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Αναμενόμενη επιβράδυνση της ταϊλανδικής οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Credit Suisse αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης (NESDB) της Ταϊλάνδης,  παρά τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της ταϊλανδικής 
οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους -ανάπτυξη η οποία άγγιξε το 4,8%- το δεύτερο 
εξάμηνο αυτοί οι ρυθμοί αναμένεται να ελαττωθούν, κυρίως λόγω της συρρικνώσεως του εξωτερικού 
τομέως της χώρας. Βασική ανασταλτική παράμετρο, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η κλιμάκωση των 
εμπορικών εντάσεων μεταξύ Η.Π.Α. και Κίνας, καθώς οι πολυσχιδείς και πολυεπίπεδοι εμπορικοί δεσμοί 
της Ταϊλάνδης με αμφότερες τις προαναφερθείσες την καθιστούν εξ’ αντανακλάσεως ευάλωτη στις 
εκατέρωθεν μεταβολές των όρων εμπορίου. 

Απορρύθμιση τριών νέων κατηγοριών δραστηριοποιήσεως για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Η ταϊλανδική κυβέρνηση προτίθεται να προβεί στην εφεξής μη συμπερίληψη τριών κατηγοριών 
παροχής υπηρεσιών στον «Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 3» του νόμου επί της λειτουργίας των αλλοδαπών 
επιχειρήσεων στην χώρα, με στόχο την δημιουργία φιλικότερου επιχειρηματικού κλίματος στην 
Ταϊλάνδη, περισσότερο ελκυστικών προοπτικών προς ξένους δυνητικούς επενδυτές και, κατ’ επέκταση,  
υψηλότερη προσέλκυση Αμέσων Ξένων Επενδύσεων στην χώρα. Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν 
στην υποστήριξη εγχωρίων θυγατρικών από τις ξένες μητρικές, σε όρους δανεισμού κεφαλαίων, 
ενοικίασης γραφειακών εγκαταστάσεων και παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής.  

Επισημαίνεται, επιγραμματικώς, ότι στον Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 1 συμπεριλαμβάνονται τομείς 
επιχειρηματικής δραστηριοποιήσεως στους οποίους «δεν επιτρέπεται η λειτουργία αλλοδαπών 
επιχειρήσεων για ειδικούς λόγους», στον Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 2 κατατάσσονται τομείς οι οποίοι 
«σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ή επηρεάζουν την τέχνη και τον πολιτισμό, την παραδοσιακή λαϊκή 
βιοτεχνία ή τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον» και στους οποίους ξένες εταιρείες δύνανται να 
δραστηριοποιηθούν μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ταϊλανδικού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ στον 
Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 3 συγκαταλέγονται τομείς στους οποίους «οι Ταϊλανδοί υπήκοοι δεν είναι ακόμη 
έτοιμοι να ανταγωνιστούν τους αλλοδαπούς».  

Νέα αύξηση του πληθωρισμού στην Ταϊλάνδη 

Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην χώρα παρουσίασε μικρή αύξηση για 14ο συνεχόμενο μήνα, τον 
Αύγουστο, με τον εν λόγω Δείκτη να ενισχύεται κατά 1,62% σε σχέση με τον προηγούμενο και 
σημαντικότερη άνοδο στις τιμές νωπών τροφίμων και ενέργειας.    
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Οδικός Χάρτης μεταβάσεως της Ταϊλάνδης προς την ψηφιακή κοινωνία  

Το ταϊλανδικό Υπουργείο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας βρίσκεται σε διαδικασία 
καταρτίσεως «Οδικού Χάρτη» για την σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης  «άνευ 
εντύπων και άνευ μετρητών».  Ο εν λόγω Οδικός Χάρτης θα συμπεριλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις των 
δημοσίων υπηρεσιών και όχι μόνο και αναμένεται να τεθεί εν ισχύ από το επόμενο έτος.  

Σε πρώτο επίπεδο, στόχος είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συναλλαγής με το κοινό, με 
διεκπεραίωση δίχως την ανάγκη υποβολής εγγράφων από τους πολίτες. Σε επόμενο στάδιο, ο εν λόγω 
οδικός χάρτης θα καλύψει πληθώρα τομέων, όπως π.χ. η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου μεταξύ 
κυβερνητικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρετήσεως σε αγροτικές περιοχές σε όλη 
την ταϊλανδική Επικράτεια, η καθιέρωση της ψηφιακής ταυτότητος κ.ά.  

