ολοκληρωμένα κυκλώματα και
ηλεκτρονικές μικροσυν/σεις
Χρωστικές ύλες
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

5,6
5,4
3,9

Πίνακας 10: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Ταϊλάνδη
2014
Αφίξεις από την Ταϊλάνδη
2.151
Μεταβολή
Μ/Δ
Πηγή: Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Μπανγκόκ

2015
2016
2017
2018
2.448
2.280
2.751
3.687
13,8%
-6,8%
20,6%
34%
Ποσά: Αριθμός Θεωρήσεων Εισόδου (Visas)
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2.2.

Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος-Ταϊλάνδης

To θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ταϊλάνδης περιλαμβάνει:
 Αεροπορική Συμφωνία
Υπεγράφη στις 31/5/1972 στη Μπανγκόκ, κυρώθηκε με το Ν.Δ187 της 20/11/1974.
 Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας
Υπεγράφη στις 29/09/1987 στην Αθήνα, κυρώθηκε με το Ν.2097 της 2/12/1992.
 Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας
Υπεγράφη στις 4/3/1992 στη Μπανγκόκ, κυρώθηκε με το Ν.2097 της 2/12/1992.
 Συμφωνία Πολιτιστικής Συνεργασίας
Υπεγράφη στις 21/09/2004 στην Ν. Υόρκη, κυρώθηκε με το Ν.3410 της 2/11/2005.
 Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού
Yπεγράφη στις 5/9/2006 στην Αθήνα και κυρώθηκε με το Ν.3576 της 8/6/2007 (κατήργησε την ως
ανωτέρω Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας).
2.3. Απολογισμός Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας
Κατά τα Οικονομικά Έτη 2017-2018 και 2018-2019, το εκ νέου ενεργοποιηθέν Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπανγκόκ, με στόχο την βέλτιστη
υποστήριξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στην χώρα και την
γενικώτερη εμβάθυνση και επέκταση των διμερών οικονομικοεμπορικών δεσμών Ελλάδος-Ταϊλάνδης,
δραστηριοποιήθηκε ως κάτωθι:

1. Ενέργειες, συναντήσεις, συμμετοχή, δικτύωση

22.09.2017 Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. στην Μπανγκόκ επί της εκκρεμούς
αδειοδοτήσεως εισαγωγής ελληνικών κερασιών και ακτινιδίων στην Ταϊλάνδη.
Ενημέρωση Αντιπροσωπείας Ε.Ε. στην Μπανγκόκ επί του θέματος, σε συνέχεια
σχετικών συνεννοήσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω συνεννοήσεις είχαν πραγματοποιηθεί ήδη, προ
και εν όψει της αναλήψεως υπηρεσίας της επικεφαλής του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ.
6.10.2017

Αίτημα συνδρομής Αντιπροσωπείας Ε.Ε. προς επίσπευση διαδικασιών
αδειοδοτήσεως εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Ταϊλάνδη
Διαβίβαση προς την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. του εκ του ΥΠΑΑΤ υποβληθέντος
αιτήματος προς τις αρμόδιες ταϊλανδικές Αρχές, ώστε να συμπεριληφθεί η χώρα μας
στον κατάλογο των Κ-Μ που αντιμετωπίζουν παρεμφερείς δυσχέρειες στην Ταϊλάνδη.
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30.10.2017 Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία. Επισήμανση Προτεραιοτήτων.
Ενεργός συμμετοχή στην άτυπη διαβούλευση σε επίπεδο Ε.Ε.-κ-μ επί της
διαμορφώσεως καταλόγου προτεραιοτήτων Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας για
την Ταϊλάνδη. Από πλευράς μας πρόταση συμπερίληψης αναφορών σε: α. Προστασία
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με έμφαση στα Εμπορικά Σήματα, β.
Συνεργασία μεταξύ Clusters και γ. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων εν είδει
Επιχειρηματικών-Επενδυτικών Ημερίδων για την εξοικείωση της ταϊλανδικής
επιχειρηματικής κοινότητος με το ευρωπαϊκό επιχειρείν και τις ευκαιρίες
δραστηριοποιήσεως σε κάθε χώρα, κατέστη πλήρως αποδεκτή.
17.11.2017 Διάλογος ASEAN-Ε.Ε. για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Εκπροσώπηση της Ελλάδος. Δικτύωση με εκπροσώπους λοιπών Διπλωματικών
Αρχών, ΜΚΟ, Διεθνών Οργανισμών και Ομίλων με διεθνή δραστηριοποίηση στην
υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομών, ιδίως σε ολόκληρη την περιοχή
της Ν.Α. Ασίας.
8.12.2017

Συμμετοχή στην εθιμοτυπική συνάντηση του Πρέσβεως κ. Μπούτου, με
εκπροσώπους του ταϊλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. (Γεν. Δ/νση
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων & Γεν. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)
Ο κ. Πρέσβυς ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την επαναλειτουργία του Γραφείου
Ο.Ε.Υ. κατόπιν μακράς περιόδου αδράνειας, παρουσίασε την επικεφαλής του Γραφείου
Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ ως σημείο επικοινωνίας (contact point) για θέματα διμερών
οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Ταϊλάνδης, συμπεριλαμβανομένων των
τομέων επενδύσεων και τουρισμού. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση από πλευράς
μας και συζήτηση, επί α. των διμερών οικονομικών & εμπορικών σχέσεων της χώρας
μας με την Ένωση ASEAN γενικώτερα και την Ταϊλάνδη ειδικότερα β. των βασικών
αξόνων λειτουργίας του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων γ. των
τομέων ενδιαφέροντος για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και δ. της ανάγκης
προώθησης της εκατέρωθεν ροής πληροφοριών/ έγκαιρης ενημέρωσης επί διεθνών
διοργανώσεων, προκηρύξεων κ.λ.π.

