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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, 16-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

 Αναπτυξιακή Συνεργασία Ταϊλάνδης-Κίνας στην περιοχή Μεκόνγκ. Υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης 

Πρόσφατη υπογραφή δύο Μνημονίων Κατανόησης μεταξύ Ταϊλάνδης και Κίνας, με στόχο την προώθηση 

της ανάπτυξης των περιοχών κατά μήκος του ποταμού Μεκόνγκ. Η δράση αφορά στην παροχή οικονομικής 

στήριξης ύψους 7 εκατ. Μπατ (περίπου 220.000 δολάρια Η.Π.Α.) εκ μέρους της κινεζικής πλευράς, για τα επόμενα 

τρία χρόνια, για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας  «Mekong-Lancang (MLC»), στην οποία συμμετέχουν έξι χώρες: 

Καμπότζη, Κίνα, Λάος, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. Στόχος είναι να αυξηθεί το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ 

των έξι χωρών σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., έως το 2020. 

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη συνάντηση των ηγετών των χωρών-μελών της MLC, το 2016, 

αναδείχθηκε το πλαίσιο συνεργασίας «3+5», το οποίο αναφέρεται σε τρεις πυλώνες συνεργασίας (πολιτική, 

ασφάλεια, και αειφόρος ανάπτυξη) και σε πέντε τομείς προτεραιότητος, ήτοι: διασυνδεσιμότητα, βιομηχανική 

ικανότητα, διασυνοριακή οικονομική συνεργασία, υδάτινοι πόροι και γεωργία και μείωση της φτώχειας. 

 

Θετική ανταπόκριση των επενδυτών στα κυβερνητικά κίνητρα για προσέλκυση Α.Ξ.Ε. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (Thai Board of Investments-BoI) για το 

πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα αιτήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συνέχεια και επί τη βάσει των 

προσφάτων κινήτρων εκ μέρους της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως προς τους δυνητικούς επενδυτές ανήλθαν σε 333 

έργα, συνολικής υπολογιζομένης αξίας 203,63 δισ. Μπατ (περίπου 5 δις Ευρώ), αγγίζοντας το 30% του συνολικού 

στόχου της επιτροπής για το 2018. 

Οι περισσότερες εκ των αιτήσεων αφορούσαν στις 10 βιομηχανίες-προτεραιότητος για την κυβέρνηση 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιομηχανία “Industry 4.0” , όπως  π.χ. τα φιλικά προς 

το περιβάλλον πετροχημικά και χημικά προϊόντα, η γεωργία, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική, η 

αυτοκινητοβιομηχανία, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα μεταποιημένα προϊόντα διατροφής αλλά και ο τουρισμός, 

μεταξύ άλλων. 

 

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου “MICE” στην Ταϊλάνδη. Νέες πρωτοβουλίες. 

Με την βιομηχανία MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events-MICE) να συνεχίζει να 

αναπτύσσεται στην Ταϊλάνδη, παρουσιάζοντας πλέον συνολικά έσοδα κλάδου άνω των 200 δισεκατομμυρίων 

Μπατ (περίπου 5 δις Ευρώ), η Ταϊλανδική Υπηρεσία Συνεδρίων και Εκθέσεων (Thailand Convention and 

Exhibition Bureau-TCEB), έχει ήδη ξεκινήσει την χάραξη στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ταϊλανδικής 

οικονομίας μέσω της προώθησης των συγκεκριμένων τομέων.  

Οι εν λόγω στρατηγικές αναφέρονται σε δράσεις τόσο αμιγώς δημοσίου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρος 

και επικεντρώνονται σε 10 στοχευμένες βιομηχανίες (τουρισμός υγείας, βιοτεχνολογία, ρομποτική, έξυπνες 

συσκευές, ψηφιακή τεχνολογία, αυτοκινητοβιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, αεροπλοΐα και εφοδιαστική, 

βιοκαύσιμα και βιοχημικά προϊόντα και ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες) στο πλαίσιο της κυβερνητικής 

Εθνικής Στρατηγικής-ομπρέλα για την ανάπτυξη της χώρας, υπό τον τίτλο «Thailand 4.0».  
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Στο πλαίσιο αυτό, αποστολή της προαναφερθείσας Υπηρεσίας είναι η προσέλκυση διεθνών 

διοργανώσεων στην χώρα αλλά και συμμετεχόντων στις διοργανώσεις αυτές, καθιερώνοντας την Ταϊλάνδη ως 

δυναμικό προορισμό «MICE» για ολόκληρη την περιοχή ASEAN.  

