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Επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ με την ΕΖΕΣ (EFTA). 
Στις 20 Ιουνίου συμφωνήθηκε η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για σύναψη ΣΕΣ με την ΕΖΕΣ. 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου της Ταϊλάνδης κ. Jurin Laksanawisit, η συμφωνία δε 
θα καλύπτει μόνο το εμπόριο αγαθών, οδηγώντας σε δραστική μείωση δασμών, αλλά και το εμπόριο 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου και περιβαλλοντικά θέματα. Εκτιμάται ότι θα  
χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία θα οδηγήσει στο διπλασιασμό 
του διμερούς εμπορίου των περιοχών. 
Η ΕΖΕΣ ήταν ο 17ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης το 2021. Ο όγκος συναλλαγών Ταϊλάνδης- 
ΕΖΕΣ ανήλθε σε 7,5 δις δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 1,39% του συνολικού εμπορίου της Ταϊλάνδης. 
Σημαντικές εξαγωγές της χώρας περιλαμβάνουν πολύτιμους λίθους και κοσμήματα, ρολόγια και εξαρτήματά 
τους, αυτοκίνητα και εξαρτήματά τους, ταξιδιωτικές συσκευές, αξεσουάρ και εξαρτήματα, μηχανήματα και 
μηχανικά εξαρτήματα, κλιματιστικά και εξαρτήματά τους, καλλυντικά, σαπούνια και προϊόντα περιποίησης του 
δέρματος, καθώς και κονσερβοποιημένα και επεξεργασμένα θαλασσινά. Οι κύριες εισαγωγές της 
περιλαμβάνουν κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, ράβδους αργύρου και χρυσού, ρολόγια και εξαρτήματα, κρέας, 
φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα.  
Η Ταϊλάνδη έχει συνολικά 14 ΣΕΣ με 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνολικής 
οικονομικής εταιρικής σχέσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα φέτος.  
Οι διαπραγματεύσεις για τη συγκεκριμένη ΣΕΣ με την ΕΖΕΣ ξεκίνησαν από το 2005 έως το 2006, αλλά στη 
συνέχεια σταμάτησαν. Η ΕΖΕΣ είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για ΣΕΣ με την Ταϊλάνδη από το 2019 και το Τμήμα Εμπορικών Διαπραγματεύσεων του Ταϊλανδικού 
Υπουργείου Εμπορίου ανέθεσε στο Ινστιτούτο Μελλοντικών Μελετών για την Ανάπτυξη την εκπόνηση μελέτης 
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια ΣΕΣ με την ΕΖΕΣ θα βοηθούσε 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ταϊλάνδης ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και 
στην προσέλκυση επενδυτών που ειδικεύονται στην υψηλή τεχνολογία και τις καινοτομίες στην Ταϊλάνδη. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ως άνω μελέτη, οι εξαγωγές της Ταϊλάνδης στην ΕΖΕΣ θα αυξηθούν κατά 38% 
φτάνοντας τα 262 εκατ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές από την ΕΖΕΣ θα αυξηθούν κατά 14,8% ανερχόμενες σε 
210 εκατ. δολάρια. Το συνολικό ΑΕΠ της Ταϊλάνδης αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της ΣΕΣ κατά 0,179 
ποσοστιαίες μονάδες, ή 898 εκατ. δολάρια.  
 

Αποποινικοποίηση χρήσης, καλλιέργειας και εμπορίου κάνναβης 
Την 9η Ιουνίου (120 μέρες μετά τη δημοσίευσή του στη Βασιλική Εφημερίδα) τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, ο 
οποίος αποποινικοποιεί την κάνναβη και νομιμοποιεί την ελεγχόμενη χρήση, παραγωγή, πώληση, εισαγωγή 
και εξαγωγή κάνναβης και των προϊόντων με έγχυση κάνναβης, καθιστώντας τη χώρα το πρώτο ασιατικό έθνος 
που αποφάσισε να νομιμοποιήσει την καλλιέργειά της. Με τον νόμο αυτό η κάνναβη, με εξαίρεση εκχυλίσματα 
που περιέχουν THC σε ποσοστό άνω του 0.2%, αφαιρέθηκε από την κατηγορία 5 του καταλόγου ναρκωτικών 
ουσιών. Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του νέου νόμου, ξεκίνησε και η απελευθέρωση περίπου 4.000 κρατουμένων 
οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα που σχετίζονται με την κάνναβη. 
