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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 
 
Αναδιαπραγμάτευση ταϊλανδικών εξαγωγικών ποσοστώσεων προς Ε.Ε. για 31 κατηγορίες προϊόντων.  

Σε συνέχεια σχετικής υποβολής αιτήματος προς την Ε.Ε. από τις αρμόδιες ταϊλανδικές Αρχές -τον 
Δεκέμβριο του περασμένου έτους-, ενεκρίθη προσφάτως η εκκίνηση αναδιαπραγματευτικής διαδικασίας επί των 
εξαγωγικών ποσοστώσεων συνολικώς 31 κατηγοριών ταϊλανδικών προϊόντων, ήτοι: εννέα προϊόντων 
πουλερικών, εννέα προϊόντων ρυζιού, τεσσάρων προϊόντων γλυκοπατάτας και μανιόκα, έξι προϊόντων 
επεξεργασμένων ιχθυηρών και τριών προϊόντων επεξεργασμένων τροφίμων. 

Επισημαίνεται ότι υπό το φως των παραμέτρων δυνητικώς επικειμένου Brexit, η Ταϊλάνδη υπέβαλε 
παρεμφερές αίτημα και προς τις αρμόδιες Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για 30 κατηγορίες εξαγομένων 
προϊόντων. 

Φθίνουσα η αναπροσαρμογή των εξαγωγικών στόχων της Ταϊλάνδης για το 2019 

Υπό το φως της γενικώτερης παγκοσμίου οικονομικής επιβραδύνσεως, του αντικτύπου της εμπορικής 
διενέξεως Η.Π.Α.-Κίνας αλλά και της αβεβεβαιότητος ως προς την εξέλιξη των διμερών οινομικών και εμπορικών 
σχέσεων της χώρας με την Ε.Ε. στην μετεκλογική εποχή, οι ταϊλανδικές Αρχές περιορίζουν πλέον τον στόχο 
αυξήσεως των εξαγωγών της χώρας στο 3% για το τρέχον έτος -από την προηγούμενη, σαφώς περισσότερο 
αισιόδοξη εκτίμηση του 8%-, ήτοι περί τα 270 δισ. ΗΠΑ.  

Ήδη, ο συνεχιζόμενος εμπορικός πόλεμος Η.Π.Α.-Κίνας έχει επιφέρει εμφανείς επιπτώσεις στους 
κλάδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, αυτοκινήτων, ενδυμάτων, καουτσούκ και πλαστικών, οι οποίοι 
συνδέονται με τις αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών, προκαλώντας πολλαπλασιαστικές αγκυλώσεις 
διεθνώς. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, ήδη κατά το πρώτο 
τετράμηνο του τρέχοντος έτους οι ταϊλανδικές εξαγωγές ανά τον κόσμο κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 1,86% 
σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.  

Θεαματική αύξηση των κινεζικών επιχειρηματικών μετεγκαταστάσεων στην Ταϊλάνδη 

Σημαντική απόρροια της εμπορικής διενέξεως Η.Π.Α.-Κίνας αλλά και της σταδιακής αυστηροποιήσεως 
της εργασιακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κίνα, η συνεχώς αυξανόμενη τάση μετεγκαταστάσεως 
εταιρειών κινεζικών συμφερόντων, από την Κίνα στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ταϊλανδικής 
Επιτροπής Επενδύσεων, ο αριθμός των εταιρειών οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετεγκαταστάσεως 
από την Κίνα στην Ταϊλάνδη τον τελευταίο χρόνο έχει τριπλασιασθεί. Μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019, 
οι αιτήσεις μετεγκαταστάσεως έχουν αυξηθεί κατά 40%.  

Διαρκής κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ταϊλάνδη 

Σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις, τα μέτρα υποστηρίξεως των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων 
παραμένουν ως προτεραιότητα και για την νέα ταϊλανδική Κυβέρνηση συνασπισμού. Το κρατικό σύστημα 
«ευφυών καρτών ευημερίας» θα εξακολουθήσει εν ισχύ, ενώ τα ήδη τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω. Επί του παρόντος στην Ταϊλάνδη υλοποιούνται δώδεκα διακριτές πολιτικές 
υποστηρίξεως των οικονομικώς ασθενεστέρων, μεταξύ των οποίων οι κάρτες κοινωνικής πρόνοιας, οικονομική 
ενίσχυση προς νέες μητέρες, επιδόματα τέκνου, επιδόματα διαβιώσεως για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές 
ανάγκες, αναστολή αποπληρωμής χρεών για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών κ.ά. 
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Αναγκαία τα επιπλέον επενδυτικά κίνητρα από την νέα Κυβέρνηση για την υλοποίηση του Σχεδίου 
αναπτύξεως του ταϊλανδικού Οικονομικού Διαδρόμου. 
 