Νέο νομοσχέδιο, προς τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ταϊλάνδη.  

Το νέο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τόνωση των τομέων της  Έρευνας & της Ανάπτυξης στην 
χώρα, μέσω της παροχής πολλαπλών κινήτρων προς τους ερευνητές, μεταξύ των οποίων και η 
δυνατότητα μεταφοράς της έρευνάς τους στον ιδιωτικό τομέα, εφ΄ όσον υφίσταται σχετική 
χρηματοδότηση. Με την θέση του εν ισχύ δε, ακόμη και οι ερευνητές οι οποίοι ήδη λαμβάνουν οικονομική 
υποστήριξη από κυβερνητικούς οργανισμούς τεχνολογίας και καινοτομίας θα δικαιούνται πλέον να 
μεταφέρουν την έρευνά τους σε ιδιωτικούς φορείς, κάτι το οποίο μέχρι τώρα ήταν αδύνατο, καθώς τα 
δικαιώματα της έρευνας η οποία χρηματοδοτείται από το ταϊλανδικό κράτος ανήκουν στους κρατικούς 
φορείς αυτής της χρηματοδοτήσεως.  

Το εν λόγω νομοσχέδιο ακολουθεί πρότυπα τα οποία έχουν επιτυχώς αναπτυχθεί και 
καθιερωθεί σε Ινδία, Ιαπωνία και Νότιο Κορέα, όπου αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες είχαν ως 
αποτέλεσμα αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου. 

Αδελφοποίηση αεροδρομίων Ταϊλάνδης-Κίνας 

Με τα κατά τόπους αεροδρόμια να λειτουργούν ως κρίσιμοι κόμβοι επιχειρηματικότητος και 
εμπορίου, η ταϊλανδική Κυβέρνηση εξετάζει την αδελφοποίηση του υπό ανάπτυξη αεροδρομίου U-tapao 
(έργο το οποίο εντάσσεται στο γενικώτερο πλαίσιο αναπτύξεως του ταϊλανδικού Οικονομικού 
Διαδρόμου) με την Οικονομική Ζώνη Αεροπλοΐας του αεροδρομίου Zhengzhou Xinzheng Henan στην 
Κίνα, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο επόμενο διάστημα.  

Κοινό όραμα και στόχος η δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου «αεροπόλεων», ήτοι κόμβων 
επιχειρηματικότητος περιμετρικώς των αεροδρομίων, προς προσέλκυση και διευκόλυνση των 
επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται προς απομακρυσμένους πελάτες και αγορές.  

Δημιουργία Χώρου Καινοτομίας στην Ταϊλάνδη 

Η ταϊλανδική Κυβέρνηση μελετά τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός «χώρου καινοτομίας» στην 
Ταϊλάνδη, με στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της δραστηριοποιήσεως τοπικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, μέσω της παροχής βελτιωμένης προσβάσεως σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας.  Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέως, με την 
συμμετοχή των ταϊλανδικών Υπουργείων Βιομηχανίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας και Ψηφιακής 
Οικονομίας.  

Αναθεώρηση του σχεδίου αναπτύξεως του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου 

Το ταϊλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (National Economic 
and Social Development Board NESDB) και το Συμβούλιο Επενδύσεων (Board of Investment-BoI) 
βρίσκονται σε από κοινού διαδικασία αναθεωρήσεως/ανασχεδιασμού επενδυτικών στόχων για δέκα 
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Ειδικές Οικονομικές Ζώνες σε ολόκληρη την ταϊλανδική Επικράτεια, ώστε αυτές να καταστούν 
περισσότερο ελκυστικές προς τους δυνητικούς ξένους επενδυτές. Ήδη η νέα, διατομεακή μελέτη 
σκοπιμότητος για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων ΕΟΖ καταρτίζεται επί του τριπτύχου εμπόριο-
τουρισμός-επενδύσεις, συμπεριλαμβάνοντας ως οριζόντια παράμετρο την πραγματοποίηση 
βιομηχανικών έργων σε όλους τους τομείς.  