Σύμφωνα με σχετικές κυβερνητικές δηλώσεις, ο νόμος αφορά κυρίως στη χρήση κάνναβης για ιατρικούς 
λόγους, επιτρέποντας ταυτόχρονα πλέον την επικερδή εκμετάλλευση του φυτού με νόμιμο τρόπο. Σύμφωνα με 
το νέο νόμο είναι πλέον επιτρεπτή η καλλιέργεια κάνναβης για οικιακή κατανάλωση, κατόπιν σχετικής εγγραφής 
σε ιστότοπο της Ταϊλανδικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, ενώ η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και 
πώληση του φυτού ή προϊόντων του θα απαιτεί άδεια από τις αρχές. Επί του παρόντος, όμως, δεν έχουν εκδοθεί 
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ειδικοί κανονιστικοί νόμοι που ρυθμίζουν τα σχετικά και πωλείται παντού το φυτό και παράγωγα του, χωρίς 
οποιαδήποτε ειδική άδεια ή διατυπώσεις, σε μια γκρίζα ζώνη απουσίας σχετικών ρυθμίσεων. Η υποδοχή από 
τον κόσμο ήταν ενθουσιώδης και το φυτό εμφανίζεται πλέον σε κάθε δυνατή μορφή, αυτούσιο ή ως προσθήκη 
σε κλασσικά φαγητά και ποτά, μέχρι και την πώληση κρέατος από κοτόπουλα που τρέφονται με κάνναβη.  
Με ειδικές διατάξεις έχει μέχρι στιγμής απαγορευτεί μόνο η πώληση κάνναβης σε άτομα κάτω των 20 ετών και 
σε εγκύους και  θηλάζουσες, ενώ με ειδικά διατάγματα, κατόπιν έξαρσης των πωλήσεων και της ανοικτής 
ανεξέλεγκτης χρήσης, σε μια ad hoc προσπάθεια αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων, 
χαρακτηρίστηκαν ως χώροι ελεύθεροι από κάνναβη τα σχολεία και πανεπιστήμια και υιοθετήθηκαν ποινές για 
το δημόσιο κάπνισμα που ενδέχεται να ενοχλεί τρίτους. Παγκόσμια πρωτοτυπία αποτέλεσε και η διανομή 
δωρεάν σπόρων και δενδρυλλίων κάνναβης σε ενδιαφερόμενους για την καλλιέργειά της από τον Αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης και Υπουργό Δημόσιας Υγείας κ. Anutin Charnvirakul με προτροπή αντικατάστασης άλλων 
καλλιεργειών όπως πχ. του ρυζιού από την καλλιέργεια κάνναβης για βιοπορισμό, φαινόμενα που έρχονται 
πλήρως σε αντίθεση με τη γενικά αρκετά συντηρητική νοοτροπία πολλών πολιτών της χώρας. Κυβερνητικοί 
παράγοντες εκφράζουν την πεποίθηση ότι η αποποινικοποίηση θα ωφελήσει σημαντικά την πληγείσα 
τουριστική αγορά, προσελκύοντας μια αναδυόμενη αγορά ιατρικού τουρισμού και θεραπειών με βάση την 
κάνναβη, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για οικονομικότερες θεραπείες βασισμένες σε προϊόντα κάνναβης 
πχ. φάρμακα για καρκινοπαθείς.     
Η εισαγωγή σπόρων κάνναβης ή άλλων τμημάτων των φυτών και προϊόντων με έγχυση κάνναβης 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κανόνες προστατευτικούς της γεωργικής παραγωγής, απαιτώντας άδειες από 
την κυβέρνηση. Τα τελικά προϊόντα που εισάγονται στην Ταϊλάνδη από άλλες χώρες, είτε αυτοπροσώπως από 
ταξιδιώτες είτε μέσω ταχυδρομείου, ρυθμίζονται από διαφορετικούς νόμους ανάλογα με τον τύπο προϊόντων 
στον οποίο υπάγονται: εισαγόμενα προϊόντα διατροφής ή καλλυντικά 
 
Κατάσταση της Οικονομίας της Μυανμάρ 
Στην τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές που 
δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2022, η Παγκόσμια Τράπεζα αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
την ανάπτυξη της οικονομίας της ώρας μετά το οικονομικό έτος 2021. Καθώς η οικονομία της Μυανμάρ έχει 
συρρικνωθεί τόσο έντονα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια Τράπεζα 
αρνήθηκε να εκδώσει προβλέψεις ανάπτυξης για τη χώρα πέρα από το οικονομικό 2021, δηλώνοντας ότι οι 
προβλέψεις για τη Μυανμάρ μετά το 2021 εξαιρούνται λόγω υψηλού βαθμού αβεβαιότητας. 
Η Μυανμάρ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού για την οποία η 
Παγκόσμια Τράπεζα δεν εξέδωσε προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια. Η χώρα 
σημείωσε οικονομική ανάπτυξη 6,8% το 2019 και 3,2% το 2020, αλλά η οικονομία της συρρικνώθηκε απότομα 
κατά -18% το 2021.  