 

Φορολογικά κίνητρα για την συγχώνευση τραπεζών στην Ταϊλάνδη 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οίκου αξιολόγησης Fitch, τα προωθούμενα εκ της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως 

φορολογικά κίνητρα τα οποία ενθαρρύνουν την συγχώνευση των μικρότερων τραπεζών της χώρας, θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε σημαντικές ανακατατάξεις στο τραπεζικό τοπίο της χώρας, με αποτέλεσμα μία ή δύο από τις 

μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες να διαδραματίζουν μελλοντικώς δεσπόζοντα ρόλο στα διεθνή χρηματοοικονομικά 

δρώμενα. Σε πρώτη φάση, πάντως, αυτοί οι «εθνικοί πρωταθλητές» θα βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των περιφερειακών αντιπάλων, ο οποίος πρόκειται να ενταθεί με την τραπεζική 

ολοκλήρωση της Ενώσεως Asean.  

Επισημαίνεται ότι, επί του παρόντος και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διατραπεζικού συστήματος της 

Ενώσεως Asean (Asean Banking Integration Framework-ABIF), η Ταϊλάνδη διεξάγει διμερείς διαπραγματεύσεις 

με τη Μαλαισία, την Ινδονησία και την Μυανμάρ με στόχο την μείωση των διασυνοριακών περιορισμών 

αδειοδότησης, δημιουργώντας ευκαιρίες επέκτασης για τις ισχυρότερες τράπεζες εκάστης χώρας.  

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων. Απαιτήσεις εξωεδαφικής συμμόρφωσης των 

Ταϊλανδικών επιχειρήσεων 

Βάσει της Αρχής «εξωεδαφικότητος» του Άρθρου 3 του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 

(General Data Protection Regulation-GDPR) της Ε.Ε. ο οποίος θα τεθεί εν ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, οι  ταϊλανδικές 

εταιρείες θα υποχρεωθούν σε σχετική συμμόρφωση ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται 

εγκατεστημένη οντότητά τους εντός Ε.Ε, αρκεί να διαθέτουν πελάτες στην Ε.Ε.  

Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει κυρίως τις εταιρείες παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικό 

εμπόριο, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) των οποίων οι 

δραστηριότητες σχετίζονται είτε με την προσφορά αγαθών/υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω της 

επεξεργασίας δεδομένων εντός της Ε.Ε. (ακόμη και δωρεάν), είτε με την παρακολούθηση/αξιολόγηση 

επιχειρηματικής και καταναλωτικής κινητικότητος δυνητικών πελατών, εφόσον αυτές εκδηλώνονται εντός της ΕΕ. 

Η μη συμμόρφωση με τον GDPR ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων ύψους έως 20 

εκατομμυρίων ευρώ ή 4% των συνολικών εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους του παραβάτη, όποιο 

είναι υψηλότερο. 

 

Αποζημιώσεις σε περιπτώσεις υπολειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ταϊλανδική Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών σχεδιάζει την επιβολή προς όλους τους παρόχους 

Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) αυτόματη αποζημίωση των πελατών τους στην επόμενη περίοδο πληρωμής του 

λογαριασμού, εάν διαταράσσονται οι υπηρεσίες τους προς αυτούς. Οι ταϊλανδικοί πάροχοι οι οποίοι 

αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ύψους 20.000 Μπατ (περίπου 500 

ευρώ) ημερησίως, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας τους, εάν σημειώσουν αρκετές 

παραβάσεις. 

 Η εν λόγω κίνηση αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μία σταθερή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών προς 

τους χρήστες ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως δε τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια ενός φιλικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικών υποδομών και κατά το δυνατό χαμηλών 

διαδικτυακών επισφαλειών.  
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Φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη του κλάδου της ρομποτικής στην Ταϊλάνδη 

Βάσει του ήδη εκπεφρασμένου ενδιαφέροντος των εταιρειών παραγωγής και διανομής ρομποτικού 

υλικού και στο πλαίσιο υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Industry 4.0», το cluster ρομποτικής του ταϊλανδικού 

Υπουργείου Βιομηχανίας έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη του κλάδου της ρομποτικής στην χώρα 

έως το 2023.  