  Η νέα ταϊλανδική κυβέρνηση αναμένεται να αντιμετωπίσει πολυάριθμες και πολυεπίπεδες προκλήσεις 
στην εφαρμογή της φιλόδοξης πρωτοβουλίας αναπτύξεως του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (ΕΟΚ), καθώς 
καθίσταται πλέον σαφές ότι οι δυνητικοί επενδυτές αποζητούν περαιτέρω κίνητρα για την ανάληψη 
δραστηριότητος στην περιοχή, ιδίως φορολογικά. Πέραν αυτού, επί του παρόντος οι προς ανάπτυξη βιομηχανίες 
αιχμής του Σχεδίου (S-Curve Industries) παρουσιάζουν σημαντικότατες ελλείψεις εξειδικευμένου ανθρωπίνου 
δυναμικού εντός της χώρας, με αποτέλεσμα την αδήριτη και πιεστική ανάγκη δημιουργίας κέντρων 
καταρτίσεως/επανεκπαιδεύσεως δυναμικού. Βάσει εκτιμήσεων οι ανάγκες εξειδικευμένων βιομηχανικών 
στελεχών για την επόμενη πενταετία υπολογίζονται στα περί τα 400.000. 

 Διαπραγματεύσεις RCEP. Στόχος ολοκληρώσεως έως τα τέλη του 2019.  

Παρά την χαμηλή επιτευχθείσα πρόοδο στις εν λόγω διαπραγματεύσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο, κατά 
την διάρκεια της προσφάτου Συνόδου Κορυφής ASEAN (Μπανγκόκ, 20-23 Ιουνίου 2019) η βούληση όλων των 
μερών και, ιδίως, της ταϊλανδικής Προεδρίας, για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών εντός του τρέχοντος έτους 
κατέστη απολύτως σαφής.  

Υπό το φως των διαρκών εμπορικών εντάσεων μεταξύ Η.Π.Α. και Κίνας αλλά και με έναυσμα την 
γενικώτερη οικονομική επιβράδυνση σε διεθνές επίπεδο, οι χώρες ASEAN, με γνώμονα την μεγέθυνση και 
εμβάθυνση των μεταξύ τους εμπορικών δεσμών και την προέκταση αυτών σε νέους στρατηγικούς εταίρους (εν 
προκειμένω στις έξι επιπλέον χώρες-συνομιλητές με τις οποίες οι χώρες ASEAN έχουν ήδη συνάψει διμερείς 
Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, ήτοι Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ινδία, Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία), 
επιβεβαίωσαν εκ νέου την δέσμευσή τους για την ολοκλήρωση των διεργασιών το ταχύτερο δυνατό. Εάν/όταν οι 
προσπάθειες ευοδωθούν, η Συμφωνία Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Οικονομικής Συνεργασίας θα αποτελεί 
την σημαντικότερη πολυμερή εμπορική συμφωνία στην Ιστορία, αντιπροσωπεύοντας μία ενιαία αγορά 
συνδυασμένου Α.Ε.Π. ποσοστού 28% του παγκοσμίου και συνολικού πληθυσμού 3,5 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων. 

Ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων, μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί 7 εκ των 20 
Κεφαλαίων της Συμφωνίας, με περισσότερο ακανθώδη πλέον τα Κεφάλαια περί Επενδύσεων (ρυθμιστικό 
πλαίσιο, προστασία επενδύσεων, επίλυση διαφορών κ.λ.π.) και Κανόνων Προελεύσεως Εισαγωγών (αρκετές 
χώρες ASEAN εμμένουν σε αυστηρότερα καθεστώτα ελέγχου της εισροής πρώτων υλών από χώρες εκτός 
Ενώσεως, προβάλλοντας ανελαστικές απαιτήσεις για επιβολή υψηλότερης χρήσης πρώτων υλών παραγομένων 
εντός ASEAN). 

Κατακόρυφη ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ταϊλάνδη 

Ο όγκος ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ταϊλάνδη παρουσιάζει ραγδαία ενίσχυση τα τελευταία χρόνια, 
ενώ αναμένεται να προσεγγίσει σε αξία τα 13  δισ. Δολάρια μέχρι το 2025. Παρά τις όποιες διακυμάνσεις του 
ύψους των ετησίων εξαγωγών της χώρας παγκοσμίως, τα μεγέθη ηλεκτρονικών πωλήσεων συγκεκριμένων 
κατηγοριών προϊόντων έχουν εκτιναχθεί. Κοσμήματα και ωρολόγια, προϊόντα υγείας και αισθητικής, εξαρτήματα 
αυτοκινήτων, είδη σπιτιού και κήπου, καθώς και συλλεκτικά αντικείμενα, βρίσκονται στην κορυφή της 
κατατάξεως.  

Μνημόνιο Συνεργασίας Ταϊλάνδης Σ.Δ. Λάος επί Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος 
 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο χωρών στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος το οποίο πλαισιώνει και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις, οι κεντρικές τράπεζες 
Ταϊλάνδης και Σ.Δ. Λάος προέβησαν στην υπογραφή σχετικού Μνημονίου Κατανόησης. Το περιεχόμενό του 
εστιάζει στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην συνεργασία σε επίπεδο επιτοπίων και περιφερειακών ελέγχων, 
στην ανάπτυξη και την εύρυθμο λειτουργία εποπτικών μηχανισμών, καθώς και στην διαχείριση κρίσεων.   

Επί του παρόντος, λειτουργούν επτά ταϊλανδικές τράπεζες στην Σ.Δ. Λάος και μία λαοτιανή εντός 
Ταϊλάνδης. 