Μετά τη στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας, η οικονομία της Μυανμάρ βρίσκεται σε διαρκή καθοδική πορεία, 
με σημαντικούς διεθνείς επενδυτές να εγκαταλείπουν τη χώρα, τις τράπεζες να υπολειτουργούν και τον 
πληθωρισμό να αυξάνεται εν μέσω καθημερινών συγκρούσεων μεταξύ των στρατευμάτων του καθεστώτος και 
των δυνάμεων κατά της χούντας σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την 
επιβολή κανονισμών συναλλάγματος και εμπορίου, που δημιούργησε χάος στην αγορά εισαγωγών και 
εξαγωγών και πυροδότησε ελλείψεις καυσίμων, ακόμη και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Η Παγκόσμια Τράπεζα 
έκρινε ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της χώρας παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες λόγω των απότομα 
αυξανόμενων τιμών των εισροών, των επαναλαμβανόμενων διακοπών ρεύματος, της κλιμακούμενης 
σύγκρουσης και της πρόσφατης εισαγωγής περιορισμών στο εμπόριο και το συνάλλαγμα. 
Ο εκπρόσωπος τύπου του καθεστώτος, Στρατηγός Zaw Min Tun επιχείρησε να δώσει μια θετική εικόνα, 
ανακοινώνοντας ότι κατά το διάστημα Φεβρουαρίου 2021 μέχρι το τέλος Μαΐου 2022 υπήρξαν εισροές ΑΞΕ 
περίπου 3.98 δις δολαρίων, με τον τομέα της ενέργειας να λαμβάνει τις περισσότερες ΑΞΕ (3,1 δις δολάρια), 
δημιουργώντας 48.877 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είχε δηλώσει στις 28 
Ιανουαρίου ότι η χώρα έχασε περίπου 1,6 εκατ. θέσεις εργασίας το 2021, λόγω των συνδυασμένων 
επιπτώσεων της πανδημίας και του στρατιωτικού πραξικοπήματος. 
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Σχέδιο Συμφωνίας Οικονομικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ρωσίας – Μυανμάρ 
Κατά τη διάρκεια του 25ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF 22, 15-18 Ιουνίου) 
οι δύο χώρες συζήτησαν την υπογραφή Σχεδίου Στρατηγικής Οικονομικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
Ρωσίας-Μυανμάρ, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και του εμπορίου και τη δημιουργία βιομηχανικών 
ζωνών στη Μυανμάρ για τη δραστηριοποίηση Ρώσων επιχειρηματιών. Συζητήθηκε περαιτέρω η φιλοξενία της 
3ης συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής Ρωσίας-Μυανμάρ για το Εμπόριο και την Οικονομική 
Συνεργασία στη Μυανμάρ, καθώς και τραπεζικά ζητήματα και ζητήματα πληρωμών μεταξύ των δύο χωρών, 
επενδυτικά και εμπορικά ζητήματα, ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Μυανμάρ και των 
κρατών μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της 
Μυανμάρ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής και πρακτικά προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, 
καθώς και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ASEAN και Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής και 
υπογραφή ΣΕΣ μεταξύ της Μυανμάρ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής  Επιτροπής. Περαιτέρω, 
συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και των 
εξαγωγών, την τεχνική συνεργασία για τη διευκόλυνση των τραπεζικών υπηρεσιών, τη συνεργασία στον τομέα 
της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, την ανάπτυξη υποδομών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ίδρυση 
και την αναβάθμιση εργοστασίων λιπαντικών, λιπασμάτων και καουτσούκ, καθώς την τουριστική συνεργασία 
και την έναρξη πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια της Ρωσίας να εκμεταλλευτεί 
την απομάκρυνση άλλων κρατών κατόπιν του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Μυανμάρ για περαιτέρω 
ενδυνάμωση της παρουσίας και επιρροής της στη χώρα. 
 

Οικονομική στρατηγική της Καμπότζης για το 2023 
Η κυβέρνηση της Καμπότζης ανακοίνωσε τη μακροοικονομική και δημοσιονομική στρατηγική της για το 2023, 
επικεντρωμένη στη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της συλλογής εσόδων και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων ανά τομέα, με προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 
για το 2023 και συνεχιζόμενη υποστήριξη από πρόσθετα πακέτα παρέμβασης.  
