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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 
 
 Οικονομική ανάπτυξη 

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας για το 2017 αναμένεται να προσεγγίσει το 4%, ήτοι τον 
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2012, προωθούμενη από α.  την σημαντική αύξηση των 
ταϊλανδικών εξαγωγών, οι οποίες για το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σημειώνουν ήδη αύξηση 
κατά  9,1%  σε σχέση με το προηγούμενο έτος β. την συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη του τομέα του 
τουρισμού, εν μέρει χάρις στην μεταστροφή τουριστικών ροών από τη Νότιο Κορέα, την Ταϊβάν και τις 
ευρωπαϊκές χώρες προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών 
ασφαλείας στην συγκεκριμένη περιοχή και γ. την ανάκαμψη των σημαντικότερων αγορών-στόχων της 
ταϊλανδικής επιχειρηματικότητος. 

 
 Ευκολία Επιχειρείν (“Ease of Doing Business”) 

Σύμφωνα με την προσφάτως δημοσιευθείσα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ευκολία 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ανά τον κόσμο (“World Bank’s 2018 Ease of Doing Business 
index”1),  η Ταϊλάνδη κατέλαβε την 26η θέση για το 2018, σαφώς βελτιωθείσα από την 47η του 2017 και 
με καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες των λοιπών χωρών της Ένωσης ASEAN.  

Η εν λόγω θετική εξέλιξη ερείδεται σε πληθώρα σημαντικών μεταρρυθμίσεων της 
επιχειρηματικής νομοθεσίας εν ισχύ στην Ταϊλάνδη, μεταξύ άλλων και στην σημαντική μείωση του 
απαιτούμενου χρόνου για την ίδρυση επιχείρησης στην χώρα, από 27,5 ημέρες σε μόλις 4,5. 

 
 Κριτική της αντιπολίτευσης επί των οικονομικών πολιτικών της Κυβέρνησης Prayut 

Έντονη κριτική επί των οικονομικών πολιτικών της ασκείται στην στρατιωτική κυβέρνηση της 
χώρας, με εκπροσώπους των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων να υπερτονίζουν την ανεπάρκεια των 
στρατιωτικών στελεχών στην διοίκηση σημαντικών Υπουργείων και να προτείνουν τον ανασχηματισμό 
του Υπουργικού Συμβουλίου με την συμμετοχή λιγότερων πρώην στρατιωτικών και περισσότερων 
ικανών στελεχών προερχομένων από διάφορα πεδία, με δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των 
τρεχόντων ζητημάτων της χώρας, ιδίως δε εκείνων που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης.   

 
  

                                                           
1 Για το πλήρες κείμενο της εν λόγω έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας,                                                                                              
βλ.http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-
Report.pdf 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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 Ενεργειακή Μεταρρύθμιση 

Έως το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο σχέδιο του 
Προγράμματος Ενεργειακής Μεταρρύθμισης της χώρας. Η εν λόγω μεταρρύθμιση αναμένεται να 
επηρεάσει όλους τους εμπλεκόμενους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Ορυκτών Καυσίμων και Ενέργειας αλλά και των μεγαλυτέρων 
επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.  

Οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης θα επικεντρώνονται α. στην απελευθέρωση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία 
αυτή τη στιγμή διακινούνται υπό μονοπωλιακό καθεστώς και β. στην μείωση της εξάρτησης της χώρας 
από εισαγόμενη ενέργεια, η οποία σήμερα καλύπτει άνω του 80% της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας.  

Η ενεργειακή μεταρρύθμιση αποτελεί μία από τις 11 στρατηγικές διαδικασίες μεταρρύθμισης 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 20ετούς Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας, πρωτοβουλία της 
στρατιωτικής χούντας, το οποίο προβλέπεται ότι θα δεσμεύει και την νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές 
του ερχόμενου έτους –ή όποτε τελικώς αυτές πραγματοποιηθούν-. 

 
ΜΥΑΝΜΑΡ 

 Επενδύσεις 
Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν αυτή την στιγμή περίπου το 10% των Αμέσων 

Ξένων Επενδύσεων στην Μυανμάρ, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί με την υπογραφή της 
διμερούς Συμφωνίας Ε.Ε.-Μυανμάρ για την Προστασία των Επενδύσεων, οι διαπραγματεύσεις επί της 
οποίας τελούν εν εξελίξει από το 2013. 

Ωστόσο στην Μυανμάρ σημειώνεται ιδιαίτερος προβληματισμός από τις ομάδες της Κοινωνίας 
των Πολιτών ως προς τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της Συμφωνίας για την χώρα, μεταξύ άλλων, 
λόγω και των προβλεπομένων αναφορικά με το καθεστώς διακανονισμού διαφορών μεταξύ ξένων 
εταιρειών-επενδυτών και κράτους (“Investor-State Dispute Settlement”, ISDS), καθώς ο εν λόγω 
μηχανισμός επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να μηνύσουν κυβερνήσεις σε ανεξάρτητα διαιτητικά 
δικαστήρια2. 

