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Μικρή αναθεώρηση εκτιμήσεων για οικονομικές προοπτικές της Ταϊλάνδης 
Παρά τη μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση του ΑΕΠ κατά το τέταρτο τρίμηνο, η κυβέρνηση αναθεώρησε 
προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για οικονομική ανάπτυξη φέτος σε 2,5-3,5%, μετά τη συρρίκνωση της 
οικονομίας κατά 6,1% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 το 2020, πτώση που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη από το 1998, κατά τη διάρκεια της ασιατικής οικονομικής κρίσης. 
Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως προβλέψει ανάπτυξη 3,5-4,5% για αυτό το έτος, ενώ η αναθεώρηση προς τα 
κάτω έλαβε χώρα παρά τα τελευταία στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία συρρικνώθηκε λιγότερο από το 
αναμενόμενο κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, καθώς η εγχώρια δραστηριότητα και οι εξαγωγές 
παρουσίασαν μικρή ανάκαμψη μετά την άμβλυνση των περιορισμών εξαιτίας του κορονοϊού.  
Αναμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι ο ζωτικός για τη χώρα τουριστικός τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
δυσχερέστατη κατάσταση λόγω των διεθνών ταξιδιωτικών περιορισμών, ενώ το δεύτερο κύμα του COVID-19 
το Δεκέμβριο επέφερε περαιτέρω πλήγμα στις προσπάθειες ανάκαμψης της χώρας. 
Οι εξαγωγές, που αποτελούν επίσης βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν 
αύξηση της τάξης του 5,8% αυτό το έτος. Προβλέπεται, ωστόσο, πλέον η άφιξη μόλις 3,2 εκατομμυρίων ξένων 
τουριστών αυτό το έτος, μειωμένη εκτίμηση από προηγούμενες προβλέψεις 5 εκατομμυρίων αφίξεων. 
Σημειώνουμε εδώ ότι το 2020 εισήλθαν τελικά μόνο 6,7 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες, έναντι σχεδόν 40 
εκατομμυρίων αφίξεων το 2019.  
 
Ανανέωση των μέτρων προώθησης επενδύσεων σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες από την Ταϊλανδική Επιτροπή 
Επενδύσεων (ΒOI). 
Η Επιτροπή Επενδύσεων ανακοίνωσε εκ νέου μέτρα προώθησης επενδύσεων σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες 
σε 10 επαρχίες: Chiang Rai, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Phanom, Narathiwas, Nong Khai, Tak, Trad, 
Sa Kaeo και Songkhla. 
Τα μέτρα αφορούν σε 14 στοχευμένους τομείς επιχειρήσεων: Γεωργία / Αλιεία, Κεραμικά, Φαρμακοβιομηχανία, 
Ηλεκτρικές Συσκευές / Ηλεκτρονικά, Πλαστικά, Αυτοκίνητα / Μηχανήματα / Ανταλλακτικά, Υπηρεσίες 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βιομηχανικές Περιοχές / Βιομηχανικές Ζώνες, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, 
Τουρισμός, Έπιπλα, Κοσμήματα, Κλωστοϋφαντουργία / Ένδυση / Υπόδηση, και λοιπούς τομείς. 
Με το νέο πλαίσιο προώθησης επενδύσεων, θα είναι επιλέξιμες περισσότερες από 300 δραστηριότητες, 
απολαμβάνοντας κίνητρα, όπως απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος εταιριών έως και 8 έτη και πρόσθετη 
50% έκπτωση φόρου για 5 έτη, απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς σε μηχανήματα καθώς και από 
εισαγωγικούς δασμούς για πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή για εξαγωγή. Σχετικές αιτήσεις 
πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2022. 
 
