ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Δελτίο σημαντικότερων οικονομικών εξελίξεων για το διάστημα Οκτωβρίου 2020
Συνέχιση πτωτικών τάσεων εξαγωγών Ταϊλάνδης, αλλά σε μικρότερο ρυθμό
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, οι εξαγωγές το μήνα Σεπτέμβριο παρουσίασαν
πτώση κατά 4,2% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους (σε συνέχεια πτώσεων της τάξεως
του 8,2% τον Αύγουστο, 11,4% τον Ιούλιο και 23,2% τον Ιούνιο), ενώ τα συνολικά στοιχεία για το 9μηνο
δείχνουν πτώση μόλις κατά 2,1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Έμφαση Ταϊλάνδης στην προώθηση και υπογραφή ΣΕΣ
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων του Τμήματος Εμπορικών Διαπραγματεύσεων (DTA), ο
σχεδιασμός για το 2021 επικεντρώνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων αγορών και στην προσέγγιση νέων.
Βασικός στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ώθηση στις συμφωνίες που καλύπτουν 12 πλαίσια
διαπραγματεύσεων για σύσταση ΣΕΣ, μεταξύ των οποίων: επαναφορά των εκκρεμών διαπραγματεύσεων με
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και δημιουργία νέων συμφωνιών με το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, την ASEAN-Καναδά, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την
Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία. Αυτό θα συμβεί σε συνδυασμό με τις διαπραγματεύσεις της Μικτής Επιτροπής
Εμπορίου (JTC) με 10 οικονομικούς εταίρους και την προώθηση ενός μόνιμου Ταμείου ΣΕΣ. Όσον αφορά στην
Περιφερειακή Συνολική Οικονομική Εταιρική Σχέση (RCEP), αυτή προβλέπεται να υπογραφεί το Νοέμβριο.
Ανάκληση της πρόσβασης στο Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων των ΗΠΑ για 231 προϊόντα
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ανακαλείται από τις 30 Δεκεμβρίου το προνόμιο αφορολόγητης πρόσβασης
στην αγορά των ΗΠΑ για 231 προϊόντα της Ταϊλάνδης, που αφορά σε εξαγωγές περίπου 817 εκ. δολαρίων
ΗΠΑ. Η αναστολή της πρόσβασης στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) έπεται μιας αντίστοιχης
αναστολής, νωρίτερα αυτό το έτος, που αφορούσε σε 573 προϊόντα αξίας περίπου 1,3 δις δολαρίων ΗΠΑ από
την Ταϊλάνδη, η οποία παλαιότερα απολάμβανε προνόμια αφορολόγητης πρόσβασης για προϊόντα συνολικής
αξίας περίπου 4,4 δις δολαρίων προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, στον κατάλογο
των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονται εξαρτήματα αυτοκινήτων, ηλεκτρικά προϊόντα, αποξηραμένα προϊόντα,
εργαλεία και μαγειρικά σκεύη αλουμινίου, πλαστικά είδη και χημικά προϊόντα. Ως βασικός λόγος αναφέρθηκε
η έλλειψη προόδου στο άνοιγμα της αγοράς της Ταϊλάνδης για προϊόντα χοιρινού κρέατος των ΗΠΑ.
Το Ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου θεωρεί ότι η αναστολή της πρόσβασης στο ΣΓΠ και η συνακόλουθη
απώλεια εμπορικών πλεονεκτημάτων για 231 ταϊλανδικά προϊόντα, δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις εξαγωγές
της Ταϊλάνδης προς τις ΗΠΑ, καθώς οδηγεί απλά στη φορολόγησή τους με κανονικό συντελεστή και δεν
αποτελεί απαγόρευση εισόδου των εν λόγω προϊόντων στις ΗΠΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις
του, δεν είχε παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεγάλη πτώση στις κατηγορίες των προϊόντων που είχαν θιγεί από την
προηγούμενη αναστολή.
