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Πρόσφατες εκτιμήσεις σχετικά με την οικονομία της Ταϊλάνδης  
Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της Ταϊλάνδης προβλέπεται να 
επεκταθεί κατά 2,9% το 2022, ως συνέπεια κυρίως του αντίκτυπου από τον πόλεμο Ρωσίας -  Ουκρανίας, της 
σχετικά αργής ανάκαμψης της οικονομίας από την πανδημία και της μειωμένης τουριστικής κίνησης, με μόνο 
περίπου έξι εκατομμύρια ξένους επισκέπτες να αναμένονται φέτος. Η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε ότι ο 
πληθωρισμός θα ανέλθει στο 5,2% το 2022 (1% κάτω από την πρόγνωση της Τράπεζας της Ταϊλάνδης), το 
δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει σημαντικό (9,2% του ΑΕΠ), ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να 
ανέλθει στο 62,5% του ΑΕΠ το 2023 (από λίγο πάνω του 60% τώρα). Οι προγνώσεις αυτές κινούνται στο ίδιο 
πλαίσιο με άλλες πηγές οικονομικής πληροφόρησης, οι οποίες προβλέπουν οικονομική ανάπτυξη κάτω του 
3%. Οι αρχές της Ταϊλάνδης παρέχουν, ωστόσο, μια πιο αισιόδοξη πρόγνωση, ότι η οικονομική ανάπτυξη θα 
υπερβεί το 3% (π.χ. η Τράπεζα της Ταϊλάνδης +3,3%). Τελευταίες σχετικές δηλώσεις του υπουργού 
οικονομικών, σε ένα φόρουμ στις 31 Αυγούστου, αναφέρονται σε ανάπτυξη της τάξεως του 3-3,5% φέτος, με 
αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη, καθώς ο κρίσιμος τουριστικός τομέας ανακάμπτει και οι εξαγωγές παραμένουν 
καλές. Σε γενικές γραμμές παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και της Τράπεζας της Ταϊλάνδης, αναφορικά με τις λεπτομερείς πτυχές που σχετίζονται με την 
ιδιωτική κατανάλωση, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες επενδύσεις, όπου τα στοιχεία προβλέψεων της 
Τράπεζας της Ταϊλάνδης είναι πολύ υψηλότερα.  
Σημειώνουμε εδώ ότι το κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης υπερψήφισε τελικά το νομοσχέδιο προϋπολογισμού 89 δις 
δολαρίων για το οικονομικό έτος 2023, παρά το αμφίβολο καθεστώς σχετικά με τον πρωθυπουργό, εν μέσω 
έντονης συζήτησης σχετικά με την επιλεξιμότητά του να παραμείνει στο αξίωμα. Το σχέδιο δαπανών ύψους 
3,19 τρις μπατ για το οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου, έλαβε την υποστήριξη της πλειοψηφίας 
της κάτω βουλής κατά την τελική ψηφοφορία στις 23 Αυγούστου. 
 
