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Εν ισχύ η απαγόρευση των μερικώς υδρογονωμένων ελαίων στην Ταϊλάνδη.  
 

Η απαγόρευση σε παντός τύπου “trans-λίπη” για λόγους διαφύλαξης της δημοσίας υγείας -σε 
συνέχεια εκτενούς διαλόγου και έρευνας εκ των αρμοδίων ταϊλανδικών Αρχών σε συνεργασία με την 
πανεπιστημιακή και ιατρική κοινότητα της Ταϊλάνδης-, ετέθη εν ισχύ στις αρχές του τρέχοντος έτους, 
καθιστώντας την χώρα πρώτη στην περιοχή ASEAN στην οποία απαγορεύεται η παραγωγή, η εισαγωγή 
και η πώληση μερικώς υδρογονωμένων ελαίων, καθώς και κάθε βρώσιμο προϊόν που τα περιέχει.  

Άμεση απόρροια των ανωτέρω, η εφεξής υποχρέωση των εισαγωγέων τροφίμων στην έκδοση 
Πιστοποιητικού το οποίο να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα τους είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο 
τύπο λιπαρών. 
 
Πρόοδος στην αντιμετώπιση της λαθραίας αλιείας στην Ταϊλάνδη. Άρση της “κίτρινης κάρτας” από 

Ε.Ε. Θετικός αντίκτυπος στις ταϊλανδικές εξαγωγές ιχθυηρών προϊόντων. 

Σε αναγνώριση της ουσιαστικής προόδου που έχει σημειώσει η χώρα στην αντιμετώπιση -βάσει 
διεθνών προτύπων και πρακτικών- της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (Illegal, unreported and 
unregulated fishing -IUU) τα τελευταία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2015 και εντεύθεν, αλλά και ως 
αποτέλεσμα της επιτυχούς συνεργασίας Ταϊλάνδης-Ε.Ε. στον εν λόγω τομέα, στις 8 Ιανουαρίου 2019 η 
Ε.Ε. ανακοίνωσε επισήμως την άρση της “κίτρινης κάρτας” για την Ταϊλάνδη.  

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, βελτιώνοντας την φήμη του ταϊλανδικού κλάδου παραγωγής ιχθυηρών 
διεθνώς, αναμένεται να έχει ιδιαιτέρως θετικό αντίκτυπο στις ταϊλανδικές εξαγωγές ανά τον κόσμο και δη 
προς την ευρωπαϊκή αγορά, επωφελώντας, εμμέσως, και συγγενείς/ βιομηχανίες στις αλυσίδες  
παραγωγής εντός του κλάδου.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν έλειψε και η κριτική της εν λόγω κινήσεως της Ε.Ε. -κυρίως από 
πλευράς διεθνών Μ.Κ.Ο.-, καθώς, η αναστροφή της πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος της Ταϊλάνδης, 
ουσιαστικώς εγκυμονεί τον κίνδυνο της επικρατήσεως ανακριβών αντιλήψεων διεθνώς ως προς την 
πραγματική εικόνα των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο των ιχθυηρών στην χώρα. 
 
 
Αυξητική τάση του Δημοσίου Χρέους στην Ταϊλάνδη. Καθησυχαστικές οι αρμόδιες Αρχές. 
 