Νόμος περί επιβολής ΦΠΑ σε ξένες εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ταϊλάνδη 
Από την 1η Σεπτεμβρίου, ξένες εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ταϊλάνδη υπόκεινται σε φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 7%, εάν τα συνολικά ετήσια εισοδήματά τους στην  Ταϊλάνδη υπερβαίνουν το 1,8 
εκατ μπατ (54.000 ευρώ περίπου). Ο ως άνω φόρος διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών εγκρίθηκε από 
το κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε ήδη στη Βασιλική Εφημερίδα με εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.  
Επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υπόκεινται στον ως άνω φόρο είναι για παράδειγμα εκείνες που 
προσφέρουν υπηρεσίες ταινιών, παιχνιδιών, χρηματιστηριακές υπηρεσίες και διαφημίσεις, όπως πλατφόρμες 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σαν τις Apple, Google, Facebook, Netflix, Line, YouTube και TikTok, οι οποίες έχουν 
ετήσιο εισόδημα άνω του 1,8 εκατ μπατ και υποχρεούνται πλέον στην καταβολή του ως άνω φόρου. 
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Ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Εσόδων δήλωσε ότι ο νέος φόρος θα βοηθήσει στη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τους Ταϊλανδούς επιχειρηματίες που ήδη καταβάλουν τον εν λόγω φόρο, ενώ αναμένεται να 
αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 5 δις μπατ (148 εκατ. ευρώ περίπου) κατά τον πρώτο χρόνο πλήρους εφαρμογής 
του. Για το οικονομικό έτος 2021 στόχο αποτελεί η είσπραξη 2.09 τρις μπατ. (62 εκατ. ευρώ περίπου) 
Ξένες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στην υποχρέωση καταβολής, έχουν 
υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εσόδων για να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ 
και να αποδίδουν μηνιαίως το ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η ειδική έκδοση φορολογικών τιμολογίων και 
αναφορές εισροών. Το αρμόδιο τμήμα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές από 
σχετικά μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να προβεί σε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της 
απόδοσης φόρου. Στον εν λόγω ιστότοπο θα υπάρχει και κατάλογος με επιχειρήσεις που αποδίδουν ΦΠΑ, 
επιτρέποντας στους χρήστες να εξετάσουν εάν μια επιχείρηση προβαίνει σε απόδοση, με στόχο να μπορεί να 
υπάρξουν κοινωνικές κυρώσεις σε τυχόν αρνητές του εν λόγω συστήματος.   
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, το σχέδιο είσπραξης ΦΠΑ από διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην 
Ταϊλάνδη πρόκειται να αντιμετωπίσει αρκετές νομικές προκλήσεις, ενώ είναι δεδομένη η απειλή αντιμέτρων 
από τις ΗΠΑ. Επίσης, διατυπώνεται ο φόβος ότι οι παγκόσμιες γιγαντιαίες πλατφόρμες δεν θα επωμισθούν οι 
ίδιες το πρόσθετο κόστος, αλλά αναμένεται να μεταθέσουν την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στους 
καταναλωτές. 
Σημειώνουμε εδώ ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2020, η Ταϊλάνδη είχε πληθυσμό άνω των 69 
εκατομμυρίων με υψηλό ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο της τάξεως του 75%, ενώ πάνω από το ήμισυ των 
Ταϊλανδών ηλικίας μεταξύ 16 και 64 ετών είχαν πρόσβαση σε διαδικτυακά βίντεο, μουσική και ραδιόφωνο, 
οδηγώντας σε ταχεία ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών (η διαδικτυακή μουσική αυξήθηκε κατά 
9%, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια κατά 8%, ενώ η διαδικτυακή διαφήμιση αυξήθηκε 16% κατά τη διάρκεια 
του έτους). 
 
Εμπορικές συνέπειες του πραξικοπήματος στη Μυανμάρ για την Ταϊλάνδη 
Σύμφωνα με τις πρώτες σχετικές εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι η Ταϊλάνδη έχει απώλειες που ξεπερνούν τα 50 
εκατ μπατ (1.5 εκατ. ευρώ περίπου) την ημέρα από δυσλειτουργίες στο σύστημα μεταφοράς αγαθών και 
αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας από τη στρατιωτική διοίκηση της Μυανμάρ. Σύμφωνα με το διευθυντή του 
Κέντρου Διεθνών Εμπορικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ταϊλάνδης, κ. Aat 
Pisanwanich, ο αντίκτυπος θα ανέλθει σε περισσότερα από 1,5-2 δις μπατ το μήνα (45-60 εκατ. ευρώ περίπου), 
εάν συνεχιστούν οι αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας. Οι συγκεκριμένες απώλειες εξαρτώνται φυσικά από 
τον βαθμό των οικονομικών κυρώσεων κατά της Μυανμάρ, οι οποίες θα επηρεάσουν τόσο την αγοραστική 
δύναμη όσο και τις επενδύσεις στη γειτονική χώρα. Με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, η Μυανμάρ, η οποία 
ήδη πλήττεται σημαντικά από τον Covid-19, είναι πιθανό να εισάγει λιγότερα αγαθά από την Ταϊλάνδη. Κρίνεται 
ότι ξένοι επενδυτές αναμένεται να χρειαστούν 2-3 μήνες για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο και να εκτιμήσουν 
πώς χειρίζεται το στρατιωτικό καθεστώς την κατάσταση. Το πραξικόπημα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ισχυρό 
ανασταλτικό παράγοντα για περαιτέρω επενδύσεις, επηρεάζοντας σημαντικά την οικονομία, το εμπόριο και τις 
επενδύσεις στη Μυανμάρ, το κατά κεφαλήν εισόδημα της οποίας είναι ήδη χαμηλό. Τυχόν επενδυτικά σχέδια 
στη Μυανμάρ αναμένεται να παγώσουν και οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις θα υποβληθούν σε 
αναθεώρηση. 
Υπολογίζεται ότι το πραξικόπημα στη Μυανμάρ θα πλήξει σίγουρα το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ Ταϊλάνδης 
και Μυανμάρ, ιδίως μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Mae Sot στην επαρχία Τακ, το μεγαλύτερο 
συνοριακό σημείο ελέγχου με τη Μυανμάρ στο Βορρά, από το οποίο διακινούνται εμπορεύματα συνολικής 
αξίας τουλάχιστον 80 δις μπατ (2,4 δις ευρώ περίπου) το χρόνο.  
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, είναι πολύ νωρίς για εκτιμηθεί εάν το πραξικόπημα στη 
Μυανμάρ θα επηρεάσει την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Dawei 
(DSEZ), η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ Ιαπωνίας, Μυανμάρ και Ταϊλάνδης. 
Το προηγούμενο έτος η Ταϊλάνδη είχε συνολική αξία επενδύσεων στη άνω του ενός δις ευρώ στη Μυανμάρ, 
ενώ από το 2005 η χώρα έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 10 δις ευρώ κυρίως σε έργα φυσικού αερίου, 
πετρελαίου, εξόρυξης και ανάπτυξης υποδομών.    
 

