ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων
Επισκόπηση σημαντικότερων οικονομικών εξελίξεων στην Ταϊλάνδη, Αύγουστος – Σεπτέμβριος τ.ε.
Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού έλαβε έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τελικά στην τελική ανάγνωση το νομοσχέδιο του δημοσιονομικού
προϋπολογισμού, αξίας 3,285 τρις μπατ (104,6 δις δολάρια ΗΠΑ) για το οικονομικό έτος 2020-2021 (που
αρχίζει τον Οκτώβριο), με βασικό στόχο την αναζωογόνηση μιας οικονομίας που μαστίζεται από τον αντίκτυπο
της πανδημίας του κορονοϊού. Μετά από τριήμερη συζήτηση, στην τελική ανάγνωση, το νομοσχέδιο έλαβε 269
ψήφους υπέρ, 60 κατά και 121 αποχές.
Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού έλαβε, επίσης, την έγκριση της Γερουσίας κατόπιν μεγάλης συζήτησης
σχετικά με τις πιστώσεις του για διάφορα υπουργεία και τμήματα. Τελικά, από τους 224 παρόντες
γερουσιαστές, οι 218 ψήφισαν υπέρ, κανένας κατά και έξι απείχαν.
Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο αναμένεται πλέον να υποβληθεί από τον Πρωθυπουργό στο Βασιλιά για τη
βασιλική έγκριση και να δημοσιευθεί στη Βασιλική Εφημερίδα.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι η έναρξη του προϋπολογισμού του 2020-2021 ενδέχεται να
καθυστερήσει κατά ένα μήνα, ωστόσο αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα σχέδια δαπανών.
Ο προϋπολογισμός προβλέπει αναθεωρημένες δαπάνες ύψους 3,29 τρις μπατ για το οικονομικό έτος που
αρχίζει την 1η Οκτωβρίου, αύξηση 2,8% από το τρέχον οικονομικό έτος. Προβλέπει, επίσης ένα αυξημένο
έλλειμμα 623 δις μπατ, αύξηση 32,8%.
Οι εμπνευστές του προϋπολογισμού έχουν βασίσει το σχεδιασμό του στην υπόθεση ότι η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας θα συρρικνωθεί 5-6% αυτό το έτος, πριν μπει σε αυξητικούς ρυθμούς της
τάξης του 4-5% το 2021. Το υπουργείο Οικονομικών, όμως, προβλέπει ήδη ρεκόρ οικονομικής συρρίκνωσης
8,5% αυτό το έτος.
Έγκριση πρόσθετου δανεισμού για να καλυφθεί το έλλειμμα εσόδων έως τη θέση σε ισχύ του νέου
προϋπολογισμού
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο επιπλέον δανεισμού 214 δις μπατ για να καλυφθεί το έλλειμμα
εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2019-2020 έως τον Σεπτέμβριο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορονοϊού. Μετά το νέο σχέδιο δανεισμού, το εκκρεμές δημόσιο χρέος ανέρχεται στο τέλος του οικονομικού
έτους σε 8,21 τρις μπατ, ή 51,64% του ΑΕΠ.
Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 12,2% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του
προηγούμενου έτους, πτώση που αποτελεί τη μεγαλύτερη από το 1998, κατά τη διάρκεια της ασιατικής
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι καθαρές εισπράξεις εσόδων της
κυβέρνησης κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του οικονομικού έτους (Οκτώβριος-Μάιος) ήταν κατά 1,5 τρις μπατ,
ή 11,2% κάτω από το στόχο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων φορολογικών
ελαφρύνσεων.
Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,9 τρις μπατ για να μετριάσει τις επιπτώσεις της
πανδημίας, στο οποίο έχει ενταχθεί και πακέτο δανεισμού ύψους 1 τρις μπατ, όμως η απορρόφηση των μέτρων
αυτών είναι πολύ αργή.