Πρόγραμμα €5 εκατομμυρίων από την ΕΕ προς υποστήριξη της δασικής διαχείρισης στις χώρες ASEAN
Μετά την υπουργική διάσκεψη του ASEAN για τη γεωργία και τη δασοκομία που πραγματοποιήθηκε στις 21
Οκτωβρίου, η ΕΕ έθεσε σε ισχύ ένα νέο πρόγραμμα δασικής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της Climate
Diplomacy Week 2020, στις 25 Οκτωβρίου. Το έργο, συνολικής αξίας 5 εκ. ευρώ, θα διαρκέσει για μια περίοδο
τριών ετών, σε μια προσπάθεια στήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών της ASEAN για τη μείωση της
παράνομης υλοτομίας.

Εντυπώσεις από την επίσημη επίσκεψη του κινέζου ΥΠΕΞ Wang Yi (11-15 Οκτωβρίου) σε Ταϊλάνδη,
Καμπότζη, Μαλαισία και Λάος (με ενδιάμεση στάση Σιγκαπούρη)
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, η εν λόγω επίσκεψη αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας
Κίνας-ASEAN και την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας των λαών. Η Κίνα ελπίζει να
συνεργαστεί με τις χώρες της ASEAN για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και της διεθνούς δικαιοσύνης, τη
διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας και την προώθηση της περιφερειακής οικονομικής
διασυνδεσιμότητας.
Η Κίνα προσπαθεί να τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι η ίδια και οι χώρες ASEAN είναι φιλικοί γείτονες και
σημαντικοί εταίροι στο πλαίσιο πρωτοβουλίας Belt and Road Initiative, ότι οι δύο πλευρές βοήθησαν ο ένας
τον άλλον στην καταπολέμηση του κορονοϊού και τώρα θα κάνουν το ίδιο στη σταδιακή ανάκαμψη από την
πανδημία. Είναι γεγονός ότι το εμπόριο της Κίνας με τις χώρες ASEAN αυξήθηκε κατά 3,8% κατά το οκτάμηνο
του τ. έ. και πλέον η ASEAN αποτελεί για πρώτη φορά τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας.
Σε ό,τι αφορά στην Ταϊλάνδη η επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Κίνα είναι ένας από τους
κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της χώρας, αλλά και ο κύριος επενδυτής σε διάφορα έργα στο πλαίσιο του
Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου της Ταϊλάνδης (Eastern Economic Corridor, EEC). Οι δύο χώρες
συμφώνησαν να δημιουργήσουν "fast tracks" και "green lanes" για να διευκολύνουν τη ροή ανθρώπων και
αγαθών, καθώς επιδιώκουν να αναβιώσουν τις οικονομίες τους από τις συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας
του κορονοϊού, ενώ συζήτησαν τη συνεργασία σε διάφορους τομείς στη μετα-πανδημία εποχή και δεσμεύθηκαν
να ενισχύσουν τους δεσμούς τους. Μεταξύ άλλων, δεσμεύθηκαν να προωθήσουν κοινές δράσεις στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας Belt and Road και να επιταχύνουν την κατασκευή του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας
Κίνας-Ταϊλάνδης για την έγκαιρη σύνδεση με τον σιδηρόδρομο Κίνας-Λάος, προκειμένου να βελτιωθεί η
περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Η Κίνα δήλωσε, επίσης, πρόθυμη να προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ των
έργων στο πλαίσιο του EEC της Ταϊλάνδης με την ευρύτερη περιοχή Καντόνας-Χονγκ Κονγκ-Μακάο της νότιας
Κίνας, ενθαρρύνοντας κινεζικές επιχειρήσεις να λάβουν μέρος στα σχετικά έργα.