15.01.2018 Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της ταϊλανδικής Ενώσεως Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων
Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδος-Ταϊλάνδης για την προβολή του
τουριστικού προϊόντος εκάστης στο ταξιδιωτικό κοινό της άλλης, τόσο σε επίπεδο
ιδιωτικού τομέως, μέσω της συνεργασίας του ταϊλανδικού ΤΤΑΑ με τον Σύνδεσμο των
εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), όσο και σε διακυβερνητικό,
μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού των δύο χωρών.
18.01.2018 Εκπροσώπηση της Ελλάδος και συμμετοχή στην τρίτη συντονιστική συνάντηση
ΤΤΑΑ-ΝΤΟs Club.
Ανάδειξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Εκ νέου ενθάρρυνση
της συνεργασίας της ΤΤΑΑ με τον HATTA, τον Σ.Ε.Τ.Ε. αλλά και τον Ε.Ο.Τ.
Παρουσίαση του ρόλου του Γραφείου μας στην εν παραλλήλω υποστήριξη της ροής
επιχειρηματικότητος-επενδύσεων-τουρισμού.
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31.01.2018 Συνεργασία με Ε.Ο.Τ. για προμήθεια οπτικοαστικού υλικού προώθησης και
προβολής του ελληνικού τουρισμού.
Αίτημα προς τον Ε.Ο.Τ. αποστολής στην Πρεσβεία Μπανγκόκ εντύπου και
οπτικοακουστικού υλικού προβολής και προωθήσεως του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.
01.02.2018 Συνάντηση εργασίας με την Γεν. Δ/νση Γεωργίας του ταϊλανδικού Υπουργείου
Γεωργίας και Συνεταιρισμών,.
Κατά την εν λόγω συνάντηση, από πλευράς μας ετέθησαν τα κάτωθι:
 Φυτοϋγειονομικά θέματα: Καθυστερήσεις στην εξέταση των από 29.03.2016
υποβληθέντων φακέλλων για τα ελληνικά ακτινίδια και κεράσια.
 Προστασία
προϊόντων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
στην
Ταϊλάνδη:
Περιστατικά
καταχρηστικής/παραπλανητικής χρήσης της επωνυμίας «φέτα» από ταϊλανδικές και
ξένες εταιρείες, εντός της ταϊλανδικής αγοράς
 Εξειδικευμένες προϋποθέσεις εισαγωγής συγκεκριμένων κατηγοριών αγροτικών
προϊόντων στην χώρα: ελληνικού μελιού, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων
ζωικής προελεύσεως στην ταϊλανδική αγορά.
23.03.2018 Σχέδιο Αναπτύξεως του ταϊλανδικού Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου.
Συμμετοχή σε παρουσίαση.
Συμμετοχή σε παρουσίαση εκ της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (Thai Board of
Investment-BoI) και του Γραφείου Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (EEC Office),
των επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο αναπτύξεως του ταϊλανδικού Ανατολικού
Οικονομικού Διαδρόμου.
30.03.2018 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου,
Γεν. Δ/νση Προωθήσεως Διεθνούς Εμπορίου και την Υπηρεσία Εμπορικής
Πολιτικής και Στρατηγικής.
Από πλευράς μας ετέθησαν τα εξής: Προστασία προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. στην
Ταϊλάνδη, έλεγχος φερεγγυότητος εταιρειών με έδρα την Ταϊλάνδη, Σύστημα Αμοιβαίας
Αναγνώρισης Προτύπων και Πιστοποιήσεων, διαδικασία κατοχύρωσης Εμπορικών
Σημάτων στην Ταϊλάνδη, εκκρεμής αδειοδότηση εισαγωγής ελληνικών κερασιών και
ακτινιδίων στην Ταϊλάνδη, διοργάνωση ενημερωτικών/ προωθητικών εκδηλώσεων για
το εμπόριο και τις επενδύσεις σε Ταϊλάνδη και Ελλάδα.
09.05.2018 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου,
Γεν. Δ/νση Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Από πλευράς μας, ετέθησαν: Προστασία ελληνικών προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. στην
Ταϊλάνδη, διαδικασία κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων στην Ταϊλάνδη, η
κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος ως προαπαιτούμενο για την είσοδο ξένων προϊόντων
στην Ταϊλάνδη, διμερής συνεργασία στον τομέα της προστασίας των Δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων επί της προστασίας
των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε Ταϊλάνδη και Ελλάδα.
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23.05.2018 Συνάντηση εργασίας
Επιμελητηρίου