___________________________________________________________________ 
 



 
Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Καμπότζης-Κορέας (CKFTA) 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων των δύο χωρών, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για 
σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ Καμπότζης και Ν. Κορέας και η εν λόγω ΣΕΣ 
αναμένεται να υπογραφεί έως τα μέσα του 2021. Το εγχείρημα ξεκίνησε από τον πρωθυπουργό Hun Sen κατά 
τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του, προέδρου της Δημοκρατίας της Κορέας στην Καμπότζη, Moon Jae-in, τον 
Μάρτιο του 2019. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δύο ηγετών, στις 25 Νοεμβρίου 2019 ξεκίνησε επίσημα 
στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας κοινή μελέτη σκοπιμότητας διμερούς ΣΕΣ.  
Η εν λόγω ΣΕΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής εταιρικής σχέσης και στην περαιτέρω 
απελευθέρωση του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο οικονομιών και στη δημιουργία οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών. Επίσης, οι δύο 
πλευρές πιστεύουν ότι η σημαντική αυτή διμερής συμφωνία μπορεί να διευκολύνει την ταχύτερη οικονομική 
ανάκαμψη των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, αλλά και κατόπιν 
αυτής. 
Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Καμπότζης, πρόκειται για τη δεύτερη ΣΕΣ που 
έχει ολοκληρώσει η Καμπότζη με μια οικονομικά πιο ανεπτυγμένη χώρα, κατόπιν της ΣΕΣ Καμπότζης-Κίνας 
(CCFTA). Η εν λόγω ΣΕΣ θα επεκτείνει περαιτέρω την απελευθέρωση της αγοράς μεταξύ των δύο χωρών, πέρα 
της υπάρχουσας ΣΕΣ ASEAN-Κορέας και της πρόσφατα υπογεγραμμένης Περιφερειακής Συνολικής 
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP). Αναμένεται να ενισχύσει τις εξαγωγές της Καμπότζης προς τη 
Δημοκρατία της Κορέας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, υποδημάτων, ταξιδιωτικών τσαντών, ανταλλακτικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καουτσούκ και 
γεωργικών προϊόντων. Όσον αφορά στη Δημοκρατία της Κορέας, η ΣΕΣ αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω 
τις εξαγωγές της στην Καμπότζη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών, συσκευών, 
ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων και πλαστικών προϊόντων. 
Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου του 2020, η Καμπότζη εξήγαγε προϊόντα αξίας 285 εκατ ευρώ 
στη Νότια Κορέα, μείωση 18% από το 2019, ενώ κατά την ίδια περίοδο, η Καμπότζη εισήγαγε αγαθά αξίας 508 
εκατ ευρώ από τη Νότια Κορέα, μείωση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  Μετά τη θέση σε ισχύ της ΣΕΣ, 
υπάρχουν φιλοδοξίες αύξησης του διμερούς εμπορίου κατά 25%.  
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