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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Επανεκκίνηση των πολιτικών επαφών Ε.Ε.-Ταϊλάνδης. Αναβίωση των διαπραγματεύσεων για την 
σύναψη Σ.Ε.Ε. Ε.Ε.-Ταϊλάνδης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για την 
Ταϊλάνδη1 (11.12.2017), σε συνέχεια της ενθαρρυντικής κινητικότητος στην χώρα με την ανακοίνωση 
δημοκρατικών εκλογών για τα τέλη του επόμενου έτους, η Ε.Ε. είναι έτοιμη να επανεκκινήσει σταδιακά τις 
διμερείς πολιτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα.  

Η εν λόγω εξέλιξη, πέραν των πολιτικών διαστάσεων -ανάλυση επί των οποίων εκφεύγει του 
παρόντος- ενέχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών δεσμών 
και σχέσεων Ε.Ε.-Ταϊλάνδης, καθώς, μεταξύ άλλων, θέτει και τις βάσεις για την επανέναρξη αφ’ ενός των 
διαπραγματεύσεων υπογραφής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ), αφ’ ετέρου των 
διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. – Ταϊλάνδης, για τις οποίες οι 
διαδικασίες ανεστάλησαν με πρωτοβουλία Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2014, λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος 
στην χώρα.   

Θετικές ήσαν οι αντιδράσεις από ταϊλανδικής πλευράς, με δηλώσεις της ταϊλανδικής πολιτικής 
ηγεσίας υποστηρικτικές της αναβίωσης της πολιτικής διάδρασης και των ανταλλαγών επισήμων επισκέψεων, 
ιδίως δε λαμβανομένου υπ’ όψιν του σημαντικού αντικτύπου που θα έχει κάτι τέτοιο στην διαμόρφωση 
γενικώτερης θετικής σημειολογίας για την χώρα σε διεθνές επίπεδο και, κατ’ επέκταση, στην εισροή Αμέσων 
Ξένων Επενδύσεων. Ωστόσο, καθώς ακόμα δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί οι ημερομηνίες των εκλογών από 
πλευράς ταϊλανδικής κυβερνήσεως και δεδομένου ότι η αποκατάσταση των δημοκρατικών διαδικασιών 
εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση και προτεραιότητα από πλευράς Ε.Ε. για την ουσιαστική αναβίωση 
των πολιτικών επαφών με την Ταϊλάνδη, μένει να μεταφρασθεί από πλευράς τελευταίας η προαίρεση σε 
ενέργειες.  

Επισημαίνεται ότι αυτή την στιγμή, η Ε.Ε. αποτελεί τον τρίτο εμπορικός εταίρο της Ταϊλάνδης μετά 
την Κίνα και την Ιαπωνία, ενώ η Ταϊλάνδη είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. στην 
Ένωση ASEAN. 
 
Στόχοι ανάκαμψης και ανάπτυξης από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο 

Σε συνέχεια του ανασχηματισμού που έλαβε χώρα στις αρχές Δεκεμβρίου στην χώρα, τα νέα 
επιτελεία των Υπουργείων ξεκίνησαν ήδη να εργάζονται για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της 
οικονομίας της Ταϊλάνδης. Ενδεικτικά, ο ταϊλανδός Υπουργός Ενέργειας δεσμεύθηκε να επιταχύνει τους 
διαγωνισμούς για δύο έργα εξόρυξης πετρελαίου ώστε να ισχυροποιηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, 

                                                           
1 Για το πλήρες κείμενο των εν λόγω Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.,     
βλ. http://www.consilium.europa.eu/media/32026/st15583en17.pdf 
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ενώ και ο ταϊλανδός Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομής στον 
Ανατολικό Οικονομικό Διάδρομο. 
 
Η βιομηχανία ζάχαρης υποκύπτει στις πιέσεις του ΠΟΕ 

Το ταϊλανδικό υπουργικό συμβούλιο, και ειδικότερα η Επιτροπή Καλάμου και Ζάχαρης (Cane and 
Sugar Board), συμφώνησε κατ’ αρχήν σε τέσσερις σχετικές με τη ζάχαρη κανονιστικές ανακοινώσεις, οι 
οποίες ουσιαστικά προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάκληση της σταθερής τιμής λιανικής του προϊόντος,  
έτσι ώστε να πληρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).  

 
Ανησυχίες από την ισχυροποίηση του ταϊλανδικού νομίσματος. 

Το ταϊλανδικό Bhat κατέγραψε ενίσχυση της τάξεως του 9,9% το 2017 και ρεκόρ ισοτιμίας (32,5 
bhat/$) 31 μηνών, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανησυχία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η εν λόγω πορεία θα 
μπορούσε να αποβεί ζημιώδης όχι μόνο για τις ταϊλανδικές εξαγωγές -οι οποίες καθίστανται σταδιακά 
λιγότερο ανταγωνιστικές- και τον τουρισμό, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.  

 
Ενδυνάμωση της βιομηχανίας τροφίμων στην Ταϊλάνδη. Στο επίκεντρο η ενίσχυση και προώθηση των 
ταϊλανδικών εξαγωγών τροφίμων. 

Στο πλαίσιο  της ολοκληρωμένης –και ιδιαιτέρως μεγαλόπνοης- πολιτικής της ταϊλανδικής 
κυβέρνησης «Ταϊλάνδη 4.02», το ταϊλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων (NFI) ανακοίνωσε το 20ετές Εθνικό 
Σχέδιο για την Βιομηχανία Τροφίμων (2017-2036), με στόχο να καταστεί η Ταϊλάνδη ένας εκ των πέντε 
πρώτων εξαγωγέων τροφίμων παγκοσμίως, έως το 2036. Επί του παρόντος, βασική προτεραιότητα της 
κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού αλλά και καινοτόμου 
περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
παραγωγής τροφίμων στην χώρα.  