Σε ό,τι αφορά στην Καμπότζη, μεταξύ των συμφωνιών που υπογράφηκαν κατά την εν λόγω επίσκεψη
περιλαμβάνεται διμερής ΣΕΣ Κίνας-Καμπότζης, με την οποία η Καμπότζη θα μπορεί πλέον να εξάγει 340
προϊόντα, ιδίως αγροτικής φύσης, στην Κίνα χωρίς δασμούς (η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του
2021), καθώς και συμφωνίες δανείων αξίας $140 εκατομμυρίων για επείγοντα αναπτυξιακά προγράμματα στην
Sihanoukville, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών μέχρι το Χονγκ Κονγκ, της
κατασκευής της εθνικής οδού 71C, αγροτικών γραμμών μεταφοράς ενέργειας και ενίσχυσης της παραγωγής
και εξαγωγής ρυζιού.
Σχέδιο προϋπολογισμού της Καμπότζης - διάφοροι οικονομικοί δείκτες χώρας
Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 της Καμπότζης προβλέπει μείωση δαπανών μισού δις δολαρίων
ΗΠΑ. Η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού 7,62 δις δολαρίων ΗΠΑ για το 2021, σε σύγκριση
με 8,2 δις δολάρια το 2020. Οι μεγαλύτερες ετήσιες δαπάνες της κυβέρνησης παραμένουν η εκπαίδευση και η
εθνική άμυνα, 825,63 εκ. δολάρια και 641,46 εκ. δολάρια αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% και
το 8% του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Για να καλύψει το κόστος δαπανών, η κυβέρνηση σχεδιάζει να
συλλέξει περίπου 5,275 δις δολάρια από εθνικά έσοδα και να δανειστεί περίπου 1,5 δις δολάρια από
αναπτυξιακούς εταίρους.
Παράλληλα, η κυβέρνηση της Καμπότζης έχει αναθεωρήσει τον στόχο της για την ετήσια αύξηση των
δημοσιονομικών εσόδων στο 0,3% του ΑΕΠ, από την προγραμματισμένη αύξηση 0,5% που είχε περιληφθεί
στην αρχική στρατηγική κινητοποίησης εσόδων 2019-2023. Η αναθεωρημένη αυτή τιμή σημαίνει ότι ο στόχος
των δημοσιονομικών εσόδων της κυβέρνησης για το φορολογικό έτος 2021 θα είναι πλέον το 18% του ΑΕΠ.
Η κυβέρνηση, επίσης, διατήρησε τις προβλέψεις τις σχετικά με την ανάπτυξη, υιοθετώντας την πρόβλεψη ότι η
οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 1,9%, ανακάμπτοντας το επόμενο έτος σε ανάπτυξη 3,5%. Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο βιομηχανικός τομέας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 2,2% αυτό το
έτος και να ανακάμψει στο 4,1% το επόμενο, ο τομέας των υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,6% το
επόμενο έτος από συρρίκνωση 3%, και ο αγροτικός τομέας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% αυτό το έτος και
1,6% το επόμενο έτος.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Καμπότζη θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην περιοχή ASEAN το
2025. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η χώρα θα είναι η 3η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην περιοχή το
επόμενο έτος, εξελισσόμενη στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της περιοχής μέχρι το 2025. Σύμφωνα
με τις προγνώσεις του, η οικονομία της Καμπότζης προβλέπεται να συρρικνωθεί μέχρι και 2.8% αυτό το έτος,
αλλά να αναπηδήσει με ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και 6.9% μέχρι το 2025.
Έγκριση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην Καμπότζη
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο τριετούς κυλιόμενου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 20212023, στο οποίο περιλαμβάνονται 629 έργα δημοσίων επενδύσεων για την περίοδο 2021-2023, εκ των οποίων
τα 203 (αξίας 8,397 εκ. δολαρίων ΗΠΑ) βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ 426 είναι νέα σχέδια που θα χρειαστούν
συνολικά 4,399 εκ. δολάρια ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις επιταγές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2019-2023, τα κονδύλια διατίθενται για
τα έργα του τριετούς κυλιόμενου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 2021-2023 με την εξής αναλογία στους
κάτωθι τομείς: το 50,1% των συνολικών δαπανών δημοσίων επενδύσεων διατίθεται στον τομέα των υποδομών,
το 34,2% στον οικονομικό τομέα, το 8,9% στον κοινωνικό τομέα και το 6,8% στον τομέα των υπηρεσιών και σε
διατομεακά προγράμματα.
