ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, 1-15 ΜΑΪΟΥ 2018
Εθνική Μεταρρύθμιση: 11 τομείς προτεραιότητος
Το ταϊλανδικό Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει ήδη την διάθεση επτακοσίων δισ. Μπάτ (περίπου
18 δις Ευρώ) για την υλοποίηση του σχεδίου Εθνικής Μεταρρυθμίσεως στην χώρα, σε ένδεκα τομείς
προτεραιότητος: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, διαχείριση κυβερνητικών υποθέσεων, εθνικοί πόροι,
ενέργεια, νομοθετικό πλαίσιο, δημόσια υγεία, καταπολέμηση της διαφθοράς, δικαιοσύνη και μαζική
επικοινωνία.
Όλες οι κυβερνητικές μονάδες που υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
την υλοποίηση της εν λόγω μεταρρυθμίσεως, οφείλουν να εντάξουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης τους
στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2019.
Σε πρώτο στάδιο, η ταϊλανδική κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει δράσεις ομαλής μετάβασης
στην "ψηφιακή διακυβέρνηση" στην χώρα, καταργώντας την ανάγκη και απαίτηση εντύπων αντιγράφων
-συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ταυτότητος- και εγκαθιστώντας 40.000 κέντρα ψηφιακών
υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.
Πάταξη εταιρικής φοροδιαφυγής. Τροποποίηση της σχετικής ταϊλανδικής νομοθεσίας.
Το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών πάταξης της
φοροδιαφυγής στην χώρα, μεταξύ άλλων εξετάζει τροπολογία επί της σχετικής νομοθεσίας εταιρικής
φορολόγησης, ώστε οι θυγατρικές εταιρειών οι οποίες λειτουργούν σε διακριτές γεωγραφικές θέσεις από
την έδρα τους να καταβάλλουν χωριστά φόρο εισοδήματος, ανά περιοχή λειτουργίας. Επί του παρόντος
και εν αντιθέσει με την επικρατούσα διεθνή φορολογική πρακτική, επιτρέπεται στις ταϊλανδικές εταιρείες
με πολλαπλές θυγατρικές να ενοποιούν τις φορολογικές του πληρωμές ανά φορολογικό έτος, γεγονός το
οποίο διευκολύνει την απόκρυψη εσόδων.
Ηλεκτρονική ενοποίηση/διασταύρωση στοιχείων. Νέο Πληροφοριακό Σύστημα προς υιοθέτηση.
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εποπτεία της εφαρμογής του νέου πληροφοριακού
συστήματος εθνικών δεδομένων της χώρας έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής και
Κοινωνικής Ανάπτυξης (National Economic and Social Development Board-NESDB). Στόχος είναι να η
δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλους τους δημοσίους φορείς της χώρας, επιτρέποντας
στους πολίτες να έχουν πλήρη και συντονισμένη πρόσβαση σε δεδομένα και δημόσιες υπηρεσίες.
Για την ταϊλανδική Δημόσια Διοίκηση, η εν λόγω πρωτοβουλία ενέχει σημαντικά οφέλη τόσο σε
επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων, συμβάλλοντας
σημαντικώς όχι μόνο στην δημιουργία προϋποθέσεων για την βέλτιστη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων
αλλά και στην επιτυχή, ομαλή μετάβαση της χώρας στην πλήρως ψηφιοποιημένη διακυβέρνηση.
Σε όρους προτεραιότητος, το νέο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων, θα
συνδράμει το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών
του, μέσω της διασύνδεσης με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων των Υπουργείων Δημοσίας Υγείας,
Εσωτερικών και Εργασίας, διευκολύνοντας την διασταύρωση στοιχείων αλλά και την γενικώτερη
εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας στην χώρα.
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Απαλλαγή της ταϊλανδικής χαλυβουργίας από τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις στις Η.Π.Α.
Οι ταϊλανδικές χαλυβουργίες έλαβαν απαλλαγή από τις προσφάτως επιβληθείσες (ύψους 25%
για τον χάλυβα και 10% για το αλουμίνιο) δασμολογικές επιβαρύνσεις εισαγωγής στην αμερικανική
αγορά. Παρ’ όλο που οι εν λόγω απαλλαγές για τις ταϊλανδικές εταιρείες δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί
πλήρως, οι ταϊλανδοί εξαγωγείς δύνανται να αιτηθούν εξαίρεση ανά φορτίο.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Σιδήρου και Χάλυβα της Ταϊλάνδης, η χώρα υπολογίζεται
ότι θα απωλέσει εξαγωγές ύψους 383,496 τόνων ή 10,47 δισ Μπατ (περίπου 350 εκατ. δολ. Η.Π.Α.) ως
άμεση συνέπεια της νέας εισαγωγικής πολιτικής των Η.Π.Α., ενώ, ως έμμεση επίπτωση, το Ινστιτούτο
διαβλέπει ηυξημένη εισροή ξένου χάλυβα στην χώρα, καθώς τα ενισχυμένα τιμολόγια προς τις Η.Π.Α.