Αναβάθμιση καθεστώτος Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου σε ζώνη ελευθέρου εμπορίου 
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Επιτροπής Πολιτικής του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου 
για την αναβάθμιση του καθεστώτος του από «ειδική οικονομική ζώνη» σε «ζώνη ελεύθερου εμπορίου», ώστε 
να δοθούν περαιτέρω κίνητρα, όπως: φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος, περαιτέρω χαλάρωση των 
περιορισμών απασχόλησης για τους αλλοδαπούς, απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τους τουρίστες που αγοράζουν 
αγαθά εκεί και άδειες για 24ωρες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και πωλήσεις ποτών.  
Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Rachada Dhnadirek δήλωσε ότι, σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής Πολιτικής του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου, το αεροδρόμιο θα αναβαθμιστεί και θα εξελιχθεί 
σε κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας για την περιοχή ASEAN. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η τροποποίηση 
αρκετών νόμων, όπως τελωνειακές διαδικασίες και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ενώ ενδεικτικά οι επιχειρήσεις 
στη λεγόμενη «αεροπορική πόλη» θα απαλλάσσονται από φόρους εισοδήματος εταιρειών έως και 15 χρόνια 
και τα μερίσματά τους δεν θα αποτελούν φορολογητέο εισόδημα. Άλλα κίνητρα περιλαμβάνουν δυνατότητα 
24ωρης πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και «ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων», τελωνειακό σημείο ελέγχου 
για την εισαγωγή και εξαγωγή οινοπνευματωδών ποτών και καπνού, αφορολόγητη ζώνη και τελωνειακή 
αποθήκη. Αλλοδαποί εργαζόμενοι θα μπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες που είναι περιορισμένες 
για αλλοδαπούς στο πλαίσιο της εν λόγω ζώνης, ενώ οι τουρίστες και οι ταξιδιώτες θα απαλλάσσονται από 
τελωνειακούς δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αγορά τοπικών προϊόντων που πωλούνται 
στην αεροπορική πόλη για τα πρώτα δέκα χρόνια.  
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Επίσκεψη Επιτρόπου Hahn 
Επίσκεψη του Επιτρόπου Johannes Hahn έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενός περιφερειακού roadshow για την 
προώθηση της έκδοσης ομολόγων (συμπεριλαμβανομένων των πράσινων ομολόγων) από την ΕΕ σε τέσσερις 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλάνδης, στο πλαίσιο του σχεδίου Next 
Generation EU, ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη σε επίπεδο επιτρόπου 
εδώ και οκτώ χρόνια. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στα ομόλογα ως μεγάλη ευκαιρία για Ταϊλανδούς 
επενδυτές να επενδύσουν στην κατηγορία AAA και να βοηθήσουν το περιβάλλον. Η επίσκεψη διαδραματίστηκε 
με φόντο την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.  
Στη συνέχεια της εν λόγω επίσκεψης, ο David Daly, Πρέσβης της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, περιέγραψε την 
προσέγγισή του για την κλιμάκωση των σχέσεων ΕΕ-Ταϊλάνδης στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής του Ινδο-
Ειρηνικού. Ο Πρέσβης της ΕΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη καθιέρωσης πιο εποικοδομητικών, ισορροπημένων 
και απτών σχέσεων ΕΕ-Ταϊλάνδης, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 
(ΣΕΣΣ). 
 
