
Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи
Продължение
................
През август 2016 г. се проведе референдум, с който беше одобрена новата 
конституция на Тайланд. По този начин беше гарантирана политическата 
стабилност в страната. Планираните за 2017 година парламентарни избори, 
вероятно ще бъдат отложени поради обявения траур след смъртта на крал 
Бхумибол Адулядей през октомври 2016 година. Прогнозите са, че не се 
очаква в Тайланд икономическа нестабилност в дългосрочен план.
През първата половина на 2014 година икономиката на страната започна 
постепенно да се съживява в резултат от предприетите от правителството 
мерки. С увеличението на минималната работна заплата се увеличи и 
потреблението на населението. Благоприятно се отразиха и редовните 
плащания към земеделските производители по схемата „ориз ипотекиране" 
и държавната програма, която предвижда данъчни облекчения за 
закупуване на първи автомобил. Високите нива на индекса на доверие в 
промишлеността, доверието на потребителите, бизнес оптимизма, 
увереността в бъдещите доходи и бъдещата трудова заетост оказаха 
положително влияние върху нарастването на текущите разходи на 
домакинствата. Разширяването на вътрешното търсене имаше 
положителен ефект върху ръста на производството, най-вече - на 
хранителните и битовите стоки.
През 2015 година икономиката на Тайланд постигна ръст от 2.8%, което е 
значително увеличение в сравнение с 2014 година(0.8%). Икономическото 
възстановяване на страната доведе до рязко увеличение на публичните 
инвестиции. 
Малките и средните предприятия в страната съставляват 99% от 
тайландския бизнес, но имат дял по-малко от 40% от Брутния вътрешен 
продукт.
В края на първата половина на 2016 година се отчете икономически ръст 
от 3.4%, причина за който са увеличените публични разходи и развитието 
на туристическия сектор. Прогнозите са, че за цялата 2016 година 
икономическият растеж на Тайланд ще бъде 3.2%, а за 2017 година – 3.5%.
Очакваната за 2016 година инфлация е 0.4%, а за 2017 година – 2.0%. 
След въведените инвестиционни стимули и привилегии през 2013 година, 
в Съвета за инвестиции на Тайланд през 2015 година са подадени 
заявления за инвестиционни проекти за 31 милиарда щатски долара. Общо 
2 237 проекта са одобрени, с което ще се създадат 207 500 работни места. 
Япония е на първо място по направени инвестиции в Тайланд с 849 
проекта на стойност 15 милиарда щатски долара.
Тайландското правителство предвижда редица проекти за подобряване на 
инфраструктурата в страната. Генералният план за развитие на 
инфраструктурата в Тайланд се състои от 55 проекта, които трябва да 



бъдат завършени до 2020 година. Тридесет и един проекта са за 
изграждане на железопътни линии (64% от общия бюджет на програмата), 
24% ще бъдат изразходвани за тринадесет проекта, свързани с изграждане 
на пътища, 7% - за седем проекта за развитие на водни пътища и 4,75% - за 
четири проекта в областта на въздушния транспорт. Инвестициите в 
железниците ще намалят разходите за логистика, които в момента 
съставляват 15,2% от БВП (в САЩ са 8,3%). В момента 86% от товарите се 
извършва по шосе. В Тайланд има 38 летища, но 72% от пътниците 
пристигат в страната през Банкок. Правителството възнамерява да 
финансира държавната програма за подобряване на инфраструктурата като 
69% стойността ще бъде чрез предоставяне на държавни заеми, 8% - от 
печалбите на участващите в програмата държавни предприятия, 9% - от 
държавния бюджет и 14% - от частни инвеститори. 
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