με

εκπροσώπους

του

ταϊλανδικού

Εμπορικού

Από πλευράς μας ετέθησαν: τομείς ενδιαφέροντος για την επιδίωξη επιχειρηματικών
συνεργειών, έναρξη κύκλου επαφών μεταξύ των Επιμελητηρίων Ελλάδος-Ταϊλάνδης
και διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, ανταλλαγή πληροφοριών για διεθνείς
διοργανώσεις στις δύο χώρες και ενθάρρυνση των εκατέρωθεν επιχειρηματικών
κοινοτήτων για συμμετοχή σε αυτές, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων επί του
επιχειρηματικού κλίματος και των επενδυτικών ευκαιριών σε Ταϊλάνδη και Ελλάδα.
04.06.2018 Συμμετοχή στην συνάντηση της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Γεωργίας (Department of Agriculture) του ταϊλανδικού
Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών.
Ως προς τις ελληνικές εκκρεμότητες για τα κεράσια και τα ακτινίδια και παρά τις από
πλευράς μας προσπάθειες επιτάχυνσης των σχετικών διευθετήσεων, κατά την
προαναφερθείσα διμερή μας συνάντηση τον Φεβρουάριο τ.έ., μετά απογοήτευσης
ενημερωθήκαμε ότι ουδεμία πρόοδος είχε σημειωθεί στις διαδικασίες εξέτασης των εν
λόγω φακέλλων, καθώς αυτές δεν είχαν καν ξεκινήσει! Ωστόσο, για μία ακόμη φορά,
λάβαμε διαβεβαίωση ότι εντός του έτους θα υπήρχαν απτά αποτελέσματα.
Επισημαίνεται ότι, για την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων κ-μ Ε.Ε., η
αντίστοιχη ενημέρωση υπήρξε παρεμφερής, αν όχι πανομοιότυπη.
05.06.2018 Συμμετοχή σε διεθνές Σεμινάριο της Δ/νσης Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του
Ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, με τίτλο "Control of
Animal Diseases-Regionalisation".
Σεμινάριο στο πλαίσιο των διμερών επαφών της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. με την
Διεύθυνση Γεωργίας και την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του ταϊλανδικού
Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών.
06.06.2018 Συμμετοχή στην συνάντηση της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του ταϊλανδικού Υπουργείου
Γεωργίας και Συνεταιρισμών.
Από πλευράς μας και κατά τις οδηγίες εκ του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσεως
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ, επισημάνθηκε το ενδιαφέρον της
χώρας μας για εξαγωγή δειγμάτων κρέατος (χοιρινών αλλαντικών, αλλαντικών από
βόειο κρέας, αλλαντικών από κρέας πουλερικών και σύνθετων προϊόντων).
07.06.2018 Παρουσίαση του σχεδίου αναπτύξεως του ταϊλανδικού Ανατολικού Οικονομικού
Διαδρόμου προς επικεφαλής Πρεσβευτικών Αρχών στην Ταϊλάνδη.
Εκπροσώπηση ελληνικής Πρεσβείας Μπανγκόκ. Δικτύωση με εκπροσώπους του
Γραφείου Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου και της Επιτροπής Επενδύσεων.
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08.06.2018 Συμμετοχή στην αποχαιρετιστήριο συνάντηση Πρέσβεως κ. Μπούτου με τον
Ταϊλανδό Πρωθυπουργό.
Από ελληνικής πλευράς, επιβεβαιώνοντας το εκτενές περιθώριο βελτίωσης και
ενίσχυσης των διμερών της οικονομικο-εμπορικών ροών, ετέθησαν ως τομείς
προτεραιότητος ο κατασκευαστικός, ο τομέας ανάπτυξης παντός τύπου υποδομών
στην χώρα αλλά και ο τομέας της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση της Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, ήτοι τομείς στους οποίους, όπως ενημερώσαμε, οι ελληνικές εταιρείες
και Όμιλοι διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης σε διεθνές
επίπεδο. Πλέον των προαναφερθέντων, ειδική αναφορά έγινε και στον τομέα του
τουρισμού, ενημερώνοντας τον Ταϊλανδό Π/Θ επί των αυξανομένων εκατέρωθεν
τουριστικών ροών, καθώς και επί των δυνατοτήτων διερεύνησης ευκαιριών
επιχειρηματικής διαδράσεως σε εξειδικευμένους τομείς τουρισμού.
12.06.2018 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Διευθύνσεως Προώθησης Διεθνούς
Εμπορίου (Dpt. of International Trade Promotion-DITP) του ταϊλανδικού
Υπουργείου Εμπορίου.
Από πλευράς μας ετέθησαν: τομείς ενδιαφέροντος για την επιδίωξη επιχειρηματικών
συνεργειών, ανταλλαγή πληροφοριών για διεθνείς διοργανώσεις στις δύο χώρες και
ενθάρρυνση των εκατέρωθεν επιχειρηματικών κοινοτήτων για συμμετοχή σε αυτές,
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων επί του επιχειρηματικού κλίματος και των
επενδυτικών ευκαιριών σε Ταϊλάνδη και Ελλάδα.
13.06.2018 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Διευθύνσεως Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου.
Αρυσθήκαμε πληροφορίες ως προς τις δυνατότητες παροχής εκ της Δ/νσεως
συγκεκριμένης, ενίοτε «ευαίσθητης» ενημέρωσης (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα, τυχόν
οικονομικές/φορολογικές ατασθαλίες/εκκρεμότητες κλπ) επί ταϊλανδικών εταιρειώνδυνητικών επιχειρηματικών εταίρων ελληνικών εταιρειών και σε συνέχεια αντιστοίχων
αιτημάτων από τις τελευταίες για την προάσπιση των συμφερόντων τους προ της
συνάψεως οιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας.
02.07.2018 Αίτημα προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας ταϊλανδικού Υπουργείου
Γεωργίας και Συνεταιρισμών, ως προς την εισαγωγή ελληνικών ακατέργαστων
δερμάτων στην Ταϊλάνδη.
26.07.2018 Νέο αίτημα προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του ταϊλανδικού
Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, ως προς την εισαγωγή ακατέργαστων
δερμάτων στην Ταϊλάνδη.
Υποβολή νέου αιτήματος προς τις αρμόδιες ταϊλανδικές Αρχές, σε συνέχεια σχετικού
αιτήματος από πλευράς ΥΠΑΑΤ.
11.09.2018 Επικαιροποίηση καταλόγου Ε.Ε. μη δασμολογικών
ευρωπαϊκών εταιρειών στην αγορά της Ταϊλάνδης.

εμποδίων

εισόδου

Ενεργός συμμετοχή στην άτυπη διαβούλευση σε επίπεδο Ε.Ε.-κ-μ επί της
επικαιροποιήσεως εν λόγω καταλόγου για την Ταϊλάνδη. Από πλευράς μας πρόταση
συμπερίληψης αναφοράς στην πλημμελή προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων
στην χώρα, κατέστη πλήρως αποδεκτή.
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14.09.2018 Επίσκεψη εργασίας στην Λ.Δ. Λάος.
Συναντήσεις της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ με εκπροσώπους του
Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (Γεν. Δ/νση Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου),
του Υπουργείου Επενδύσεων & Σχεδιασμού (Γεν. Δ/νση Προωθήσεως Επενδύσεων),
του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Vientiane καθώς και του Εθνικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας. Ενημέρωση των συνομιλητών, μεταξύ άλλων,
ως προς το σημαντικό περιθώριο επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως των ελληνικών
εταιρειών σε πληθώρα συγκεκριμένων τομέων, ιδίως σε εκείνους στους οποίους οι
ελληνικές εταιρείες διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποιήσεως σε
διεθνές επίπεδο.
17.09.2018 Συμμετοχή σε σεμινάριο του Euro Chamber Myanmar, επί των επιχειρηματικών
και επενδυτικών ευκαιριών σε Καμπότζη, Λ. Δ. Λάος και Μυανμάρ.
Δικτύωση με εκπροσώπους Επιμελητηρίων με έδρα της εν λόγω χώρες.
19.09.2018 Συμμετοχή σε συνάντηση της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας (Department of Livestock
Development-DLD) του ταϊλανδικού Υπ. Γεωργίας και Συνεταιρισμών
Αιτηθήκαμε ενημέρωση ως προς τις ελληνικές αιτήσεις, καθώς και επίσπευση των
διαδικασιών αδειοδοτήσεως της εισαγωγής των ελληνικών προϊόντων στην χώρα.
20.09.2018 Συμμετοχή σε συνάντηση της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Γεωργίας του ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και
Συνεταιρισμών
Αιτηθήκαμε εκ νέου την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδοτήσεως της εισαγωγής
ελληνικών ακτινιδίων και κερασιών στην Ταϊλάνδη, για τα οποία οι αιτήσεις εκκρεμούν.
26.09.2018 Αίτημα προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του ταϊλανδικού
Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, σχετικώς με την εισαγωγή
μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης στην Ταϊλάνδη.
26.09.2018 Υπόμνηση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του ταϊλανδικού
Υπουργείου Γεωργίας & Συνεταιρισμών ως προς το από 26.07.18 αίτημα
ενημερώσεως σχετικώς με την εισαγωγή ακατέργαστων δερμάτων στην
Ταϊλάνδη.
Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Μπανγκόκ
03.10.2018 Εκπροσώπηση της Ελλάδος στο 5ο Συνέδριο UNESCAP για την Oικολογική
Bιομηχανία και την Bιώσιμη Aνάπτυξη. “5th Green Industry Conference for
Sustainable Development”.
Δικτύωση με UNIDO, UNESCAP και εκπροσώπους Ταϊλανδικού Υπουργείου
Εμπορίου, λοιπών ταϊλανδικών Υπουργείων και Υπουργείων λοιπών χωρών ASEAN,
εκπροσώπων της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Μπανγκόκ, εκπροσώπων Μ.Κ.Ο. και
Ινστιτούτων με διεθνή δράση στον τομέα της παροχής αναπτυξιακής βοηθείας, καθώς
και ιδιωτικών εταιρειών/Ομίλων υλοποιήσεως αναπτυξιακών έργων διεθνώς.
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10.10.2018 Συνάντηση εργασίας
Βιομηχανιών