Νέα μακροχρόνια (δεκαετής) θεώρηση εισόδου 
Η Ταϊλάνδη εισήγαγε νέα μακροχρόνια θεώρηση εισόδου "Visa Long-Term Resident (LTR)", δηλαδή 
πρόγραμμα για μακροχρόνιους κατοίκους, το οποίο παρέχει μια σειρά φορολογικών και μη φορολογικών 
πλεονεκτημάτων για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως περιφερειακού κόμβου για τη διαβίωση 
και την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπών «υψηλού δυναμικού». Η Ταϊλάνδη έχει ήδη προσελκύσει 
πολυεθνικές εταιρείες από όλο τον κόσμο και συνιστά έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς στην Ασία. Με το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό 
επαγγελματιών που μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε. Το πρόγραμμα αναμένεται να προσελκύσει 
νέους ξένους κατοίκους, τεχνολογίες και ταλέντα που θα συνδράμουν τις εγχώριες δαπάνες και επενδύσεις, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του 
στόχου προσέλκυσης ενός εκατομμυρίου πλούσιων ή ταλαντούχων ξένων κατοίκων στη χώρα τα επόμενα 
πέντε χρόνια. Οι θεωρήσεις LTR είναι διαθέσιμες για τις εξής κατηγορίες αλλοδαπών: Πλούσιοι πολίτες του 
κόσμου, πλούσιοι συνταξιούχοι, επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης που εργάζονται είτε στην Ταϊλάνδη είτε από 
το σπίτι τους, ενώ θα δίνεται και στις συζύγους και εξαρτώμενα μέλη τους με τα ίδια πλεονεκτήματα.  
Στους κατόχους αυτής της θεώρησης δίνονται πολλά προνόμια, τα οποία φιλοδοξούν να κάνουν τη ζωή στην 
Ταϊλάνδη μακροπρόθεσμα ευκολότερη και λιγότερο γραφειοκρατική. Πέρα από τη συνολική ελάφρυνση των 
κανονισμών σχετικά με τους αλλοδαπούς κατοίκους, το πρόγραμμα θεωρήσεων LTR διευκολύνει τη διαδικασία 
πρόσληψης αλλοδαπών, με στόχο οι ξένοι ειδικοί που θα προσλαμβάνονται να ενισχύσουν τον ιδιωτικό 
επιχειρηματικό τομέα της Ταϊλάνδης. 
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται, άλλωστε, και εξαίρεση που θα επιτρέπει σε αλλοδαπούς να αγοράζουν υπό 
προϋποθέσεις μέχρι 0,16 εκτάρια γης στην Ταϊλάνδη για οικιστικούς σκοπούς. Βασικές προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν μια ελάχιστη επένδυση 40 εκατ. μπατ για τουλάχιστον τρία χρόνια σε Ταϊλανδικές επιχειρήσεις 
ή σε ένα Ταμείο Υποδομών, ενώ οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να είναι έτοιμες εντός του μήνα.  
 

Ιδιαίτερη θερμότητα στις εμπορικές σχέσεις Ταϊλάνδης – Σαουδικής Αραβίας 
Σε συνέχεια της πρόσφατης επανέναρξης σχέσεων Ταϊλάνδης με Σαουδική Αραβία μετά από 32 χρόνια και την 
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο, παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα στις 
εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. 
Τον Ιούλιο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ταϊλάνδης - Σαουδικής Αραβίας. Το 
Επιμελητήριο του Ριάντ το αξιοποίησε με επίσκεψη στην Ταϊλάνδη, εκατό περίπου κορυφαίων επιχειρηματιών 
από διάφορους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία των πληροφοριών, 
τουρισμό, κοσμήματα και υγειονομική περίθαλψη για να εξερευνήσουν νέες αγορές και επιχειρηματικούς 
εταίρους, να πληροφορηθούν σχετικά με ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ταϊλάνδη, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
με ταϊλανδούς επιχειρηματίες, καθώς και να συναντηθούν με τους δημόσιους φορείς της Ταϊλάνδης.  
Η Ένωση Τραπεζιτών της Ταϊλάνδης (TBA) έδραξε την ευκαιρία να υπογραμμίσει τον εξέχοντα ρόλο των 
εμπορικών τραπεζών στη στήριξη του διεθνούς εμπορίου και τον στόχο της αναβάθμισης των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ Ταϊλάνδης και Σαουδικής Αραβίας με 2 έργα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα 
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των ταϊλανδών εισαγωγέων και εξαγωγέων: την έξυπνη χρηματοοικονομική υποδομή και υποδομή πληρωμών 
για επιχειρήσεις και την εθνική πλατφόρμα ψηφιακού εμπορίου (NDTP). 
Η Σαουδική Αραβία έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ανατολικό Οικονομικό Διάδρομο και υποψήφιοι 
επενδυτές εξέτασαν ειδικότερα πέντε βασικές βιομηχανικές περιοχές κατά τη διάρκεια περιοδείας τους στη 
ζώνη. Εκτός από το έντονο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία EV, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες 
και για επενδυτικές ευκαιρίες στην προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, τον τουρισμό υγείας, την επεξεργασία 
τροφίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ταϊλανδικών εταιριών και Σαουδαραβικών συνομιλητών τους αναμένονται 
μάλιστα να πολλαπλασιαστούν, σε συνέχεια υπογραφής MoU για τη δημιουργία Ταϊλανδικού-Σαουδαραβικού 
Εμπορικού Συμβουλίου. Το νέο αυτό Συμβούλιο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να φτάσουν τα 10 δις μπατ, ήδη εντός του πρώτου 
χρόνου λειτουργίας του Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί συμφωνία πώλησης 300.000 τόνων λιπασμάτων στην 
Ταϊλάνδη, για την οποία μάλιστα ο υπουργός εμπορίου κ. Jurin Laksanawisit ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία. 
Ταϊλανδικές εταιρίες υπέγραψαν ήδη συμφωνίες εξαγωγής δέκα προϊόντων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ 
άλλων: φαγητά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κονσερβοποιημένα φαγητά, φρούτα και θαλασσινά και 
καρυκεύματα, συνολικής αξίας άνω του 1 δις μπατ.    
 