Νέοι κανόνες για επενδυτικά σχέδια στην Μυανμάρ
Εν μέσω των προσπαθειών της κυβέρνησης για να μειώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στην
οικονομία, το Υπουργείο Σχεδιασμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας της Μιανμάρ (MOPFI) προέβη στον
καθορισμό κανόνων για τους επενδυτές που επιθυμούν να υποβάλουν αυτόκλητες προτάσεις έργων αξίας άνω
των 2 δις kyats (1,53 εκ. δολάρια ΗΠΑ).
Το υπουργείο ανέφερε ότι, ως προκαταρκτική διαδικασία, οι εταιρείες που υποβάλλουν αυτόκλητες προτάσεις,
χωρίς πρόσκληση από την κυβέρνηση, πρέπει να παρέχουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών
καταστάσεων, τα οποία αποδεικνύουν την οικονομική τους ικανότητα, ιστορικό της εργασιακής τους εμπειρίας,
καθώς και όλες τις συναφείς πληροφορίες προς τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες θα προβαίνουν στην εξέταση της πληρότητας των εγγράφων και των πληροφοριών που
υποβλήθηκαν, καθώς και κατά πόσον τα προτεινόμενα έργα είναι σύμφωνα με το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης
της Μιανμάρ (MSDP), που τέθηκε σε εφαρμογή από το 2018, και αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των πολιτικών
και των θεσμών της χώρας προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της οικονομίας για την επίτευξη
οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμό.
Σύμφωνα με τις νέες αυτές διαδικασίες, εάν διαπιστωθεί ότι μια πρόταση έργου έχει δυνητικά οφέλη για τη
χώρα, και η εταιρεία έχει ισχυρά εταιρικά δεδομένα και σταθερή εργασιακή εμπειρία, θα ξεκινήσει μια
διαδικασία υποβολής προσφορών "Swiss Challenge". Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η αρχική πρόταση
ανάπτυξης που υπέβαλε η εταιρεία θα δημοσιοποιηθεί, ώστε να επιτρέψει την αμφισβήτησή της από άλλες
ενδιαφερόμενες εταιρείες και την υποβολή προτάσεων με καλύτερους όρους, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται
αυστηρά οι όροι και οι προϋποθέσεις των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών.
Εταιρείες με καλή φήμη και διεθνή εμπειρία στην προτεινόμενη περιοχή του έργου μπορούν να τύχουν
εξαίρεσης από τη διαδικασία υποβολής προσφορών, οπότε θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν απευθείας
με την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από την
κυβέρνηση, σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες.
Ακόμη και αν μια πρόταση έργου κριθεί επωφελής για το κράτος, εάν η εταιρεία υποβολής προσφορών έχει μη
επαρκείς πληροφορίες και αδύναμη εργασιακή εμπειρία, η κυβέρνηση θα ζητήσει την επίσημη διεξαγωγή
σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες της. Οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες
πρέπει να λάβουν συμβουλές για τέτοια έργα από το Κέντρο Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
και έγκριση από την Τράπεζα Έργων της Μυανμάρ.
Η κυβέρνηση προωθεί, από την ανάληψη των καθηκόντων της, το ΣΔΙΤ ως μέσο για την υλοποίηση έργων
προώθησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην εθνική ανάπτυξη στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης
MSDP. Η Τράπεζα Έργων, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο, προσφέρει στους δυνητικούς
επενδυτές βασικά στοιχεία για προτεινόμενα έργα υποδομής, όπως περιγραφές, κατάσταση, συνολικό

εκτιμώμενο κόστος, σχέδια χρηματοδότησης και χρονοδιαγράμματα. Όλα τα έργα που απαριθμούνται στην
Τράπεζα υποστηρίζονται πλήρως από την κυβέρνηση και ευθυγραμμίζονται με το MSDP.
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