με

εκπροσώπους

της Ομοσπονδίας

Ταϊλανδικών

Συνάντηση με αφορμή προσφάτως εκπεφρασμένο εκ του Σ.Ε.Β. ενδιαφέρον για την
πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής στην Ταϊλάνδη το επόμενο έτος.
Ως προς τις επιχειρηματικές αποστολές, συζητήθηκαν τα κάτωθι:
 Τομείς ενδιαφέροντος για την προώθηση διμερών επιχειρηματικών συνεργειών.
 Δυνατότητα από πλευράς Ο.Τ.Β. διοργανώσεως των επιχ. συναντήσεων Β2Β.
 Προοπτική/δυνατότητα διοργανώσεως παράλληλης
«Επιχειρηματικού-Επενδυτικού Φόρουμ» κατά την
επιχειρηματικής αποστολής.

εκδηλώσεως,
διάρκεια της

εν είδει
εν λόγω

24.10.2018 Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόεδρο του ταϊλανδικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου
Συνάντηση με αφορμή εκπεφρασμένο εκ του Σ.Ε.Β. ενδιαφέρον για
πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής στην Ταϊλάνδη το επόμενο έτος.

την

29.10.2018 Εισήγηση διοργανώσεως «Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος», κατά την
διάρκεια σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής αποστολής ΣΕΒ-ΣΕΒΕ-Enterprise
Greece στην Μπανγκόκ, με την συμμετοχή και υποστήριξη αυτών.
Επί τη βάσει προϋπάρχοντος σχεδιασμού του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ για την
διοργάνωση Επιχειρηματικής & Επενδυτικής Ημερίδος στην Ταϊλάνδη -στο πλαίσιο του
Προγραμματισμού Δράσεων των Γρ. Ο.Ε.Υ. στις χώρες διαπιστεύσεως-, με αφορμή
την σχεδιαζόμενη εκ του Σ.Ε.Β. επιχειρηματική αποστολή στην χώρα και με στόχο την
επίτευξη ηυξημένου αντικτύπου των δράσεων προωθήσεως του ελληνικού επιχειρείν
στην Ταϊλάνδη μέσω συνδυασμένων επιμέρους πρωτοβουλιών, εισηγηθήκαμε την
υλοποίηση ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος κατά την διάρκεια
της προαναφερθείσας επιχειρηματικής αποστολής.
01.11.2018 Υποβολή ερωτήματος προς το ταϊλανδικό Υπουργείο Δημοσίας Υγείας, ως προς
τις απαιτήσεις αδειοδοτήσεως της εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην
χώρα.
07.11.2018 Εισήγηση ελληνικής συμμετοχής στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
“THAIFEX-World of Food Asia, 2019”
Υποβολή προς τον Φορέα Enterprise Greece, αναλυτικής εισηγήσεως συμμετοχής της
χώρας μας στην εν θέματι Έκθεση.
08.11.2018 Εισήγηση ελληνικής συμμετοχής στην διεθνή διοργάνωση “Thai International
Travel Fair 2019”
Υποβολή προς HATTA και ΣΕΤΕ, αναλυτικής εισηγήσεως συμμετοχής της χώρας μας
στην εν θέματι Έκθεση.
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09.11.2018 Πρόσκληση συμμετοχής ΥΠΑΑΤ σε Επιχειρηματική Ημερίδα, κατά την διάρκεια
σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής αποστολής ΣΕΒ-ΣΕΒΕ-Enterprise Greece στην
Μπανγκόκ
Δεδομένης της ηυξημένης βαρύτητος α. της προβολής και προωθήσεως των ελληνικών
προϊόντων Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. σε χώρες όπου η ελληνική παρουσία στον κλάδο των
τροφίμων είναι εξαιρετικώς ισχνή, αλλά και η προστασία των εμπορικών επωνυμιών
προϊόντων των εν λόγω κατηγοριών πλημμελής, όπως στην Ταϊλάνδη και β. της
αναδείξεως των υφισταμένων δυνατοτήτων διμερούς συνεργασίας σε επίπεδο “G2G”
προς αναβάθμιση των διεργασιών επί φυτοϋγειονομικών θεμάτων, καθώς από
ταϊλανδικής πλευράς υφίστανται καθυστερήσεις οι οποίες παρακωλύουν την
αδειοδότηση της εισαγωγής ελληνικών οπωροκηπευτικών στην χώρα, το Γραφείο μας
απηύθυνε προς το ΥΠΑΑΤ πρόσκληση συμμετοχής στην εν θέματι διοργάνωση.
13.11.2018 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων
(Thai Board of Innestment-BoI)
Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων κα
Duangjai Asawachintachit, παρουσία μελών του ιδιαιτέρου Γραφείου της, με αφορμή
την εκκίνηση προπαρασκευαστικών επαφών/ενεργειών για την εκ του Γραφείου μας
προταθείσα διοργάνωση Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος στην Μπανγκόκ.
19.11.2018 Πρόσκληση Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ προς ταϊλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για
την από κοινού διοργάνωση «Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος/Φόρουμ»
κατά την διάρκεια σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής αποστολής του Σ.Ε.Β. στην
Μπανγκόκ.
20.11.2018 Εκπροσώπηση της Πρεσβείας σε Ημερίδα ταϊλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών,
με θέμα: “Shaping Sustainable Development in South East Asia, in a New Era of
Change-the Future of ASEAN Cooperation”
Διοργάνωση εν όψει της επικείμενης αναλήψεως της Προεδρίας της Ενώσεως ASEAN
από την Ταϊλάνδη, για το 2019, από το ταϊλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller (Rockefeller Foundation), το Ίδρυμα για την Ασία
(Asia Foundation) και την συμμετοχή της UNESCAP.
20.11.2018 Συμμετοχή σε παρουσίαση επί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της
Αεροπορίας (European Aviation Safety Agency-EASA)
24.11.2018 Συνέντευξη εκπροσώπου της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. στην Ταϊλάνδη, επί της
πλημμελούς προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην χώρα (Bangkok
