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Ραγδαία αύξηση των ταϊλανδικών εξαγωγών.  
 
             Σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου για τον 
Ιανουάριο τ.έ., οι ταϊλανδικές εξαγωγές κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε ετήσια βάση, κατά την 
τελευταία πενταετία, ήτοι 17,6%. Σε όρους εξαγομένων προϊόντων, την μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν τα 
εξαρτήματα αυτοκινήτων, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξαρτήματα αυτών, τα χημικά προϊόντα, οι ηλεκτρικές 
συσκευές, καθώς και τα προϊόντα χάλυβα.   
 
Νέες συμμαχίες της Ταϊλάνδης για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την οικονομική ολοκλήρωση 

Με γνώμονα την επέκταση και την εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών της Ταϊλάνδης 
με βασικούς και νέους εταίρους, γείτονες και μη, η ταϊλανδική κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα τόσο 
την επιτυχή ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματευτικών διαδικασιών για την σύναψη Συμφωνιών 
Ελευθέρων Συναλλαγών (Σ.Ε.Σ.) και την εκκίνηση νέων, όσο και την ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων 
με λοιπές χώρες, με τις οποίες η σύναψη Σ.Ε.Σ. επί του παρόντος κρίνεται δυσχερής.   

Μέχρι στιγμής, η χώρα έχει συνάψει έξι Σ.Ε.Σ. με την Ινδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την 
Ιαπωνία, το Περού και τη Χιλή, ενώ προσανατολίζεται στην εκκίνηση συνομιλιών και με την Τουρκία, το 
Πακιστάν και την Σρι Λάνκα στο εγγύς μέλλον.  

Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για την σύναψη Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Ταϊλάνδης, οι οποίες είχαν 
ανασταλεί, πρωτοβουλία της Ε.Ε., με αφορμή το στρατιωτικό πραξικόπημα στην χώρα τον Ιούνιο του 2014, 
αυτές βάσει των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (11 Δεκεμβρίου 2017), 
φαίνεται να βαίνουν προς επανεκκίνηση. Τούτο, ασφαλώς, εάν και εφόσον τηρηθούν από πλευράς ταϊλανδικής 
κυβερνήσεως οι δεσμεύσεις για την προκήρυξη δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών στο τέλος του τρέχοντος 
έτους ή αρχές του επομένου.  
 

Εθνική Στρατηγική για την Σταθερότητα, την Βιωσιμότητα και την Ευημερία στην Ταϊλάνδη 

Η Εθνική Στρατηγική για την Βιώσιμη Οικονομία (National Strategy for Sufficiency Economy) στην 
Ταϊλάνδη, αναμένεται να τεθεί εν ισχύ τον ερχόμενο Ιούλιο, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της ετησίας 
αξιολόγησης της ταϊλανδικής οικονομίας από το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(NESDB).  Το σχέδιο εφαρμογής της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής αναπτύσσεται σε έξι άξονες,  εστιάζοντες 
στην επίτευξη σταθερότητος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των 
ανθρωπίνων πόρων, την επίτευξη κοινωνική ισότητος, την ανάπτυξη οικολογικής ποιότητος ζωής και, τέλος, 
την επίτευξη ισορροπίας στην ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης της χώρας.  

Στο πλαίσιο αυτό και για την αρτιότερη υλοποίηση των προαναφερθέντων, το ταϊλανδικό Εθνικό 
Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης θα συντονίσει τις δράσεις του με την Ομοσπονδία 
Ταϊλανδικών Βιομηχανιών, το Συμβούλιο Εμπορίου της Ταϊλάνδης, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτών αλλά και τα 
επιμέρους Υπουργεία της χώρας.  
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Επιδείνωση της διαφθοράς στην Ταϊλάνδη. Πρόσφατη έρευνα του Ταϊλανδικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα την οποία διεξήγαγε το Ταϊλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε 
συνεργασία με τον ταϊλανδικό Οργανισμό Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο Δείκτης Κατάστασης Διαφθοράς 
(Corruption Situation Index-CSI) καταδεικνύει την επιδείνωση της διαφθοράς στην χώρα, παρά τους πάγιους 
ισχυρισμούς της στρατιωτικής κυβερνήσεως ότι το πραξικόπημα του 2014 αποσκοπούσε στην εξάλειψη της 
εκτεταμένης διαφθοράς.  