Βάσει του ταϊλανδικού Κυβερνητικού Επενδυτικού Σχεδίου και των προβλέψεων μέσου ρυθμού 
ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία στο 4%, η ταϊλανδική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους 
(Public Debt Management Office-PDMO) εκτιμά το δημόσιο χρέος σε 43,3% του Α.Ε.Π. κατά το τρέχον 
έτος, 44,5% το 2020, 44,5% το 2021, 46% το 2022, 47,9% το 2023 και 49,5% το 2024 αντιστοίχως. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αυξητική τάση διαγράφεται εντός του ορίου του 60% του Α.Ε.Π. για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες βάσει συστάσεων της Παγκοσμίου Τραπέζης και συνάδει με τις δημοσιονομικές 
απαιτήσεις διατηρήσεως και επεκτάσεως των αναπτυξιακών παραμέτρων της ταϊλανδικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπτύξεως υποστηρικτικών υποδομών, ταυτοχρόνως αμβλύνοντας 
κοινωνικές ανισότητες και τριβές. 
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4ετές υψηλό για τον πληθωρισμό στην Ταϊλάνδη το 2018. 
 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Εμπορικής Πολιτικής και Στρατηγικής του ταϊλανδικού 
Υπουργείου Εμπορίου, ο ονομαστικός πληθωρισμός  στην Ταϊλάνδη για το 2018 διαμορφώθηκε στο 
1,07% από 0,66% το 2017 και 0,19% το 2016 αντιστοίχως. Η εν λόγω εξέλιξη, παρά την επιβράδυνση του 
ρυθμού αναπτύξεως της ταϊλανδικής οικονομίας κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, βάσει επισημάνσεων 
των αρμοδίων ταϊλανδικών Αρχών οφείλεται εν μέρει στην ετήσια αύξηση των τιμών της ενέργειας αλλά 
και συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων στην χώρα.  
 
 
Νέο Σύστημα τελωνειακής εκκαθάρισης «ενιαίας θυρίδος/μιας στάσης» σε Ταϊλάνδη και ASEAN. 
 

Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου εντός της περιοχής ASEAN, 
τα κράτη-μέλη της Ενώσεως υιοθέτησαν από κοινού την εν λόγω πρωτοβουλία, “Asean Single Window-
ASW”, με σταδιακή υλοποίηση από τις αρχές του τρέχοντος έτους ήδη σε Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, 
Μαλαισία και Ινδονησία και στόχο την ολοκλήρωση αυτής, και για τα δέκα κ-μ ASEAN, έως τα τέλη του 
επόμενου έτους.  

Βασικός άξονας του ASW είναι η ενσωμάτωση των επιμέρους διακριτών εθνικών συστημάτων 
Ενιαίας Θυρίδος σε ένα, ενιαίο, ώστε να διευκολύνεται η εκκαθάριση των φορτίων στους τελωνειακούς 
σταθμούς μέσω της τυποποιήσεως και ψηφιοποιήσεως εγγράφων και αντιστοίχων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών.  

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις του ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου περί αναπτύξεως του 
διασυνοριακού εμπορίου της Ταϊλάνδης με τις γειτνιάζουσες διαγράφονται ιδιαιτέρως αισιόδοξες,  με 
προοπτικές για διαμόρφωση της αξίας του όγκου εμπορίου με την Καμπότζη στα 15 δις Δολ. Η.Π.Α. μέχρι 
το 2020,  με το Βιετνάμ στα 20 δις Δολ. Η.Π.Α. , με το Λάος στα 11 δις Δολ. Η.Π.Α μέχρι το 2021 και με την 
Μυανμάρ στα 12 δις Δολ. Η.Π.Α. μέχρι το 2022. 
 
 
Σχέδιο αναδείξεως της Ταϊλάνδης σε επιχειρηματικό κόμβο για ολόκληρη την περιοχή ASEAN. 
 

Το ταϊλανδικό Γραφείο Συνεδρίων και Εκθέσεων (Thailand Convention & Exhibition Bureau-TCEB) 

σχεδιάζει  την υιοθέτηση πενταετούς μοντέλου αναπτύξεως (2019-2023), με στόχο την προώθηση της 

Ταϊλάνδης ως επιχειρηματικού κόμβου MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) σε 

ολόκληρη την περιοχή ASEAN. Συνεχίζοντας την ιδιαιτέρως επιτυχημένη πορεία του, το Γραφείο 

προσβλέπει στην δημιουργία περισσοτέρων των 1.200 χώρων βιομηχανικών προτύπων έως το 2023, 

διαθέτοντας, ήδη, τον υψηλότερο αριθμό συνεδριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή. 