Post, 24.11.2018). Ιδιαίτερη αναφορά στην παράνομη χρήση της επωνυμίας
«ΦΕΤΑ» εντός της ταϊλανδικής αγοράς.
Συνέντευξη του εκπροσώπου της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ταϊλάνδη κ. Laurent
Lourdais, η οποία παραχωρήθηκε στο περιθώριο Σεμιναρίου επί των Γεωγραφικών
Ενδείξεων, στο πλαίσιο υλοποιήσεως στην Ταϊλάνδη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Υποστηρίξεως χωρών ASEAN, “ARISE+” (Asean Regional Integration Support).
Ο κ. Lourdais, τόσο κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος Σεμιναρίου όσο και στην
παραχωρηθείσα συνέντευξη, χρησιμοποίησε εμφατικώς ως βασικό παράδειγμα της
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πλημμελούς προστασίας των ευρωπαϊκών Γ.Ε. εντός της ταϊλανδικής αγοράς τις
πολλαπλές περιπτώσεις παράνομης χρήσης της επωνυμίας «ΦΕΤΑ».
11.01.2019 Συμμετοχή σε νέα συνάντηση Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας (Department of Livestock
Development-DLD) του ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών.
Από πλευράς μας αιτηθήκαμε εκ νέου την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεως
ελληνικών προϊόντων ζωικής προελεύσεως για τα οποία οι αιτήσεις εξακολουθούν να
τελούν υπό εκκρεμότητα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με εκ της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχειρηματολογία περί απουσίας αμοιβαιότητος στους όρους
εμπορίου Ε.Ε.-Ταϊλάνδης -παρεμφερούς σε επιτονισμό με εκείνη των προηγουμένων
συναντήσεων-.
14.01.2019 Εκπροσώπηση της Πρεσβείας σε Ημερίδα επί των τεχνολογικών/ψηφιακών
προτεραιοτήτων της ταϊλανδικής προεδρίας ASEAN, με τίτλο “Special Session
on the Fourth Industrial Revolution-4IR”.
Ημερίδα στο πλαίσιο των παρουσιάσεων επί των προτεραιοτήτων της ταϊλανδικής
Προεδρίας της Ενώσεως ASEAN για το τρέχον έτος, εκ της Γενικής Διευθύνσεως
Εμπορικών Διαπραγματεύσεων (Department of Trade Negotiations-DTN) του
ταϊλανδικού Υπουργικού Εμπορίου και επί της τεχνολογικής/ψηφιακής συνιστώσας των
εργασιών της εν λόγω Προεδρίας.
15.01.2019 Συμμετοχή σε ενημέρωση επί της ταϊλανδικής οικονομίας.
Παρουσίαση από την Δρ. Kirida Bhaopichitr, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών
Ερευνών του ταϊλανδικού Ινστιτούτου Αναπτυξιακών Ερευνών (Thailand Development
Research Institute).
17.01.2019 Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ταϊλανδικής Αρχής Τουρισμού
(Tourism Authority of Thailand-T.A.T.)
25.01.2019 Ενημέρωση Κ.Υ. ως προς την θέση εν ισχύ της απαγορεύσεως υδρογονωμένων
ελαίων στην Ταϊλάνδη.
04.02.2019 Εισήγηση Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ προς ταϊλανδική Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τραπεζών, ως προς την διοργάνωση «ΕπιχειρηματικήςΕπενδυτικής Ημερίδος/Φόρουμ» κατά την διάρκεια της σχεδιαζόμενης
επιχειρηματικής αποστολής του Σ.Ε.Β. στην Μπανγκόκ.
11.02.2019 Ενημέρωση Κ.Υ. ως προς τις νέες προδιαγραφές τυποποιήσεως για την
κυκλοφορία ξένων προϊόντων στην αγορά της Μυανμάρ.
14.02.2019 Υποβολή διευκρινιστικού ερωτήματος προς την Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων
του ταϊλανδικού Υπουργείου Δημοσίας Υγείας, ως προς την απαγόρευση
μερικώς υδρογονωμένων ελαίων στην Ταϊλάνδη.
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21.02.2019 Συμμετοχή σε νέα συνάντηση Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και εκπροσώπων κ-μ Ε.Ε.
με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Γεωργίας (Department of Agriculture-DoA) του
ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών.
Από πλευράς μας αιτηθήκαμε εκ νέου την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεως
της εισαγωγής ελληνικών ακτινιδίων και κερασιών στην Ταϊλάνδη, για τα οποία οι
αιτήσεις εκκρεμούν από το 2016.
04.03.2019 Ενημέρωση Κ.Υ. ως προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο ξένης επιχειρηματικής &
επενδυτικής δραστηριοποιήσεως στην Ταϊλάνδη
15.03.2019 Εβδομάδα Ελληνικής Γαστρονομίας στην Μπανγκόκ (Centara Grand Hotel, 1424.03.2019). Συμμετοχή και υποστήριξη Γρ. Ο.Ε.Υ.
Διοργάνωση του εν λόγω ξενοδοχείου, με την υποστήριξη και την συμμετοχή του Γρ.
Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ, μέσω της παραχωρήσεως διακόσμου, της αποστολής
προσκλήσεων προς στοχευμένο κοινό (εκπροσώπους ταϊλανδικών Φορέων,
ταξιδιωτικών
πρακτορείων
και
εταιρειών
τουριστικής
προβολής,
δημοσιογράφους/τακτικούς αρθρογράφους σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
τουριστικού και λοιπού πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.ά.), καθώς και της
πραγματοποιήσεως από την επικεφαλής του Γραφείου της κεντρικής εναρκτηρίου
ομιλίας επί της ελληνικής γαστρονομίας και της ελληνικής γαστριμαργικής παραδόσεως
εν γένει.
18.03.2019 Εισήγηση ελληνικής συμμετοχής στην διεθνή διοργάνωση “Thai International
Travel Fair 2019”.
Εισήγηση του Γραφείου μας προς ΗΑΤΤΑ, ΣΕΤΕ και ΕΟΤ
21.03.2019 Ενημέρωση ΥΠΑΑΤ ως προς τις επικείμενες αλλαγές στην νομοθεσία
αδειοδοτήσεως της εισαγωγής αλκοολούχων ποτών στην Ταϊλάνδη.
