ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων
Επισκόπηση σημαντικότερων οικονομικών εξελίξεων στην Ταϊλάνδη για το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου
Έγκριση νομοσχεδίου προϋπολογισμού αξίας 3,3 τρις Μπατ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο του δημοσιονομικού προϋπολογισμού του 2021, αξίας 3,3
τρις μπατ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω νομοσχεδίου, οι δαπάνες του κεντρικού ταμείου ανέρχονται
σε 614,6 δις μπατ, ενώ οι δαπάνες για τις κρατικές υπηρεσίες ορίζονται σε 1,13 τρις μπατ. Οι δαπάνες για την
ένταξη καθορίζονται σε 257,8 δις μπατ, ενώ οι δαπάνες για το προσωπικό του δημόσιου τομέα ανέρχονται σε
776,8 δις μπατ. Οι δαπάνες για ανακυκλούμενα κεφάλαια καθορίζονται σε 221,9 δις μπατ και για τη διαχείριση
του δημόσιου χρέους σε 293,4 δις μπατ.
Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2021, με έναρξη εφαρμογής του την 1η Οκτωβρίου, θα επικεντρωθεί
κυρίως στην κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση, τη σταθερότητα της οικονομικής ανάπτυξης, την
ανακατανομή του εισοδήματος σε απομακρυσμένες περιοχές, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη
μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων.
Η κυβέρνηση συνασπισμού πέρασε επιτυχώς την πρώτη πρόκληση της ψηφοφορίας του προϋπολογισμού με
στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας που έχει ιδιαίτερα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Στην
πρώτη ψηφοφορία, από τους 476 παρόντες βουλευτές, 273 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 200 ψήφισαν κατά και
τρεις απείχαν από την ψηφοφορία. Η βουλή διόρισε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από 72 εμπειρογνώμονες
για την αναθεώρηση του σχεδίου εντός 105 ημερών.
Εκτιμήσεις του Ταϊλανδικού Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις προοπτικές του ΑΕΠ 2020
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ταϊλάνδης, αναθεωρήθηκε η οικονομική
πρόβλεψη σχετικά με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τo 2020 από ανάπτυξη 2,8% σε συρρίκνωση κατά 8,5%.
Οι προβλέψεις σχετικά με την οικονομική ανάπτυξης της Ταϊλάνδης συνεχίζουν να φθίνουν, καθώς η κρίση του
κορωνοϊού εξελίσσεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στην πιο πρόσφατη πρόβλεψή της, η Τράπεζα της
Ταϊλάνδης αναφέρεται σε απότομη συρρίκνωση 8,1%, αρκετά χειρότερη από το 5,3% που είχε προβλέψει τον
Μάρτιο.
Παρά το γεγονός ότι οι προγνώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της
Ταϊλάνδης το 2020 φαίνονται μετριοπαθείς σε σύγκριση με άλλους θεσμούς - η Παγκόσμια Τράπεζα
αναφέρεται σε συρρίκνωση τουλάχιστον κατά 5% του ΑΕΠ – μελέτη της προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι η χώρα θα
χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια για να ανακάμψει στο προ-Covid-19 πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης, ενώ η
πανδημία θα διογκώσει ιδιαίτερα τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο όριο της φτώχιας και θα βλάψει
ιδιαίτερα την αστική μεσαία τάξη.
Το Υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε επίσης την εκτίμησή του για τις εξαγωγές για το 2020, σε πτώση
11,0% από προηγούμενη πρόβλεψη αύξησης κατά 1,0%. Αναμένει δε ότι η οικονομία θα φτάσει στο κατώτατο
σημείο το δεύτερο τρίμηνο τ.ε. με διψήφια συρρίκνωση, πριν ανακάμψει σταδιακά.
Η κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει πακέτα κινήτρων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μετριάσει τις
επιπτώσεις της επιδημίας σε τομείς ζωτικής σημασίας για τη χώρα, όπως ο τουρισμός και το εμπόριο.