 
 Τουρισμός 

Παρά την έναρξη της τουριστικής περιόδου αιχμής για την Μυανμάρ, καταγράφεται σημαντική 
πτώση στον αριθμό των κρατήσεων σε σχέση με το περασμένο έτος, λόγω των βίαιων αναταραχών και 
του γενικώτερου καθεστώτος ασφαλείας στο κρατίδιο Rakhine. 
 
 

ASEAN  

 Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου και Επενδύσεων Hong Kong-ASEAN3 
Στις 12 τρέχοντος και μόλις πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής ASEAN στην Μανίλα, 

υπεγράφησαν στην πόλη Pasay των Φιλιππίνων α. η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Hong Kong-
ASEAN και β. η Συμφωνία Hong Kong-ASEAN για τις Επενδύσεις (προστασία, προώθηση και 
διευκόλυνσή τους).  Η υπογραφή των δύο Συμφωνιών, οι οποίες αναμένεται να τεθούν εν ισχύ στις 
αρχές του 2019, επισφράγισε την αυξανόμενη οικονομικοεμπορική διάδραση μεταξύ των δύο μερών, 
θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνσή της στο μέλλον.   

 
 

                                                           
2 Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού, έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με ιδιωτικές 
εταιρείες οι κυβερνήσεις Η.Π.Α., Καναδά, Εκουαδόρ, Ουρουγουάης, Καζακστάν κ.ά. 
3 Για αναλυτικές πληροφορίες και πλήρη κείμενα των δύο Συμφωνιών HK-ASEAN, βλ. 
http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-JMS-on-the-signing-of-AHKFTA-and-AHKIA.pdf 
https://www.tid.gov.hk/english/ita/fta/hkasean/index.html 
 

http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-JMS-on-the-signing-of-AHKFTA-and-AHKIA.pdf
https://www.tid.gov.hk/english/ita/fta/hkasean/index.html
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 31η Σύνοδος Κορυφής ASEAN (Μανίλα, 13-14 Νοεμβρίου τ.έ) 
Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της εν λόγω Συνόδου Κορυφής, μεταξύ άλλων, 

αποτυπώνονται: α. Η πολυσχιδής ευαισθητοποίηση αλλά και δραστηριοποίηση της Ένωσης ASEAN 
σε πληθώρα τομέων πολιτικού και οικονομικοεμπορικού ενδιαφέροντος4 για την ανάπτυξη της 
περιοχής (ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη, μεταναστευτικό, διασυνδεσιμότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, 
ανθρώπινα δικαιώματα, αποπυρηνικοποίηση, κυβερνοασφάλεια, διευκόλυνση ενδοενωσιακού 
εμπορίου, ηλεκτρονικό εμπόριο, ανταγωνισμός, προστασία καταναλωτή, προστασία Δικαιωμάτων 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ. ά.) καθώς και β. οι αποφάσεις για την συνεργασία της Ένωσης ASEAN με 
την Κίνα σε ευρέως φάσματος τομείς, όπως ο τουρισμός, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ανάπτυξη 
υποδομών, καθώς και η προστασία του παρακτίου και θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή της 
Νοτίου Σινικής Θαλάσσης5 

Ως προς το τελευταίο, υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 
τον Ιούλιο του 2016, για το ζήτημα των διεκδικήσεων της Κίνας σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτίου 
Σινικής Θαλάσσης απέβη καταδικαστική για την εν λόγω χώρα και υπέρ των Φιλιππίνων, επί τη βάσει 
παραβιάσεων από την Κίνα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS-1982), την οποία έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες. Κατά συνέπεια η συμφωνία 
συνεργασίας ASEAN-Κίνας στην εν λόγω περιοχή, σκιαγραφεί εμφανώς την βούληση των χωρών-
μελών της Ένωσης ASEAN –για αρκετές εκ των οποίων υφίστανται εκκρεμείς διενέξεις με την Κίνα στην 
Νότιο Σινική Θάλασσα- να διατηρήσουν τους πολιτικούς και οικονομικοεμπορικούς δεσμούς τους με 
αυτή, παρά τις όποιες  αγκυλώσεις. 

 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 Διάσκεψη Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). (Βιετνάμ, 10-11.11.17) 
Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Χωρών Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership, TPP) 
 

Στις 11 Νοεμβρίου τ.έ., στο περιθώριο της Διάσκεψης Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-
Ειρηνικού (APEC)6 η οποία έλαβε χώρα στην πόλη Ντα Νανγκ του Βιετνάμ, οι Υπουργοί Εμπορίου 
ένδεκα χωρών του Ειρηνικού συμφώνησαν την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, η οποία, 
υπό την ονομασία πλέον «Ολοκληρωμένη και Προοδευτική Συμφωνία για την Συνεργασία Χωρών 
Ειρηνικού» (“Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership”), θα 
αποτελεί ουσιαστικά μια επικαιροποιημένη έκδοση της TPP, από τις διαπραγματεύσεις επί της οποίας 
οι Η.Π.Α. έχουν πλέον αποχωρήσει ρητώς. 