αναμένεται να αναδρομολογήσουν 27,03 εκατομμύρια τόνους χάλυβα προς τις αγορές της περιοχής
ASEAN.
Διαχείριση μεταναστευτικής εργασίας στην Ταϊλάνδη. Νέα νομοθεσία.
Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία διαχείρισης μεταναστευτικού-τύπου εργασίας, η οποία θα τεθεί
εν ισχύ από την 1η Ιουλίου τ. έ., το ποσοστό των αλλοδαπών εργαζομένων ανά ταϊλανδική εταιρεία θα
περιορίζεται πλέον στο 20%. Η αντίδραση των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης του ιδιωτικού τομέα
στην χώρα είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική έως αρνητική, καθώς υποστηρίζουν ότι η νέα νομοθεσία
αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα,
ιδίως δε εκείνων οι οποίες, λόγω της φύσης του αντικειμένου δραστηριοποιήσεώς τους ήδη
αντιμετωπίζουν προβλήματα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού.
Ανατολικός Οικονομικός Διάδρομος: Εν ισχύ η σχετική νομοθεσία.
Η εν λόγω Νομοθετική Πράξη αποτελείται από 73 Κεφάλαια τα οποία προσδιορίζουν το πλαίσιο
ανάπτυξης του Οικονομικού Διαδρόμου, τις πολιτικές διάθεσης γης τόσο σε εγχώριες όσο και σε ξένες
εταιρείες και κοινοπραξίες, την ανάπτυξη υποδομών εντός και περιμετρικώς αυτού, καθώς και την
ανάπτυξη δικτύων διασύνδεσης των επιμέρους περιοχών του Διαδρόμου μεταξύ τους αλλά και αυτών με
την υπόλοιπη ταϊλανδική επικράτεια, ιδίως με τους σημαντικότερους κόμβους επιχειρηματικότητος και
εμπορίου, ήτοι τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα σημαντικότερα αεροδρόμια και λιμένες, κλπ.
Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Ανάπτυξης του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου και της
ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων, κατά το 2017 οι αιτήσεις επενδυτικών έργων για την συγκεκριμένη
περιοχή αποτέλεσαν το 46% του συνόλου των αιτήσεων ανάληψης επενδυτικής δραστηριότητος σε
ολόκληρη την χώρα. Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας δε, τίθενται προς υλοποίηση κατά
προτεραιότητα πέντε σημαντικά έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις
υψηλής ταχύτητος για την διασύνδεση των τριών μεγαλυτέρων αερολιμένων της χώρας (Don Mueang,
Suvarnabhumi και U-tapao), έργο αξίας 200 δισεκατομμυρίων Μπατ (περίπου 5 δισ Ευρώ).
Συνολικώς, το σχέδιο ανάπτυξης του ΑΟΔ προβλέπεται να συμβάλλει στην σημαντική ενίσχυση
του ΑΕΠ της χώρας, δημιουργώντας, ταυτοχρόνως, πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας και έσοδα άνω
των 450 δισεκατομμυρίων Μπατ (περίπου 12 δις Ευρώ) ετησίως.
Προστασία Δεδομένων: Εν ισχύ στο άμεσο διάστημα η νέα ταϊλανδική νομοθεσία.
Ενισχυμένη διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου για τους Ταϊλανδούς πολίτες, με την επιβολή
της νέας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος νόμος ορίζει σαφώς την
προστασία των δεδομένων, καλύπτοντας τρεις κατηγορίες υποκειμένων: κατόχους δεδομένων, ελεγκτές
δεδομένων και επεξεργαστές δεδομένων. Θα ευθυγραμμίζεται δε, πλήρως, με τον νέο κανονισμό της Ε.Ε.
για την Γενικευμένη Προστασία Δεδομένων, ο οποίος θα τεθεί εν ισχύ στις 25 Μαΐου τ. έ.
Για την ομαλή εφαρμογή της νέα νομοθεσίας, έχει προβλευθεί, μεταξύ άλλων, και η προσωρινή
λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης επί της Προστασίας Δεδομένων, με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Electronic Transactions Development AgencyETDA).
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