Προκειμένου δε να προχωρήσει αποτελεσματικά το εν λόγω σχέδιο, το NFI υιοθέτησε τρεις βασικές 
κατευθύνσεις δράσης:  α. ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος και της ευελιξίας των ταιλανδικών επιχειρήσεων 
στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου επιχειρηματιών τροφίμων «νέας γενιάς» και 
της υποστήριξης της ανάπτυξης εξειδίκευσης, στρατηγικών μάρκετινγκ και παραγωγής νέων προϊόντων β. 
ανάπτυξη δομών και ενεργοποίηση δυναμικού με το πρόγραμμα "World Food Valley Thailand" για την 
διευκόλυνση και την ενθάρρυνση περισσότερων επενδύσεων από νέους επιχειρηματίες τροφίμων, ιδίως με 
τη μορφή συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα, οδηγώντας σταδιακά στην συνολική αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας τροφίμων της χώρας και γ. ενίσχυση και διεύρυνση των διαύλων διανομής των ταϊλανδικών 
τροφίμων σε διεθνές επίπεδο, μέσω προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
εκθεσιακών διοργανώσεων τροφίμων, όπως η World Food Expo, η THAIFEX κ. ά. 

 
Η BTS στην αναζήτηση ξενοδοχειακών αλυσίδων προς εξαγορά στην Ευρώπη 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Ομίλου, κ. Keeree Kanjanapas, η “BTS Group Holdings Plc” 
(BTS) εξετάζει την εξαγορά άλλης μίας ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη, ύψους έως 10 δισ. Μπατ 
(περίπου 260 εκατ. ευρώ) για την περαιτέρω ενίσχυση της παγκοσμίου παρουσίας της. Ο Όμιλος στοχεύει 
στην μέση ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών του κατά 25% εντός της επόμενης πενταετίας και, αυτή την  
στιγμή, βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με δύο ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ευρώπη: Η μία λειτουργεί θέρετρα 
ευεξίας σε όλη την Κεντρική Ευρώπη, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ξενοδοχεία 200 κλινών σε κεντρικές 
τοποθεσίες στην Γαλλία, την Γερμανία, την Τσεχία και την Ισπανία.  
 
Μη δασμολογικά εμπόδια για τον έλεγχο της εισροής ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα. 

Η ταϊλανδική κυβέρνηση εξετάζει την υιοθέτηση μη δασμολογικών εμποδίων, ιδιαίτερα ως προς τις 
προδιαγραφές των μπαταριών, με στόχο την αποτροπή της αναμενόμενης εισροής εισαγομένων ηλεκτρικών 
οχημάτων από την Κίνα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ASEAN-Κίνας. 

                                                           
2 Αναλυτικά επί της εν λόγω πολιτικής της ταϊλανδικής κυβέρνησης, βλ. http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=3578 
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Η εν λόγω κίνηση ερείδεται στις έντονες προσπάθειες της ταιλανδικής κυβέρνησης να στρέψει το 
ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, έχοντας ήδη 
ανακοινώσει και εγκρίνει κίνητρα παραγωγής για τρεις τύπους ηλεκτρικών οχημάτων: υβριδικά ηλεκτρικά 
οχήματα, ηλεκτροκίνητα υβριδικά οχήματα και ηλεκτρικά οχήματα. Τα εν λόγω κίνητρα πολλαπλασιάζονται 
στην περίπτωση ανάληψης επενδυτικής/παραγωγικής δραστηριότητος σε περιοχές του Ανατολικού 
Οικονομικού Διαδρόμου. 
 
Η Ταϊλάνδη υστερεί σε όρους ανταγωνιστικότητος.  

Βάσει μελέτης της FinTech (Ταϊβάν), η Ταϊλάνδη σε όρους ανταγωνιστικότητος κατατάσσεται στην 
έβδομη θέση από τις 10 ασιατικές χώρες της περιοχής. Η εν λόγω έρευνα κρίνει τις χώρες βάσει οκτώ 
κριτηρίων: το πολιτικό περιβάλλον, τις δυνατότητες  επιχειρηματική χρηματοδότησης, την ελκυστικότητα του 
οικονομικού περιβάλλοντος, το εργατικό δυναμικό, την προοδευτικότητα της νομοθεσίας,  καθώς και βασικά 
δομικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητος όπως η διείσδυση των smartphones, οι  καινοτόμες δομές και το 
γενικώτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

 
Ανάκαμψη του ταϊλανδικού λιανεμπορίου  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του ταιλανδικού Εμπορικού Συλλόγου (Thai Trade Association) 
κ. Jariya Chirathivat, ο τομέας λιανικού εμπορίου της Ταϊλάνδης αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται τα 
επόμενα χρόνια, λόγω της βελτίωσης των αναπτυξιακών προοπτικών της ταϊλανδικής οικονομίας, των 
επενδύσεων στις υποδομές, της σταθερής πολιτικής κατάστασης αλλά και των υψηλών τιμών των γεωργικών 
προϊόντων. Βάσει των συγκεκριμένων εκτιμήσεων, ο κλάδος λιανικής πώλησης στην Ταϊλάνδη αναμένεται να 
ενισχυθεί κατά 3,8-4% το 2018 και κατά 4,5% το 2019 από 3,2- 3,4% το 2017.  

  