Η ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων προσφέρει πληθώρα κινήτρων στους κατασκευαστές ρομποτικών 

προϊόντων (π.χ. απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για χρονικό διάστημα 3-8 ετών, απαλλαγή από εισαγωγικούς 

δασμούς για νέα μηχανήματα και πρώτες ύλες κ.ά) ενώ οι εταιρείες του κλάδου δύνανται να  επωφεληθούν και 

από έκπτωση 50% επί του φόρου εισοδήματος για τρία έτη, όταν επενδύουν και επεκτείνουν τις τοπικές μονάδες 

παραγωγής τους με αναβαθμισμένη τεχνολογία και εξοπλισμό.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ταϊλανδικού Υπουργείου Βιομηχανίας, οι επενδύσεις στον τομέα της 

ρομποτικής και του αυτοματισμού αναμένεται να προσεγγίσουν τα 200 δισεκατομμύρια Μπατ (περίπου 5 δις 

ευρώ) εντός της επόμενης πενταετίας. 

 

Ανάπτυξη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ταϊλάνδη. Ενισχυμένες προοπτικές.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Ταϊλανδικών Βιομηχανιών (Federation of Thai Industries-FTI) 

η αξία των εξαγωγών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο Μπατ το 2018. Μόνο 

κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι συνολικές εξαγωγές στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 3,1%, 

συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και όλων των προϊόντων μοτοσικλετών και με την 

παραγωγή ολοκληρωμένων οχημάτων να αποτελεί το 64,3% της συνολικής αξίας.  

Επί του παρόντος στην Ταϊλάνδη υφίστανται δεκαεπτά αυτοκινητοβιομηχανίες και επτά εταιρείες 

παραγωγής μοτοσικλετών, ενώ  για το 2017 η χώρα κατέλαβε την 12η θέση παγκοσμίως όσον αφορά στην 

παραγωγή οχημάτων και την 1η θέση σε παραγωγή στη Νοτιοανατολική Ασία, με 1.988 εκατομμύρια οχήματα. 

 

Επικείμενη αναβάθμιση του δικτύου αερολιμένων σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως για την ενίσχυση των ταξιδιωτικών ροών 

προς προορισμούς δευτερεύοντος τουριστικού ενδιαφέροντος στην χώρα, επίκειται υλοποίηση εκτενούς σχεδίου 

αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών αερολιμένων σε ολόκληρη την ταϊλανδική επικράτεια.  

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την ανακαίνιση 29 αερολιμένων συνολικώς και θα παράσχει στις 

αεροπορικές εταιρείες την ευκαιρία να επεκτείνουν τα δίκτυά τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους 

δυνητικούς επισκέπτες και ενισχύοντας σημαντικά την διασυνδεσιμότητα των δευτερευουσών επαρχιών (σε 

πρώτη φάση στοχευμένων πενήντα-πέντε), την σύνδεση των μικρών οικιστικών ζωνών με τα μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα αλλά και την σύνδεση όλων των προαναφερθέντων με λοιπά σημεία εκτός χώρας, σε ολόκληρη την 

Νοτιοανατολική Ασία.  

Συναφώς προς τα ανωτέρω και στο επίκεντρο των γενικώτερων προσπαθειών της ταϊλανδικής 

Κυβερνήσεως να καταστεί η χώρα κόμβος διεθνών αερομεταφορών σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ασίας, βρίσκεται η δημιουργία «αεροπόλεως» (Aerotropolis) περιφερειακώς του αερολιμένος U-tapao -του 

σημαντικότερου αεροδρομίου στον Ανατολικό Οικονομικό Διάδρομο- και η σύνδεση αυτού με τα αεροδρόμια 

Suvarnabhumi και Don Mueang της πρωτεύουσας, μέσω σιδηροδρομικών δικτύων υψηλής ταχύτητος. Η 

υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου ενέχει σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης συμπληρωματικών 

υποδομών μεταφορών, τόσο εντός των διακεκριμένων Ζωνών Προτεραιότητος του ΑΟΔ, όσο και περιφερειακώς 

αυτών, με εξίσου ιδιαιτέρως ελκυστικές επιχειρηματικές και επενδυτικές δυνατότητες για τις εταιρείες, εγχώριες 

και ξένες, οι οποίες θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον δραστηριοποίησης.   

 

 