Επισημαίνεται ότι κομβικός παράγων κατά την εν λόγω συμφωνία, απεδείχθη η κατά ομοφωνία 
εξαίρεση από το αρχικό κείμενο της ΤΡΡ είκοσι ρητρών, μεταξύ άλλων και των σχετικών με την 
διαχείριση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, επί των οποίων οι Η.Π.Α. είχαν διατυπώσει 
σημαντικές επιφυλάξεις.  

Το τελικό κείμενο της Συμφωνίας αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές του 2018 και θα σημάνει 
την κατάργηση δασμών και λοιπών ρυθμιστικών παραμέτρων εμπορίου στο περί το 95% των υπό 
διακίνηση προϊόντων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση των 
εμπορικών ροών μεταξύ διασυνδεδεμένων αγορών 500 εκατ. και πλέον ανθρώπων.  

 

                                                           
4 Για το πλήρες κείμενο της δηλώσεως της Προεδρίας της εν λόγω Συνόδου, βλ. 
http://asean.org/storage/2017/11/final-chairman%E2%80%99s-statement-of-31st-asean-summit.pdf 
 
5 Για το πλήρες κείμενο της σχετικής Διακήρυξης ASEAN-Kίνας, βλ. 
http://asean.org/storage/2017/11/Declaration-for-a-Decade-of-Coastal-and-Marine-Environmental-Protection-in-
the-South-China-Sea-2017-2027.pdf 
 
6 Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης της εν λόγω Συνόδου, βλ. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-
Declarations/2017/2017_aelm 
 

http://asean.org/storage/2017/11/final-chairman%E2%80%99s-statement-of-31st-asean-summit.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/Declaration-for-a-Decade-of-Coastal-and-Marine-Environmental-Protection-in-the-South-China-Sea-2017-2027.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/Declaration-for-a-Decade-of-Coastal-and-Marine-Environmental-Protection-in-the-South-China-Sea-2017-2027.pdf
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm
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 Εξελίξεις επί των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Συμφωνίας «RCEP» 
Στις 14 τρέχοντος, με το πέρας της Συνόδου Κορυφής ASEAN, πραγματοποιήθηκε στην Μανίλα  

συνάντηση ηγετών 16 χωρών -συμπεριλαμβανομένων, πέραν των χωρών μελών ASEAN, και Κίνας, 
Ινδίας, N. Kορέας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας- προκειμένου να συζητηθεί η υπογραφή 
της Συμφωνίας Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Οικονομικής Συνεργασίας Ανατολικής Ασίας 
(“Regional Comprehensive Economic Partnership”-RCEP), η οποία ουσιαστικά αποτελεί την Κινεζική 
αντιπρόταση στην TPP και επί της οποίας οι διαπραγματεύσεις τελούν εν εξελίξει κατά την τελευταία 
πενταετία.        

Επισημαίνεται ότι επί του παρόντος τροχοπέδη στις διαπραγματεύσεις αποτελούν οι 
επιφυλάξεις σε αρκετά σημεία μεταξύ των δυνητικών υπογραφόντων της εν λόγω Συμφωνίας, όπως 
π.χ. αυτές της Ινδίας και της Κίνας επί του ζητήματος του περιορισμού των εκατέρωθεν δασμολογικών 
επιβαρύνσεων στις εισαγωγές. 

 
 Προκλητική διαχείριση των υδάτινων πόρων του ποταμού Mekong από την Κίνα 

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Κίνα αποδέσμευσε τεράστιες ποσότητες υδάτων στον ποταμό Μεκόνγκ, 
προειδοποιώντας τις παρόχθιες «κάτω» χώρες (Ταϊλάνδη, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ) μόλις 24 ώρες 
προ των ενεργειών της, παρά την υποχρέωση έκδοσης έγκαιρης ειδοποίησης που απορρέει από την 
συμμετοχή της, μέσω ενισχυμένης εταιρικής σχέσης (enhanced partnership), στην Επιτροπή του 
Ποταμού Μεκόνγκ (“Mekong River Commission”-MRC). Η εν λόγω Επιτροπή, ιδρυθείσα το 1995, αυτή 
την στιγμή εκπροσωπεί τις τέσσερις προαναφερθείσες χώρες, ενώ Κίνα και Μυανμάρ συμμετέχουν σε 
αυτήν υπό ειδικό καθεστώς.  

Παρά το ότι μόλις 16% του ποταμού περνά από κινεζικό έδαφος, η Κίνα έχει παρέμβει σημαντικά 
στην ροή του, κατασκευάζοντας ήδη επτά υδροηλεκτρικά φράγματα και σχεδιάζοντας την κατασκευή 
άλλων δώδεκα, καθώς το άνω τμήμα του ποταμού καλύπτει το 45% των αναγκών νερού της χώρας 
κατά την περίοδο ξηρασίας. Ωστόσο, οι ακραίες μεταβολές της στάθμης των υδάτων του ποταμού 
επηρεάζουν την γεωργία, τις υδατοκαλλιέργειες, τις μεταφορές αλλά και τον τουρισμό στις περιοχές της 
χαμηλότερης λεκάνης του ποταμού, με σοβαρές επιπτώσεις ήδη αισθητές στο Δέλτα του ποταμού 
Μεκόνγκ στο Βιετνάμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