Το υπουργικό συμβούλιο έχει επίσης εγκρίνει δάνεια με ευνοϊκούς όρους ύψους 114 δις μπατ για τη στήριξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών, όμως μεγάλο τμήμα των ενδιαφερόμενων ιδιωτών και επιχειρήσεων
δεν έχει καταφέρει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφής χρηματοδότηση.

Δάνειο ύψους 1,3 δις Ευρώ από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB)
Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) ενέκρινε δανεισμό της Ταϊλάνδης ύψους 46,7 δις μπατ (1,3 δις ευρώ)
για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του Covid-19. Το εν λόγω δάνειο θα παράσχει την αναγκαία
δημοσιονομική στήριξη για την στήριξη της οικονομίας με στόχο την ανάκαμψή της από τις επιπτώσεις του
κορονοϊού, καθώς η οικονομία της αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 6,5% τοις εκατό (εκτίμηση της ADB) το
2020.
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για τον ως άνω δανεισμό, τον
οποίο θεωρεί ως μέρος του σχεδίου της για δανεισμό 1 τρις μπατ για την τόνωση και την αποκατάσταση της
οικονομίας που επλήγη από τον ιό.
Συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ταϊλάνδης κατά 12,2% ως συνέπεια της πτώσης του τουρισμού και των εξαγωγών
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
(NESDC), η οικονομία της Ταϊλάνδης συρρικνώθηκε κατά 12,2% κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
έτους. Το NESDC αναθεώρησε, επίσης, τις αρχικές προβλέψεις του για ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατά -5 με 6%, ανακοινώνοντας πρόγνωση για ετήσια συρρίκνωση κατά -7,3 έως -7,8%.
Οι προβλέψεις του NESDC είναι χαμηλότερες αυτών της Τράπεζας της Ταϊλάνδης (BOT), η οποία έχει
προβλέψει ότι η οικονομία της Ταϊλάνδης θα συρρικνωθεί κατά -8,3% κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς τόσο
οι εξαγωγές όσο και ο τουρισμός, δραστηριότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70-80% του ΑΕΠ,
έχουν δεχθεί κατακόρυφη πτώση.
Ο τουρισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 17-18% του ΑΕΠ, καλείται να αντιμετωπίσει μηδενικές
αφίξεις ξένων τουριστών, καθώς ο εναέριος χώρος της χώρας παραμένει κλειστός από τα τέλη Μαρτίου ως
συνέπεια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Η Ταϊλάνδη, η οποία είχε ένα ρεκόρ 39,8
εκατομμύρια αφίξεις τουριστών πέρυσι, έχει καταγράψει μηδενικές αφίξεις από τον Απρίλιο, όταν επέβαλε
ταξιδιωτική απαγόρευση. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι αφίξεις ξένων τουριστών ήταν
μόλις 6,69 εκατομμύρια, μείωση 71% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι δαπάνες
μειώθηκαν κατά 70,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν μόλις σε 332 δις
μπατ. Ακολούθησε, φυσικά, μια αναγκαστική μείωση του αριθμού των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία έχει
πλήξει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο της οικονομίας, καθώς έχουν χαθεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας που
σχετίζονται με τον τουρισμό και υποφέρουν, κυρίως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, έχει καταγραφεί ή απώλεια
περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων ως αποτέλεσμα της τουριστικής ύφεσης. Αναμένεται ότι μεγάλο μέρος των
επιπτώσεων από την πτώση των τουριστικών αριθμών θα γίνει αισθητό κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου
τριμήνου, όταν τα διάφορα κίνητρα που προσφέρονται από την κυβέρνηση πρόκειται να λήξουν και οι
επιχειρήσεις θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε σημαντικά έξοδα εν μέσω πλήρης απώλειας εσόδων.
Εν τω μεταξύ, η μείωση της ζήτησης παγκοσμίως έχει επιβραδύνει σημαντικά τις εξαγωγές της χώρας. Τα πλέον
πρόσφατα μηνιαία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις διάφορες αρχές καταδεικνύουν διψήφιους ρυθμούς
μείωσης. Σημειώνουμε ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου του ΑΕΠ της Ταϊλάνδης.