03.04.2019 Ενημέρωση Συνδέσμου Ελληνικών Επιχ. Εξαγωγής και Διακίνησης Φρούτων,
Λαχανικών & Χυμών (INCOFRUIT), ως προς το καθεστώς και διαδικασίες
αδειοδοτήσεως της εισαγωγής ελληνικών νωπών οπωροκηπευτικών στην
Ταϊλάνδη.
04.04.2019 Διοργάνωση «Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος/Φόρουμ» κατά την
διάρκεια σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής αποστολής του Σ.Ε.Β. (Μπανγκόκ,
31.05.2019). Πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση, με τον Γεν. Δ/ντή
ταϊλανδικής Διαρκούς Επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τραπεζών.
27.05.2019 Πρόσκληση συμμετοχής της Ενώσεως Ταϊλανδών Τουριστικών Πρακτόρων στο
υπό διοργάνωση 1ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδος-Ταϊλάνδης, με αφορμή
επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ-ΣΕΒΕ-Enterprise Greece στην Μπανγκόκ.
Η πρόσκληση εστάλη με στόχο την διοργάνωση παράλληλης εκδηλώσεως στο πλαίσιο
της εν θέματι διοργανώσεως. Η εν λόγω εκδήλωση θα ήταν στοχευμένη προς
εκπροσώπους ταϊλανδικών τουριστικών Πρακτορείων, ενώ αντικείμενο αυτής θα ήταν
παρουσίαση του Costa Navarinο.
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31.05.2019 Διοργάνωση «Επιχειρηματικής-Επενδυτικής Ημερίδος/Φόρουμ» με αφορμή
επιχειρηματική αποστολή ΣEB, ΣΕΒΕ & Enterprise Greece στην Ταϊλάνδη.
Ως αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ με την
ταϊλανδική πλευρά, η προσέλευση/συμμετοχή στο Φόρουμ υπήρξε ιδιαιτέρως
ικανοποιητική, η δε πορεία των συναντήσεων “Β2Β”, δεδομένων συνθηκών, υπερέβη
τις εκατέρωθεν προσδοκίες μας. Πέραν των διευθετήσεων της ταϊλανδικής πλευράς, το
Γραφείο μας κατέγραψε υψηλότατο βαθμό ανταποκρίσεως των ταϊλανδικών εταιρειών
στην πρόσκλησή μας για επιχειρηματική διάδραση με τις ελληνικές εταιρείες της
αποστολής, εξασφαλίζοντας 40 επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β για τις ελληνικές
εταιρείες.
Ταυτοχρόνως προς τις συναντήσεις “Β2Β” στον κύριο χώρο της Ημερίδος,
πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστή αίθουσα, με μέριμνα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ
και μέσω συνεργασίας μας με την Ένωση Ταϊλανδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων,
παράλληλη εκδήλωση για την παρουσίαση της εταιρείας TEMES S.A.-Costa Navarino
προς εκπροσώπους επιλεγμένων τουριστικών πρακτορείων με εξειδίκευση στον
εξερχόμενο τουρισμό πολυτελείας.
11.06.2019 Υποβολή ερωτήματος προς την Γεν. Δ/νση Αναπτύξεως Κτηνοτροφίας του
ταϊλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, ως προς τις απαιτήσεις
αδειοδοτήσεως της εισαγωγής αλατισμένων χοίρειων δερμάτων στην χώρα.
14.06.2019 Ενημέρωση ΣΕΒΕ ως προς τις απαιτήσεις αδειοδοτήσεως της εισαγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ταϊλάνδη.
04.07.2019 Δημοσίευση Μελέτης Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ επί της αγοράς ελαιολάδου στην
Ταϊλάνδη.
Η Μελέτη είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο: https://agora.mfa.gr/infofilesmenu/infofile/66997
04.09.2019 Υποδοχή και υποστήριξη ελληνικής αποστολής στο πλαίσιο της διεθνούς
διοργανώσεως «Food & Hotel Thailand 2019».
Προ της διοργανώσεως: Αποστολή προς τις εταιρείες εκτενούς ενημερωτικού υλικού
επί των δυνατοτήτων επιχειρείν στην χώρα, καθώς και καταλόγων Ταϊλανδών
δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων/εισαγωγέων, προσαρμοσμένων στην κατηγορία
προϊόντων εκάστου εταιρείας.
Κατά την διάρκεια της διοργανώσεως:
 Υποδοχή της ελληνικής αποστολής στον εκθεσιακό χώρο κατά την πρώτη ημέρα της
διοργανώσεως, παροχή ενημερώσεως ως προς την ταϊλανδική κουλτούρα επιχειρείν
εν γένει και διαμοίραση εκ του Γραφείου μας ενημερωτικού υλικού, εν είδει Φακέλλου.
Εν λόγω υλικό ήταν επίσης προσαρμοσμένο ανά εταιρεία/κλάδο.
 Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους εκπροσώπους εκάστης εταιρείας χωριστά, καταγραφή
πρωταρχικών σχολίων επί της όλης συμμετοχής τους στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα, ενημέρωση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων τους επί της
επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στην Ταϊλάνδη και την Ν.Α. Ασία, συλλογή
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αιτημάτων επιχειρηματικής υποστηρίξεως και συζήτηση επί των δυνατοτήτων αλλά
και ιδιαιτεροτήτων διεισδύσεως των προϊόντων τους στην ταϊλανδική αγορά.
09.09.2019 Εκπροσώπηση της Ελλάδος στην 7η Σύνοδο Κορυφής ASEAN-EU Business
Summit
Βασική θεματική της φετινής διοργανώσεως και επίκεντρο όλων των παρουσιάσεων και
συζητήσεων κατά την διάρκεια αυτής, ήταν η σταδιακή μετάβαση στην “ψηφιακή
οικονομία”, με έμφαση α. στις παραμέτρους διαμορφώσεως πολιτικών και χάραξης
στρατηγικής υλοποιήσεως αυτών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό
επίπεδο και β. στις συνιστώσες αναπτύξεως των αναγκαίων υποδομών.
26.09.2019 Εισήγηση ελληνικής συμμετοχής στην διεθνή διοργάνωση “Thai International
Travel Fair 2019”
Υποβολή προς HATTA, ΣΕΤΕ και ΕΟΤ, αναλυτικής εισηγήσεως συμμετοχής της χώρας
μας στην εν θέματι Έκθεση.