 
Ραγδαία αύξηση των επενδυτικών έργων στην Ταϊλάνδη το 2018. 
 

Οι αιτήσεις αναλήψεως επενδυτικής δραστηριότητος στην Ταϊλάνδη άγγιξαν συνολικώς, το 2018, 
τα 902 δισεκατομμύρια μπατ (περίπου 28,2 δισ. Δολάρια Η.Π.Α.), καταγράφοντας αύξηση κατά 43% σε 
σχέση με τον αριθμό αιτήσεων του προηγούμενου έτους και υπερκαλύπτοντας τον κυβερνητικό στόχο των 
720 δισεκατομμυρίων μπατ (περίπου 25,8 δισ. Δολάρια Η.Π.Α.). Πρόκειται για 1.686 νέες αιτήσεις 
επενδυτικών έργων, σημαντικό ποσοστό των οποίων αφορούσαν στην περιοχή του ταϊλανδικού 
Ανατολικού Διαδρόμου και, συγκεκριμένως, τις εκ της ταϊλανδικής Κυβερνήσεως στοχευμένες και 
εντατικώς προωθούμενες δέκα βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας (S-Curve Industries), στο πλαίσιο της 
οριζοντίου, διατομεακής Στρατηγικής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Αναπτύξεως της 
χώρας, “Ταϊλάνδη 4.0.”.  

Για το τρέχον έτος και υπό το φως εξελίξεων οι οποίες άπτονται των συνεπειών του εμπορικού 
πολέμου Κίνας-Η.Π.Α. (μετεγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού από την Κίνα προς 
λοιπές χώρες της Ν.Α. Ασίας κ.λ.π.) η ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων (Thai Board of Investment-BoI) 
στοχεύει σε ακόμα υψηλότερα μεγέθη αιτήσεων. 
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Δεσμευτική επιβολή ανώτατης τιμής για ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και υπηρεσίες στην 
Ταϊλάνδη.  
 

Η ταϊλανδική Κυβέρνηση, με στόχο την εξασφάλιση «κοινωνικώς δικαίων» όρων συναλλαγής 
τόσο για τους ταϊλανδούς καταναλωτές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και χρήστες ιατρικών υπηρεσιών, 
όσο και για τους παρόχους αυτών (ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες κ.λ.π.), προσέθεσε προσφάτως 
στους καταλόγους ελεγχομένων τιμών της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου της Κυβερνήσεως, τα εν λόγω 
προϊόντα και υπηρεσίες.  
 

Σημαντικά τα κέρδη από την συμμετοχή της Ταϊλάνδης σε Σ.Ε.Ε. και Σύστημα Γενικευμένων 
Προτιμήσεων. 

 
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου του ταϊλανδικού Υπουργείου 

Εμπορίου, η αξιοποίηση προνομίων τα οποία απορρέουν, αφ’ ενός από τις Συμφωνίες Ελευθέρου 
Εμπορίου της Ταϊλάνδης με τρίτες χώρες, αφ’ ετέρου από την συμμετοχή της χώρας στο Σύστημα 
Γενικευμένων Προτιμήσεων με την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., απέφερε κέρδη ύψους σχεδόν 69 δισ. Δολαρίων 
Η.Π.Α. τους πρώτους 11 μήνες του 2018, σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους και επιτυγχάνοντας κατά 97,2% τον ετήσιο στόχο του Τμήματος.  

Τα υψηλότερα οφέλη προέκυψαν από Σ.Ε.Ε. μεταξύ Ταϊλάνδης και χωρών ASEAN, 
ακολουθούμενα από τις Σ.Ε.Ε. Ταϊλάνδης-Κίνας, Ταϊλάνδης-Αυστραλίας και Ταϊλάνδης-Ιαπωνίας. Τα 
προϊόντα στα οποία κατεγράφη η υψηλότερη κινητικότητα ήταν φορτηγά και επιβατικά οχήματα και μέρη 
αυτών, προϊόντα από καουτσούκ, πετρέλαιο και ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. 

 
 

 