Τελευταίες προγνώσεις της κάνουν λόγο για ανάπτυξη 6,6% το 2023, δηλαδή κατά 1,2% υψηλότερη από το 
προβλεπόμενο 5,4% φέτος, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της παγκόσμιας ζήτησης και την υψηλότερη 
εμπιστοσύνη των επενδυτών εν μέσω διαρκούς βελτίωσης της κατάστασης του κορονοϊού. Για το 2022, 
πάντως, η Κεντρική Τράπεζα της Καμπότζης προβλέπει πλέον ανάπτυξη της τάξεως του 5%, υποστηριζόμενη 
κυρίως από τις γεωργικές εξαγωγές, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τις βελτιωμένες επενδυτικές ροές 
και εμβάσματα από εργαζόμενους στο εξωτερικό. Η πρόσφατη αναθεώρηση των προβλέψεών της έλαβε υπόψη 
τις απειλές από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τις αυξήσεις των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες, την 
οικονομική επιβράδυνση της Κίνας λόγω της αυστηρής στρατηγικής της για τον κορονοϊό και την επιδείνωση 
των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών. 
Οι ΑΞΕ για το 2022 και το 2023 αναμένεται να ανακάμψουν περίπου κατά 12% και 11,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα, 
υποστηριζόμενες από την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών και τις ταχύτερες αλλαγές στις 
περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού. Με τον τρόπο αυτό τα διεθνή αποθέματα 
της Καμπότζης υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν περί τα 21 δις δολάρια το 2022 και τα 22 δις δολάρια περίπου το 
2023. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 14,1% 
του ΑΕΠ το 2023 από 26,8% φέτος.  
Η οικονομία το 2023 θα κινηθεί εν μέρει από τον τομέα της γεωργίας, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
1,1% με ισχυρή πρόοδο κυρίως στους τομείς της εκτροφής ζώων, φυτειών και αλιείας, καθώς αναμένεται 
αύξηση των εξαγωγών  γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές 
προκλήσεις, όπως χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους και της εργασίας, περιορισμένες 
υποδομές, αδύναμη εμπορευματοποίηση και διαφοροποίηση της γεωργίας και έλλειψη επενδύσεων στη 
μεταποίηση για την απόκτηση προστιθέμενης αξίας. Η βιομηχανία αναμένεται να σημειώσει αύξηση της τάξης 
του 9,2% το 2023, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης για κατασκευής ενδυμάτων και μη 
ενδυμάτων, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας προβλέπεται ότι θα σημειώσει αύξηση της τάξης του 7,2% το 
επόμενο έτος. Ο τομέας των υπηρεσιών προβλέπεται να ανακάμψει σταδιακά κατά 6,6% το 2023, καθώς οι 
επιχειρήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων ξεκινούν εκ νέου τη λειτουργία τους, ενώ θα σημειωθούν αυξητικές 
τάσεις στην αγορά ακινήτων (5,2%), τις μεταφορές και τις επικοινωνίες.  
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Στόχος της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη αύξησης των εσόδων κατά 21,89% του ΑΕΠ ή 12,3 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2023: 7,1% αύξηση στα τελωνεία, 26,5% αύξηση της φορολογίας και 14,6% στα μη φορολογικά 
έσοδα από φέτος και των δαπανών κατά 11,3%, χρησιμοποιώντας κυβερνητικά αποθέματα 1,86% του ΑΕΠ 
για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν δαπανηθεί πάνω από 3 δις δολάρια τα τελευταία χρόνια για την  
καταπολέμηση του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας, 824 εκατ. δολάρια και 
1,29 δις δολάρια χρησιμοποιήθηκαν το 2020 και το 2021, αντίστοιχα, για την εφαρμογή μέτρων έκτακτης 
παρέμβασης, ενώ επιπλέον 989 εκατ. δολάρια διατέθηκαν για την εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης το 2022. 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομική ανάκαμψη της Καμπότζης 
κινδυνεύει να πληγεί από ελλείψεις σε βασικά προϊόντα και πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να διαταράξουν 
την παραγωγή, καθώς βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ανατολικής Ασίας και της περιοχής του Ειρηνικού με 
υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων, τη στιγμή που καλείται να αντιμετωπίσει κίνδυνο 
υψηλού χρέους, αυξανόμενων επιτοκίων και αδύναμης οικονομικής ανάκαμψης.  
Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερα από 1,43 δις ευρώ για την εφαρμογή της κοινής 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπτυξιακή συνεργασία 2021-2027 με την Καμπότζη. Η εν λόγω στρατηγική 
επικεντρώνεται σε έξι τομείς προτεραιότητας: δημοκρατική λογοδοσία, δημοκρατική συμμετοχή, ανθρώπινη 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα στις περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές, πράσινη ανάπτυξη και πολιτιστική 
κληρονομιά. Η εν λόγω δέσμευση λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, εντασσόμενη στο πλαίσιο της εφαρμογής 
ευρύτερων στρατηγικών της ΕΕ στην Καμπότζη, όπως τη συνολική στρατηγική για τον Ινδο-Ειρηνικό αλλά και 
την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. 
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