
1 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, 1-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 
 
Νέα νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Διώξεις προς εταιρείες που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. 
 

Η νέα νομοθεσία περί ανταγωνισμού στον τομέα του εμπορίου ετέθη εν ισχύ στα τέλη του περασμένου 
έτους, εξουσιοδοτώντας τις ταϊλανδικές Αρχές να εκκινήσουν επιθεωρήσεις αυτεπαγγέλτως, δίχως να έχει 
απαραιτήτως προηγηθεί καταγγελία, όπως απαιτούσε η προηγούμενη νομοθεσία. Η νέα πράξη επιτρέπει 
επίσης στις Αρχές να προβούν σε νομικές ενέργειες κατά των παραβατών, εάν και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι 
έχουν προκαλέσει ζημιά. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμα ισοδύναμα με το 10% των εσόδων κατά το 
έτος που σημειώθηκε το αδίκημα ή / και δύο έτη φυλάκισης.  
 
Νέο Σύστημα Πληροφοριών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη 
 
               Η Υπηρεσία Πολιτικής Κρατικών Επιχειρήσεων (State Enterprise Policy Office-Sepo), έχοντας ως 
απώτερο στόχο την συλλογή πληροφοριών για τον σχεδιασμό βελτίστων μέτρων ενίσχυσης των ΜΜΕ στην 
χώρα, προτίθεται να προβεί στην  εγκατάσταση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα 
συγκεντρώνει στοιχεία για τις ΜΜΕ από όλα τα εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το σύστημα, το 
οποίο θα λειτουργεί εν είδει βάσης δεδομένων, θα συγκεντρώνει πληροφορίες όχι μόνο ως προς τον τύπο και 
τα χαρακτηριστικά εκάστης επιχείρησης, αλλά και ως προς το ποιες επιχειρήσεις συμβάλλουν σε μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και πού εδράζονται αυτές.  

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων της Sepo, η συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα 
διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πηγές δανεισμού από τις κρατικές τράπεζες ενώ, παράλληλα, τα 
δεδομένα των εταιρειών των οποίων οι αιτήσεις δανείων απορρίπτονται θα αναλύονται ώστε να τους  
παρέχονται εναλλακτικές υποστήριξης.  
 

Συνεργασία Ταϊλάνδης και Ιαπωνίας για την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων 

 
Οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για την εκπόνηση κοινού Σχεδίου Δράσης με στόχο την 

δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του ταϊλανδικού 
Υπουργείου Βιομηχανίας, η Ταϊλάνδη έχει επιλεγεί ως μελλοντικός κόμβος για τις νεοσύστατες εταιρείες της 
Ιαπωνίας, με τις δύο χώρες να προτίθενται να προωθήσουν και να διευκολύνουν την διάδραση και την 
ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η σύσταση 
διμερούς επιτροπής Ιαπωνίας-Ταϊλάνδης, με την συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και ιδιωτικών 
εταιρειών.  

Από πλευράς ταϊλανδικής Κυβερνήσεως σχεδιάζονται ήδη εκδηλώσεις επιχειρηματικής αντιστοίχισης 
(business match-making) σε ευρύ φάσμα τομέων ειδικού ενδιαφέροντος για την οικονομία της χώρας, όπως η 
γεωργία, η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και τα ιχθυηρά. Επιπλέον, οι δύο χώρες εργάζονται για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος ανθρώπινων πόρων, σε συνεργασία με τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και φορείς.   
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Τροποποίηση της νομοθεσίας περί επιχειρηματικής πληροφόρησης στην Ταϊλάνδη 
 

Η τράπεζα της Ταϊλάνδης έχει ήδη προτείνει στο ταϊλανδικό υπουργείο Οικονομικών το τροποποιημένο 
σχέδιο νόμου της Εθνικής Υπηρεσίας Πιστώσεων (National Credit Bureau (NCB) Act), προκειμένου να 
επιτραπεί στις εταιρείες fintech να καθίστανται μέλη του μοναδικού κέντρου πληροφόρησης πιστοληπτικής 
ικανότητος στην χώρα, σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης περισσότερο περιεκτικής πληροφόρησης στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του ψηφιακού δανεισμού.  

Η τροποποίηση του νόμου για την επιχειρηματική πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική 
ικανότητα (Credit Information Business Act) επικεντρώθηκε στο να επιτραπεί στις εταιρείες fintech να παρέχουν 
ψηφιακές υπηρεσίες δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων των peer-to-peer (P2P) και crowdfunding, στα μέλη 
της προαναφερθείσας Υπηρεσίας. Επί του παρόντος, οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακού δανεισμού δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Υπηρεσία, καθώς δεν θεωρούνται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  
 
 
Ραγδαία αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Ταϊλάνδη 
 

Η ταϊλανδική Κυβέρνηση δεν σχεδιάζει την εισαγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας έως το 2023, καθώς, 
σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, η χώρα διαθέτει αρκετή εφεδρική ισχύ για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.          
Επισημαίνεται ότι, βάσει του σχεδίου ανάπτυξης ενέργειας επάρκειας της Ταϊλάνδης για το 2015-2036, ο 
στόχος για το ποσοστό Ανανεώσιμης Ενέργειας στο συνολικό μίγμα παραγωγής ενέργειας της χώρας 
διαμορφώθηκε στο 20%. Την τελευταία δεκαετία δε, η παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Ταϊλάνδη έχει 
διευρυνθεί εντυπωσιακώς σε ισχύ, από 100MW έως σχεδόν 10.000MW. 
 