Ηυξημένες δαπάνες των Ταϊλανδών ταξιδιωτών στις χώρες προορισμού. Τάση περαιτέρω 
ενισχύσεως.  

Σύμφωνα με την Μελέτη Παγκοσμίων Ταξιδιωτικών Προθέσεων της Visa, (Visa’s Global Travel 
Intentions Study), οι δαπάνες των ταξιδιωτών εκ Ταϊλάνδης αναμένεται να εξελιχθεί με τους ταχύτερους 
ρυθμούς σε επίπεδο Ασίας. Η εν λόγω μελέτη ανέλυσε τις διεθνείς τάσεις και την ταξιδιωτική 
συμπεριφορά 17.500 ταξιδιωτών, από 27 χώρες. Αυτήν τη στιγμή, ο μέσος Ταϊλανδός ταξιδιώτης ξοδεύει 
περί τα 1.502 Δολ. Η.Π.Α. ανά ταξίδι, ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα 2.252 Δολ. Η.Π.Α.  στα 
επόμενα χρόνια. 

Προτεραιότητα η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας από Α.Π.Ε. κατά 30% έως το 2037. 

Βάσει του νέου Σχεδίου Αναπτύξεως Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Αlternative Εnergy 
Development Plan-AEDP), η Διεύθυνση Εναλλακτικής Ενεργειακής Ανάπτυξης και Αποδοτικότητος του 
ταϊλανδικού Υπουργείου Ενέργειας έχει ως στόχο την κάλυψη κατά 30% των συνολικών ενεργειακών 
αναγκών της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έως το 2037. Η εν λόγω υπηρεσία έχει επίσης 
καταρτίσει Σχέδιο Ενεργειακής Αναπτύξεως (Power Development Plan-PDP) για την ίδια περίοδο, με 
ξεχωριστούς άξονες υλοποιήσεως ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας.  

Συνολικώς, το Σχέδιο για την περίοδο 2015-2036 στοχεύει στην χρήση εναλλακτικών πόρων για 
την παραγωγή 19.684,4 μεγαβάτ ισχύος. Εξ’ αυτών, 6.000 μεγαβάτ αναμένεται να προέλθουν από ηλιακή 
ενέργεια, 5.570 μεγαβάτ από βιομάζα, 3.002 μεγαβάτ από αιολική ενέργεια και 2.906.4 μεγαβάτ από 
υδροηλεκτρική ενέργεια. Το υπόλοιπο σχεδιάζεται να παραχθεί με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω 
διαχείρισης λυμάτων, μέσω λειτουργίας εντοπίων μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, μέσω ενεργειακών 
καλλιεργειών κ. ά.   

Βαρύτητα στην ανάπτυξη του κλάδου «MICE» στην Ταϊλάνδη. 

Νέες πρωτοβουλίες, υπό την καθοδήγηση της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως, καλείται να αναλάβει 
η Ταϊλανδική Υπηρεσία Συνεδρίων και Εκθέσεων (Thailand Convention and Exhibition Bureau-TCEB), 
προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των κλάδων που σχετίζονται με τον εν λόγω 
τομέα MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events-MICE) σε σχέση με τους αντιστοίχους 
λοιπών χωρών της Ν. Α. Ασίας και να καταστεί η Ταϊλάνδη κομβικός προορισμός «MICE» για ολόκληρη 
την περιοχή ASEAN. 

Με την συνολική βιομηχανία «MICE» να αναπτύσσεται ταχύτατα πλέον στην Ταϊλάνδη, 
εμφανίζοντας έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων Μπατ (περίπου 5 δις Ευρώ), αποστολή της TCEB 
είναι η χάραξη στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση 10 στοχευμένων βιομηχανιών (τουρισμός 
υγείας, βιοτεχνολογία, ρομποτική, έξυπνες συσκευές, ψηφιακή τεχνολογία, αυτοκινητοβιομηχανία, 
επεξεργασία τροφίμων, αεροπλοΐα και εφοδιαστική, βιοκαύσιμα και βιοχημικά προϊόντα και 
ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες), στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της κυβερνητικής Εθνικής Στρατηγικής-
ομπρέλα για την ανάπτυξη της χώρας, υπό τον τίτλο «Thailand 4.0».  

 