Μελέτη σχετικά με τη Συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ
Το Τμήμα Εμπορικών Διαπραγματεύσεων πρότεινε να διεξαχθεί νέα μελέτη της Συμφωνίας Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΣΕΣ) με την ΕΕ και να παρουσιαστεί άμεσα το αποτέλεσμα αυτής αλλά και των 12 δημόσιων
σχετικών ακροάσεων σχετικά με τον αντίκτυπό της στον υπουργό Εμπορίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, η εν λόγω συμφωνία, μόλις εφαρμοστεί, αναμένεται να βοηθήσει στην
αύξηση των εξαγωγών κατά 2,8% ή 216 δις μπατ, και των εισαγωγών κατά 2,8% ή 209 δις μπατ. Σύμφωνα με
σχετικές δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του τμήματος διαπραγματεύσεων κ. Auramon Supchaweethum σε
πρόσφατο φόρουμ για την προγραμματισμένη ΣΕΣ Ταϊλάνδης-ΕΕ, όλες οι διαδικασίες ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης από την Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής και της έγκρισης του
υπουργικού συμβουλίου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να καταστεί σαφές, εάν
η Ταϊλάνδη είναι έτοιμη για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, ενώ είναι πολύ νωρίς για
να γνωρίζουμε πόσο καιρό θα χρειαστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών μόλις ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις. Ο κύριος όγκος των εκφραζόμενων ανησυχιών αφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

δημοσίων συμβάσεων και τον εν γένει γεωργικό τομέα, ο οποίος καλείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών του 1991, της οποίας η Ταϊλάνδη δεν
είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Κάλεσμα στην Ινδία για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις της RCEP
Οι Υπουργοί από τις χώρες που συμμετέχουν στην Συμφωνία Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Οικονομικής
Συνεργασίας (RCEP) επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την υπογραφή της συμφωνίας RCEP το Νοέμβριο,
επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα προς την Ινδία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους , οι χώρες έχουν πλέον καταλήξει σε συμφωνία για όλα τα εκκρεμή ζητήματα
και επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να υπογράψουν τη συμφωνία RCEP στην τέταρτη σύνοδο κορυφής του
RCEP τον Νοέμβριο του 2020, ενώ καλωσορίζουν εκ νέου την Ινδία, εάν η χώρα επιθυμεί να ξεκινήσει εκ νέου
διαπραγματεύσεις.
Εξαγωγή ρυζιού χωρίς δασμούς στην ΕΕ
Η ΕΕ επέτρεψε στην Ταϊλάνδη την εξαγωγή επιπλέον 24.883 τόνων ρυζιού με μηδενικούς δασμούς.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου ότι η εναπομένουσα ετήσια
ποσόστωση για το ρύζι rice (white rice, Thai hom mali rice, Thai fragrant rice and 100% parboiled rice) θα έχει
μηδενικούς δασμούς τον Οκτώβριο για ποσότητα έως και 24.883 τόνους.
Επισημαίνεται ότι η παγκόσμια ποσόστωση εισαγωγής ρυζιού είναι 630.000 τόνοι ετησίως. Η συνολική
αχρησιμοποίητη ποσόστωση, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη για όλες τις χώρες είναι λίγο πάνω από 24.000
τόνοι. Οι μηδενικοί δασμοί χορηγούν ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε Ταϊλανδούς εξαγωγείς ρυζιού, καθώς συνήθως
επιβάλλεται δασμός που ανέρχεται σε 145 Ευρώ ανά τόνο.
Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2020, η Ταϊλάνδη εξήγαγε στην ΕΕ 146.362 τόνους ρυζιού αξίας 140 εκ.
δολαρίων ΗΠΑ, ενώ το 2019, η Ταϊλάνδη εξήγαγε 405.263 τόνους ρυζιού στην ΕΕ, αξίας 315 εκ. δολαρίων.
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