Υποστηρίζεται δε ότι σχεδιάζονται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης που θα προταθούν στο νέο
υπουργό Οικονομικών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να το τραπεζικό στέλεχος Predee
Daochai, ενώ το νέο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, για το 2021 αναμένονται ρυθμοί ανάπτυξης 4%-5%, με τις εξαγωγές να
αυξάνονται κατά 5%. Ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης του επόμενου έτους εκτιμάται ότι θα είναι οι ξένοι
τουρίστες, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να κυμανθεί σε 15-16 εκατομμύρια, από μόλις 6,8 εκατομμύρια
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που προβλέπονται για το 2020. Το 2019, η Ταϊλάνδη είχε καταγράψει ρεκόρ 39,8 εκατομμυρίων ξένων
τουριστών, οι δαπάνες των οποίων αντιπροσώπευαν το 11,4% του ΑΕΠ.
Εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας των Ταϊλανδικών Βιομηχανιών σχετικά με την ανεργία
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας των Ταϊλανδικών Βιομηχανιών η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί
να οδηγήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η
εκτίμηση αυτή ταυτίζεται με μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία, τουλάχιστον 8,3
εκατομμύρια εργαζόμενοι θα χάσουν την απασχόληση ή τα εισοδήματά τους εξαιτίας του κορωνοϊού, που έχει
θέσει σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών. Δεν
προβλέπεται, μάλιστα, ανάκαμψη για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, καθώς τα όποια πακέτα κινήτρων
χρειάζονται χρόνο για να τονώσουν την οικονομία.
Το Ταϊλανδικό Υπουργείο Βιομηχανίας αναφέρει ότι ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, 404 εργοστάσια
έκλεισαν λόγω της πανδημίας, προκαλώντας απώλεια σε επενδύσεις εκτιμώμενη σε 25,4 δις μπατ.
Επιπτώσεις στον τουρισμό
Σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη της UNCTAD, στον τομέα του τουρισμού στην Ταϊλάνδη αναμένεται απώλεια
εσόδων από τον ιό covid-19, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια.
Περίπου 2,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία κινδυνεύουν από την ανεργία, καθώς ο
δείκτης τουριστικής εμπιστοσύνης μειώθηκε απότομα το δεύτερο τρίμηνο του έτους, δήλωσε το Συμβούλιο
Τουρισμού της Ταϊλάνδης.
Το Συμβούλιο Τουρισμού εκτιμά ότι ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων θα μειωθεί σε 8 εκατομμύρια
το 2020, πτώση της τάξεως του 80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εκτιμά δε ότι τα κλειστά σύνορα θέτουν
σε άμεσο κίνδυνο τον τουρισμό και την επιβίωση των ασχολούμενων με αυτόν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της,
εάν η χώρα δεν επιτρέψει την είσοδο σε ξένους τουρίστες μέχρι το τέλος του έτους, περίπου το 60% των
σχετικών με τον τουρισμό επιχειρήσεων κινδυνεύουν να κλείσουν. Η Αρχή Τουρισμού της Ταϊλάνδης
προέβλεψε ότι οι διεθνείς αφίξεις φέτος θα είναι κατά 80% μειωμένες, ανερχόμενες σε 8,2 εκατομμύρια,
δημιουργώντας έσοδα μόνο 396 δις μπατ. Η τουριστική βιομηχανία θα συνεισφέρει μόνο το 6-7% του ΑΕΠ
αυτό το έτος, σε σύγκριση με το 18% το 2019. Η διαφορά σε σύγκριση με το 2019, κατά το οποίο η Ταϊλάνδη
είχε καταγράψει ρεκόρ 39,8 εκατομμυρίων ξένων τουριστών, είναι συντριπτική.
Το υπουργικό συμβούλιο έχει ανακοινώσει μέτρα αξίας 22,4 δις μπατ (722 εκατ. δολαρίων) για την τόνωση του
εσωτερικού τουρισμού στην Ταϊλάνδη. Τα μέτρα αποσκοπούν στην τόνωση της τουριστικής βιομηχανίας που
έχει θιγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωνοϊού. Ταϊλανδοί τουρίστες μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις
που ανέρχονται συνολικά σε 20 δις μπατ, συμπεριλαμβανομένης μιας έκπτωσης 40% σε 5 εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις δωματίων ξενοδοχείων, με αξία μέχρι 3.000 μπατ τη βραδιά, καθώς και έως 3.000 μπατ
επιδότηση έναντι γευμάτων και άλλων εξόδων ταξιδιού.