Σε έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο, με την συμμετοχή 2.400 πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η δωροδοκία έχει αυξηθεί από 
το προηγούμενο έτος, το 33% δήλωσε ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και το 30% δήλωσε ότι μειώθηκε. Ως 
κυριότερες μορφές διαφθοράς δε, αναγνωρίσθηκαν η δωροδοκία, ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία και η διαφθορά 
των πολιτικών προσώπων εν γένει. 

Ρωσική οικονομική διείσδυση στην Ταϊλάνδη. Επίσημη επίσκεψη του Ρώσου αναπλ. Υπουργού 
Οικονομικής Ανάπτυξης, συνοδεία πολυάριθμης επιχειρηματικής αποστολής.  

Η μεγαλύτερη ρωσική επιχειρηματική αποστολή στην ιστορία των διμερών οικονομικών και εμπορικών 
δεσμών Ρωσίας-Ταϊλάνδης, με περίπου 50 συμμετέχουσες ρωσικές εταιρείες και τον Ανατολικό Οικονομικό 
Διάδρομο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε προσφάτως στην χώρα, με επικεφαλής τον 
Ρώσο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Alexey Gruzdev.  

Οι συμμετέχουσες ρωσικές εταιρείες προέρχονταν από ευρύτατο φάσμα τομέων επιχειρηματικής 
δραστηριότητος, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας, της υψηλής τεχνολογίας, της ιατρικής, 
της βιοτεχνολογίας και της ανάπτυξης κάθε είδους υποδομών. Πέραν και πλέον αυτών, ρωσικό επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον υφίσταται και στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας, εκπεφρασμένο ήδη με την προμήθεια 
αεροσκαφών προς τις ταϊλανδικές στρατιωτικές δυνάμεις και εξελισσόμενο προς την ανάληψη υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής των αεροσκαφών αυτών στην χώρα.  

Η εν λόγω επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των γενικώτερων διεργασιών για 
την εκκίνηση διαπραγματευτικών διαδικασιών σύναψης Σ.Ε.Σ. Ταϊλάνδης-Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ενώσεως, η οποία, εάν επιτευχθεί, αναμένεται να συμβάλλει στον τριπλασιασμό του όγκου εμπορίου μεταξύ 
των μερών, έως το 2020.  
 
Αναβάθμιση της ταϊλανδικής Κεφαλαιαγοράς. Νέο Νομοσχέδιο. 
 
                Το ταϊλανδικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προσφάτως την τροποποίηση του παλαιού νόμου περί 
κινητών αξιών του 1992, για την αναβάθμιση της ταϊλανδικής κεφαλαιαγοράς, ώστε να εναρμονισθεί με τα 
παγκόσμια πρότυπα. Η τροποποίηση αφορά κυρίως στην ίδρυση Ταμείου Ανάπτυξης Κεφαλαιαγοράς (Capital 
Market Development Fund-CMDF), ταυτοχρόνως με την λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών για 
την εξυπηρέτηση της ζήτησης ψηφιακού εμπορίου. Το εν λόγω Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος 
οργανισμός και θα έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της ταϊλανδικής κεφαλαιαγοράς. 

Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου συλλογικών επενδυτικών σχεδίων (CIS) στην περιοχή ASEAN. 
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ταϊλάνδης- Μαλαισίας-Σιγκαπούρης. 

Οι Ρυθμιστικές Αρχές της Αγοράς στην Ταϊλάνδη, την Μαλαισία και την Σιγκαπούρη υπέγραψαν 
προσφάτως Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων (Collective Investment Schemes-CIS) στην περιοχή ASEAN, με στόχο την δημιουργία 
ενός ευέλικτου και φιλικού επενδυτικού κλίματος σε ολόκληρη την εν λόγω περιοχή.  

Το νέο πλαίσιο (CIS Framework), το οποίο υπεγράφη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της 
Μαλαισίας, την Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης, 
ουσιαστικά θέτει τις βάσεις για ευρύτερη προσφορά επενδυτικών προϊόντων αλλά και ταχύτερη κυκλοφορία 
κεφαλαίων, δεδομένου ότι οι υπογράφουσες Αρχές δεσμεύονται πλέον να εξετάζουν, υποχρεωτικώς εντός 
είκοσι-ενός ημερολογιακών ημερών, τις αιτήσεις διαχειριστών κεφαλαίων για την έγκριση νέων funds.  