Προγνώσεις για την οικονομία της Καμπότζης 
Η οικονομία της Καμπότζης αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 4,5% το 2022, σύμφωνα με τις τελευταίες 
προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ενώ η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και οι εξαγωγές αγαθών 
ξεπερνούν το αρχικό σοκ των αυξήσεων της τιμής του πετρελαίου και συνεχίζουν να ανακάμπτουν από την 
πανδημία, η ανάπτυξη παραμένει άνιση και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία οδηγούν σε 
πληθωριστικές τάσεις. Σύμφωνα με οικονομολόγους της Παγκόσμιας Τράπεζας η Καμπότζη, πάντως, ως 
σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας τροφίμων, βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
της παρατεταμένης σύγκρουσης, του πληθωρισμού και της παγκόσμιας έλλειψης τροφίμων. Το κόστος των 
τροφίμων και της ενέργειας έχει όμως αυξηθεί σημαντικά, επηρεάζοντας, ιδίως, τους μισθωτούς και 
προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες στο φτωχότερο τμήμα της κοινωνίας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται 
να διευρυνθεί στο 6,3% του ΑΕΠ, καθώς η κυβέρνηση καλείται να συνεχίσει τα προγράμματα δαπανών για τη 
στήριξη των φτωχών, τα οποία ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά καθ’ όλο το διάστημα της πανδημίας.  
Η έκθεση προβλέπει ότι η οικονομία αναμένεται μεσοπρόθεσμα να οδηγηθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης 
του 6% ετησίως, καθώς ο νέος επενδυτικός νόμος και η πρόοδος στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου 
συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων και του εμπορίου. Πολιτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 
διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης περιλαμβάνουν τη συνέχιση των προσπαθειών για τον περιορισμό της 
πανδημίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών, την προώθηση των 
εξαγωγών, ιδίως σε βασικά γεωργικά προϊόντα, μέσω της διευκόλυνσης του εμπορίου και της μείωσης του 
κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών λιανικής. 
 
Συνάντηση Δένδια στο περιθώριο της 55ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ASEAN στην Καμπότζη 
Τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας – Καμπότζης συζητήθηκαν στη 
συνάντηση του κ. Prak Sokhonn, Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργό Εξωτερικών της Καμπότζης και 
του κ. Νίκου Δένδια στις 2 Αυγούστου, στο περιθώριο της 55ης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΑSEAN. 
Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την καθιέρωση του μηχανισμού διμερών 
διαβουλεύσεων με την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ των δύο χωρών στις 8 Ιουλίου 2021, καθώς και την 
επιτυχή έκβαση των πρώτων διμερών διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου στην Αθήνα. 
Συμφωνήθηκε η συνέχιση των διμερών διαβουλεύσεων σε τακτική βάση για την προώθηση της συνεργασίας 
και εκφράστηκε η θέληση να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών, ώστε να 
ενισχυθούν οι οικονομικές σχέσεις, καθώς και να διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης της τουριστικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.   

  
Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 

 