Οι ξενοδόχοι αντιδρούν στις κυβερνητικές εξαγγελίες για στροφή της Ταϊλάνδης σε high-end τουρισμό. Οι
επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας ανησυχούν ότι το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατοπίσει το μοντέλο
τουρισμού από το μαζικό τουρισμό σε ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης, θα μπορούσε να σημάνει το τέλος για
πολλές μικρές επιχειρήσεις του τομέα, οι οποίες έχουν ήδη θιγεί υπέρμετρα από τον ιό Covid-19.
Ανάγκη για την ανανέωση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου
Η κυβέρνηση καλείται να τροποποιήσει την εθνική στρατηγική της χώρας, παρακολουθώντας τις
μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές τάσεις που προκαλούνται από την παγκόσμια οικονομική
επιβράδυνση και την πανδημία.
Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ταϊλάνδης, η νέα εθνική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί
στην ανάπτυξη υποσχόμενων βιομηχανιών όπως τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη, ο
ιατρικός εξοπλισμός και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η Επιτροπή Επενδύσεων της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ήδη τροποποιήσεις στα επενδυτικά προνόμια που
χορηγεί σε γεωργικές επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση της βιοκυκλικής και πράσινης (BCG) οικονομίας.
Εγκρίθηκε, για παράδειγμα, η υπαγωγή μιας νέας τέταρτης γεωργικής κατηγορίας, για την οποία μπορεί να
εφαρμοστούν τα προνόμια για τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, τα εργοστάσια φυτών. Η νέα αυτή κατηγορία
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δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος εταιριών για πέντε έτη. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή
Επενδύσεων της Ταïλάνδης προσπαθεί να ανταποκριθεί στην οδηγία της κυβέρνησης να καταστήσει με
φορολογικά κίνητρα και επενδυτικά πακέτα την Ταϊλάνδη πιο ελκυστική για τις ξένες γεωργικές επιχειρήσεις
και να την μετατρέψει σε επενδυτικό κόμβο.
Φαινόμενα μετακίνησης επιχειρήσεων προς το Βιετνάμ
Κατασκευαστές ενδυμάτων, πλαστικών και ηλεκτρονικών ειδών συνεχίζουν να μετακινούνται από την Ταϊλάνδη
στο Βιετνάμ, προσδοκώντας οφέλη από εμπορικές συμφωνίες. Το Βιετνάμ αποτελεί πλέον μέρος της συνολικής
και προοδευτικής συμφωνίας για την εταιρική σχέση του Ειρηνικού (CPTPP) και της συμφωνίας ελεύθερων
συναλλαγών του Βιετνάμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντιθέτως, για την Ταϊλάνδη, δεν προβλέπεται κάποια αντίστοιχη εξέλιξη, καθώς η ειδική επιτροπή της
κυβέρνησης για να μελετήσει τη συμφωνία του CPTPP, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα είναι έτοιμη για να ξεκινήσει
τις επίσημες διαπραγματεύσεις τον Αύγουστο του 2020, επειδή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
μελετήσουν τη συμφωνία πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Η δήλωση αυτή έγινε παρά αντίθετες συστάσεις της Κοινής Μόνιμης Επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τραπεζών (JSCCIB), η οποία υποστηρίζει ενθέρμως την κίνηση να καταστεί η Ταϊλάνδη μέλος της συμφωνίας
CPTPP για την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου του έθνους κατά την περίοδο μετά την πανδημία. Η στάση της
επιτροπής, παρουσιάστηκε από την Ομοσπονδία Ταϊλανδικών Βιομηχανιών (FTI), κατόπιν σχετικής μελέτης
που διεξήχθη από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ταϊλάνδης.
Σύμφωνα δε με δηλώσεις ειδικών, αλλά και Ευρωπαίων αξιωματούχων η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
της Ταϊλάνδης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί, επίσης, τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια για να
υλοποιηθεί.
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