 
Συνεχιζόμενη αύξηση των τουριστικών εισροών στην Ταϊλάνδη 
 

Το Συμβούλιο Τουρισμού της Ταϊλάνδης (TCT) εκτιμά είσοδο 9,1 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αυξημένο κατά 11,9% συγκριτικώς προς την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους επισκέφθηκαν την χώρα 9,84 εκατομμύρια άτομα, ήτοι περισσότερα 
κατά 7% σε ετήσια βάση. Οι περιοχές προελεύσεως των ηυξημένων τουριστικών ροών περιλαμβάνουν την 
Νοτιοανατολική Ασία (2,66 εκατ., αύξηση 10,4%) την Ανατολική Ασία (3,74 εκατ., αύξηση 12,5%) και την 
Ευρώπη (1,25 εκατ., αύξηση 10,6%).  

Αναμένεται, επίσης, και αύξηση των εγχωρίων/εσωτερικών τουριστικών ροών, καθώς, βάση 
στατιστικών στοιχείων, το 25% των κατοίκων της χώρας σχεδιάζουν να ταξιδέψουν το πρώτο τρίμηνο του έτους 
και το 33% αναμένουν αντιστοίχως να ταξιδέψουν στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μακράς περιόδου 
διακοπών κατά την διάρκεια του εορτασμού του ταϊλανδικού Νέου Έτους (Songkran Festival) τον Απρίλιο.  

Έγκριση νομοσχεδίου για τις ΣΔΙΤ στην Ταϊλάνδη 

Το ταϊλανδικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν το σχέδιο νόμου για τις συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον τύπο ανάληψης 
επενδυτικής δραστηριότητος, ιδίως σε τομείς όπως η ανάπτυξη υποδομών σε όλη την επικράτεια. Το εν λόγω 
νομοσχέδιο ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την βάση για από κοινού επενδυτικά έργα μεταξύ κράτους και 
ιδιωτικού τομέα και αποτελεί συνέχεια της αναθεώρησης του Νόμου περί ιδιωτικών επενδύσεων στις κρατικές 
επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, και μέτρα προώθησης των επενδύσεων για τα έργα ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της 
επικρατούσας φορολογικής πραγματικότητος, αξιοποιώντας ταυτοχρόνως την τεχνογνωσία και την καινοτομία 
του ιδιωτικού τομέα και προβλέποντας σαφείς και συνοπτικότερες διαδικασίες ανάληψης και εκκίνησης των 
έργων.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τα έργα ΣΔΙΤ στην χώρα εφεξής θα ευθυγραμμίζονται με 
τα διεθνή πρότυπα μέσω της καθιέρωσης Εθνικού Σχεδίου Υποδομών (National Infrastructure Plan), ενώ η 
διάχυση πληροφοριών θα είναι περισσότερο διαφανής, καθώς τα συμμετέχοντα μέρη θα διαθέτουν 
μεγαλύτερες δυνατότητες συμμετοχής σε όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών. 
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Σταθερά τα επιτόκια στις κρατικές ταϊλανδικές τράπεζες για το 2018 
 

Σύμφωνα με οδηγίες του ταϊλανδικού Υπουργείου Οικονομικών, οι κρατικές τράπεζες οφείλουν να 
διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος έτους, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη και να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σε περίπτωση 
που κριθεί απαραίτητη μια αυξητική προσαρμογή των επιτοκίων, αυτή θα υιοθετηθεί τόσο για τα επιτόκια 
δανεισμού, όσο και για τα επιτόκια καταθέσεων. 

  
 
Η Ταϊλάνδη στον κατάλογο «δυσμενών εμπορικών συναλλαγών» των Η.Π.Α. (U.S. trade offensive list)  
 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Ταϊλάνδη ικανοποιεί πλέον και τα τρία κριτήρια κατάταξης στον 
εν λόγω κατάλογο των Η.Π.Α. (ύψος εμπορικού πλεονάσματος έναντι των Η.Π.Α, ύψος πλεονάσματος 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και ακολουθούμενες τακτικές 
χειραγώγησης ισοτιμίας στην διεθνή αγορά συναλλάγματος) και, ως εκ τούτου, κινδυνεύει να προστεθεί στον 
κατάλογο, όπως και η Μαλαισία.  

Επισημαίνεται ότι η Ταϊβάν αφαιρέθηκε από τον συγκεκριμένο κατάλογο παρακολούθησης τον 
περασμένο Οκτώβριο, ενώ ΗΠΑ και Νότιος Κορέα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την «απαγόρευση της 
ανταγωνιστικής υποτίμησης και της χειραγώγησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών». 

 

Ανησυχία για το ύψος των υπό καθυστέρηση/ μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ταϊλάνδη 

 

Η ταϊλανδική Εθνική Υπηρεσία Πιστώσεων (National Credit Bureau-NCB) εξέφρασε ανησυχίες σχετικά 
με την άνοδο των καθυστερήσεων σε όλες τις κατηγορίες δανεισμού νεαρών καταναλωτών στην χώρα, με τα 
προσωπικά δάνεια να αποτελούν την περισσότερο επισφαλή κατηγορία. 

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των νέων λογαριασμών προσωπικών δανείων στην Ταίλάνδη 
αυξήθηκε σημαντικά το 2017, αγγίζοντας τα 3,25 εκατομμύρια, από 2,84 εκατομμύρια το 2016 και 2,41 
εκατομμύρια το 2015. 

  

 
 
 
 
 
 