2. Ομιλίες σε εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, σεμινάρια κ.λ.π.

Ημερομηνία

Εκδήλωση

9.02.2018

Ημερίδα για την Ελληνική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Ramkhamhaeng, με
αφορμή την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
Ωριαία ομιλία-παρουσίαση της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ επί του
πλούτου και της αξίας της Ελληνικής Γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά, με τίτλο “A-Ω. The magic of the Greek Language”.

20.03.2018

2ο Outbound Travel Bazaar 2018: “Greece meets Thailand and Vietnam”
Oμιλία-παρουσίαση της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ, με τίτλο
“Business and Leisure: Greece, the Ultimate destination!”

06.07.2018

“IP Fair 2018”. Ετήσια διοργάνωση του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου.
Συμμετοχή της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ, ως πάνελιστ σε συζήτηση
επί της προστασίας, προβολής και προώθησης των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.
σε διεθνές επίπεδο. Εκτενής αναφορά σε ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και
περιστατικά καταχρηστικής/παραπλανητικής χρήσης επωνυμιών αυτών στην
Ταϊλάνδη και διεθνώς, όπως π.χ. της επωνυμίας «φέτα».

04.09.2018

Συνέντευξη της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ στο έγκριτο ταϊλανδικό
περιοδικό επιχειρηματικότητος, διπλωματίας και Lifestyle, “Elite+”.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε εκ της υπογράφουσας στο πλαίσιο του εφετινού
εορτασμού συμπληρώσεως εξήντα ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος
και Ταϊλάνδης, αλλά και με αφορμή την ολοκλήρωση ενός έτους επιτυχούς εκ νέου
λειτουργίας του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ. Βασικός στόχος ήταν η προβολή των
δυνατοτήτων και προοπτικών ενισχύσεως, εμβαθύνσεως και επεκτάσεως των
οικονομικών και εμπορικών δεσμών και σχέσεων της χώρας της με την Ταϊλάνδη,
επί τη βάσει των υφισταμένων παραμέτρων αλλά και της λανθάνουσας -ήτοι της
προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση- δυναμικής σε όρους διμερούς
διαδράσεως, του τριπτύχου: Εμπόριο-Επενδύσεις-Τουρισμός.
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05.03.2019

Συνέντευξη της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ στον έγκριτο
διαδικτυακό κόμβο οικονομικής και επιχειρηματικής ενημερώσεως
“Capital.gr”.
Η εν λόγω συνέντευξη επί των διμερών οικονομικών και εμπορικών ροοών
Ελλάδος-Ταϊλάνδης και επί των προοπτικών επέκτασης και εμβάθυνσης αυτών,
έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο:
http://www.capital.gr/oikonomia/3347252/simantiki-auxisi-ton-ellinikon-exagogonpros-tin-tailandi

09.03.2019

KTC Travel Talk 2019: “Greece: In Search of the Timeless Beauty”.
Εναρκτήριος χαιρετισμός της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ.
Πρωτοβουλία της ταϊλανδικής εταιρείας παροχής τραπεζικών προϊόντων Krungthai
Card Public Company Ltd-KTC, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση και προβολή
νέων τουριστικών προορισμών προς το ταϊλανδικό ταξιδιωτικό κοινό.

14.03.2019

Εβδομάδα Ελληνικής Γαστρονομίας στην Μπανγκόκ (Centara Grand Hotel,
14-24.03.2019). Κεντρική εναρκτήριος ομιλία.
Εναρκτήριος ομιλία της επικεφαλής του Γρ. Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ επί της ελληνικής
γαστρονομίας και της ελληνικής γαστριμαργικής παραδόσεως εν γένει.

06.09.2019

Σεμινάριο επί της επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στην Ταϊλάνδη
Σεμινάριο προς τις συμμετέχουσες στην ελληνική αποστολή εταιρείες, στο πλαίσιο
της διεθνούς διοργανώσεως «Food & Hotel Thailand 2019».
Βασικοί άξονες/θεματικές του Σεμιναρίου ήσαν:
 Συζήτηση επί της συνολικής συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “EU Business Avenues in S.E. Asia” και στην Έκθεση
 Ταϊλανδική κουλτούρα επιχειρείν
 Ταϊλανδικές καταναλωτικές συνήθειες
 Συνήθη σημεία πωλήσεως εισαγομένων προϊόντων τροφίμων και δη,
βιολογικών
 Προοπτικές επιτυχούς διεισδύσεως των ελληνικών προϊόντων στην ταϊλανδική
αγορά, ανά κλάδο
 Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων στην Ταϊλάνδη
 Συνήθη μη δασμολογικά εμπόδια εισόδου στην ταϊλανδική αγορά
 Προοπτικές και προστιθέμενη αξία συμμετοχής στην διεθνή έκθεση “THAIFEX
2020”

Πέραν των προαναφερθέντων ενεργειών και δράσεων στο πλαίσιο της κατά το δυνατόν
ολοκληρωμένης ασκήσεως οικονομικής διπλωματίας στην Ταϊλάνδη, κατά τα υπό εξέταση οικονομικά
έτη (2017-2019) το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ δραστηριοποιήθηκε και ως προς τα κάτωθι:
A. Υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητος.
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ κατέστη αποδέκτης 117 αιτημάτων ελληνικών επιχειρήσεων, στο σύνολο
των οποίων απήντησε -με ελάχιστες εξαιρέσεις λόγω πολυπλοκότητος αιτήματος- σε διάστημα
μικρότερο των δύο εργασίμων ημερών.
Β. Συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις Εμπορικών Συμβούλων Ε.Ε. στην Ταϊλάνδη
Την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2017-30 Σεπτεμβρίου 2019, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ συμμετείχε
σχεδόν ανελλιπώς στις συναντήσεις Εμπορικών Συμβούλων Ε.Ε. στην Μπανγκόκ
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Γ. Σύνταξη Ενημερωτικών Δελτίων επί του ταϊλανδικού οικονομικού περιβάλλοντος
Το Γραφείο μας συνέταξε 25 Ενημερωτικά Δελτία επί του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ταϊλάνδη,
τα οποία και ανήρτησε στην Διαδικτυακή Πύλη AGORA προς ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητος.
Συνολικώς, κατά το υπό εξέταση διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 65 αναρτήσεις οικονομικού και
εμπορικού ενδιαφέροντος στην Διαδικτυακή Πύλη Agora.

Δ. Λοιπή δραστηριοποίηση Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μπανγκόκ











Παράσταση σε εκδηλώσεις ξένων Πρεσβειών με έδρα την Μπανγκόκ.
Παράσταση σε εκδηλώσεις ταϊλανδικών Φορέων, δημοσίων & ιδιωτικών.
Επίσκεψη σε διεθνείς κλαδικές διοργανώσεις στην Μπανγκόκ.
Έρευνα αγοράς επί κλάδων ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. ελαιόλαδο, δομικά υλικά κ.ά
Αποστολή ενημερώσεως επί προκηρύξεων Διεθνών «ανοιχτών» Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων
και Προμηθειών στην Ταϊλάνδη, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής ελληνικών εταιρειών.
Έλεγχος σύννομης ύπαρξης ταϊλανδικών εταιρειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του
ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων από πλευράς ελληνικών
επιχειρήσεων και προ της αναλήψεως δεσμευτικών υποχρεώσεων.
Παροχή επιχειρηματικής συμβουλευτικής προς ελληνικές επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματός τους, σε
περιπτώσεις εμπορικών διαφορών με Ταϊλανδούς επιχειρηματικούς εταίρους.
Έλεγχος γνησιότητος πιστοποιητικών ποιότητος προϊόντων ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών, προ
της εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων στην Ταϊλάνδη.
Ad hoc συναντήσεις στην Πρεσβεία με εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών, κατόπιν αιτήματός τους,
κατά την διάρκεια επισκέψεων εργασίας τους στην Ταϊλάνδη για την συλλογή πληροφοριών προ της
αναλήψεως επιχειρηματικής/επενδυτικής δραστηριοποιήσεως στην χώρα.
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3. Συμπεράσματα – προτάσεις
3.1Προοπτική ανάπτυξης διμερών οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Ταϊλάνδης
Οι προοπτικές ανάπτυξης των διμερών οικονομικο-εμπορικών αλλά και επενδυτικών ροών μεταξύ
Ελλάδος και Ταϊλάνδης είναι σημαντικές, δεδομένου ότι υφίστανται πολυάριθμα πεδία στα οποία δεν
έχει υπάρξει μέχρι τούδε άξια λόγου εκατέρωθεν διερεύνηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Πίνακας 11: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου

Κλάδοι ενδιαφέροντος

Ανάλυση – Αιτιολόγηση

Κατασκευές-Υποδομές

Οι ηυξημένες οικιστικές ανάγκες αλλά και η επιτακτική
ανάγκη ριζικού εκσυγχρονισμού των βασικών υποδομών
της χώρας διαμορφώνει μια ταχύτατα ενισχυόμενη
κατασκευαστική δραστηριότητα επί παντός τύπου
οικιστικών και μη έργων λ.χ. ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,
παντός τύπου έργα υποδομής κλπ.
Στο πλαίσιο αναπτύξεως του ταϊλανδικού Ανατολικού
Οικονομικού
Διαδρόμου
(ήτοι
εγχειρήματος
ολοκληρωμένης
αστικής
και
βιομηχανικής
αναβαθμίσεως/αναπτύξεως συγκεκριμένων περιοχών στην
χώρα, για την ανάληψη επενδυτικής και επιχειρηματικής
δραστηριότητος στις οποίες, παρέχονται σημαντικά
κίνητρα), διαβλέπονται σημαντικά περιθώρια επικερδούς
δραστηριοποίησης στην συγκεκριμένη περιφέρεια για την
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ιδίως σε τομείς στους
οποίους
η
χώρα
μας
διαθέτει
πολυάριθμες
εταιρείες/Ομίλους εταιρειών με την αντίστοιχη τεχνογνωσία
και εμπειρία υλοποίησης έργων σε διεθνές περιβάλλον,
όπως η κατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας παντός
τύπου υποδομών (συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων
ελλιμενισμού), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η
διαχείριση υδάτινων πόρων, η διαχείριση λυμάτων, οι
παντός τύπου υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης, οι
επιστήμες υγείας, η κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού κ. ά.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Βάσει του ταϊλανδικού Σχεδίου Αναπτύξεως Εναλλακτικών
Πηγών Ενέργειας (Αlternative Εnergy Development PlanAEDP), 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.
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Δομικά υλικά

Προοπτικές διαγράφονται ιδίως στους κλάδους του
μαρμάρου, του αλουμινίου και των προϊόντων αυτών, λόγω
των συνθηκών υψηλής ζήτησης που προκαλεί η ταχύτατα
αυξανόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα (βλ. ανωτέρω)

Τουρισμός

Η διαρκώς διευρυνόμενη μεσαία αστική τάξη στην χώρα
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 για τις χώρες της
Ν.Α. Ασίας, 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.

Τρόφιμα

Προοπτικές διαγράφονται για την είσοδο και καθιέρωση
βασικών παραδοσιακώς εξαγώγιμων ελληνικών εδώδιμων
προϊόντων στην χώρα, κυρίως δε των διεθνώς
αναγνωρίσιμων Ελληνικών προϊόντων Προστατευόμενων
Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) υπό την προϋπόθεση,
όμως, της αρτιότερης ενημέρωσης του ταϊλανδικού
καταναλωτικού κοινού.
Προοπτικές επίσης παρουσιάζουν και τα τυποποιημένα
τρόφιμα, όπως οι κονσέρβες φρούτων-λαχανικών, οι χυμοί
φρούτων, τα γαλακτοκομικά, οι ξηροί καρποί, η σταφίδα,
καθώς και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

3.2.

Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας

Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία
 Διοργάνωση Ημερίδος στην
αρμοδιότητος του Γραφείου,
ευκαιριών στην χώρα μας.
 Διοργάνωση Ημερίδος στην
αρμοδιότητος του Γραφείου,
προϊόντος της χώρας μας.
3.3.

Μπανγκόκ (ή και εκτός Μπανγκόκ/Ταϊλάνδης, στις λοιπές χώρες
εφόσον αυτό καταστεί δυνατό) για την προβολή των επενδυτικών
Μπανγκόκ (ή και εκτός Μπανγκόκ/Ταϊλάνδης, στις λοιπές χώρες
εφόσον αυτό καταστεί δυνατό) για την προβολή του τουριστικού

Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου

 Ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων και υπογραφή διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας
 Ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων και υπογραφή διμερούς Συμφωνίας Ναυτιλιακής Συνεργασίας
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4. Παράρτημα

4.1.

Χρήσιμες διευθύνσεις

1. Ελληνικές Αρχές
Ελληνική Πρεσβεία

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

Εμπορικό Τμήμα

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

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
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
Bangkok Bank
Krungthai Bank
Siam Commercial Bank
Kasikorn Bank

[https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx]
[http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/Pages/homepage.aspx]
[https://www.ktb.co.th/en/personal]
[https://www.scb.co.th/en/personal-banking.html]
[https://www.kasikornbank.com/EN/]

Ξένες τράπεζες με υποκαταστήματα στην Ταϊλάνδη:Citibank, HSBC, Deutsche Ban
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5. Διοργανωτές Εκθέσεων
Dpt. of International Trade Promotion

[http://www.ditp.go.th/main.php?filename=foreignbuyer ]

6. Πολυκαταστήματα
Siam Paragon
Central World Siam

[http://www.siamparagon.co.th/]
[http://www.centralworld.co.th/index.php]

MBK Siam

[http://www.mbk-center.co.th/]

Em Quartier

[https://www.emquartier.co.th/]

Central Embassy Shopping Mall
Terminal 21
Platinum Fashion Mall
Pantip Plaza

[http://www.centralembassy.com/]
[http://www.terminal21.co.th/]
[http://www.platinumfashionmall.com/]
[http://www.pantipplaza.com/]

7. Νοσοκομεία
Bumrungrad International Hospital
Bangkok Hospital
Siriraj Hospital
Yanhee General Hospital
Samitivej Hospital
Bangkok Christian Hospital
Phyathai 2 Hospital
Central General Hospital

[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/]
[https://www.bch.in.th/en/]
[https://www.phyathai.com/index.php]
[https://www.cgh.co.th/en]

8. Τουριστική Αστυνομία

Thai Tourist Police

[https://touristpolice.go.th/en/]

29

