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Εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, η οικονομία της Ταϊλάνδης θα συνεχίσει να 
επεκτείνεται το 2022 και το 2023, λόγω της ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης και του τουρισμού, παρά την 
αύξηση του πληθωρισμού. Μέχρι στιγμής, η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ξεπέρασε τις 
εκτιμήσεις και ανήλθε στο 2,2%, χάρη στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού και την 
επανέναρξη διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, με την κατανάλωση και τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 
3,9% και 10,2% αντίστοιχα, την κατασκευαστική, όμως, δραστηριότητα να σημειώνει μείωση κατά 5,5%. 
Αναμένεται ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας στις τιμές και την παγκόσμια 
οικονομία και το lockdown στην Κίνα θα περιορίσουν αρκετά τις τάσεις βελτίωσης. 
Έτσι, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για οικονομική ανάπτυξη, 
προβλέποντας πλέον ανάπτυξη 3,2% (από 3,4%) για το 2022 και 4,4% το επόμενο έτος. Ομοίως, το Εθνικό 
Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (NESDC) μείωσε την πρόγνωση για ανάπτυξη του ΑΕΠ της 
Ταϊλάνδης για το 2022 από την προηγούμενη πρόβλεψη μεταξύ 3,5% και 4,5% σε μεταξύ 2,5% και 3,5%, ή 
κατά μέσο όρο 3%, ενώ και διάφορες άλλες πηγές ενημέρωσης αναθεώρησαν, επίσης, προς τα κάτω τις 
εκτιμήσεις τους σχετικά με την  οικονομική ανάπτυξη της χώρας, συνεκτιμώντας, κυρίως, τις οικονομικές 
επιπτώσεις του πολέμου. Έτσι, ενδεικτικά, οι εκτιμήσεις της Κοινής Μόνιμης Επιτροπής Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τραπεζών μειώθηκαν από +3%-4,5% σε +2,5%-+4,5%, της Τράπεζα Kasikorn από +3,7% σε 
+2,5% και της SCBEIC από +3,2% σε +2,7%, ενώ η τελευταία εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέρχεται 
πλέον στο 2,9%. Οι συνέπειες εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν, ιδίως, μέσω του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο 
οποίος έχει ανέλθει σε υψηλό τελευταίων 13 ετών και προβλέπεται να ανέλθει στο 4,9%, από την εκτίμηση για 
1,7%, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας. 
Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας δεν επηρεάζουν μόνο τα νοικοκυριά, αλλά αυξάνουν, επίσης, την πίεση προς 
την κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη φτάσει στο όριο των ενεργειακών επιδοτήσεων. Η μείωση της ενεργειακής 
επιδότησης έχει ήδη ξεκινήσει από το φυσικό αέριο και ακολουθεί το πετρέλαιο. Η τιμή του πετρελαίου είχε 
διατηρήσει για μεγάλο διάστημα το ανώτατο κατώφλι των 30 Μπατ/λίτρο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους 
φορείς εκμετάλλευσης logistics. Η κυβέρνηση δέχεται εντεινόμενη πίεση για διεύρυνση της βάσης εσόδων και 
εξετάζει διάφορα σχέδια και νέες φορολογικές προτάσεις (π.χ. φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
στο χρηματιστήριο, φόρος νατρίου, ενώ μάλλον αναβλήθηκε η περαιτέρω αύξηση του φόρου ζάχαρης και η 
μείωση του εισαγωγικού δασμού των αλκοολούχων ποτών).  
Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος ανακάμπτει σιγά-σιγά από την πανδημία μετά τη σταδιακή εξάλειψη των 
περιοριστικών μέτρων, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις ως συνέπεια του πολέμου και της 
κατάστασης του κορονοϊού στην Κίνα. Η κυβέρνηση, όμως, εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη, θεωρώντας τον 
τομέα του τουρισμού ως πιθανή στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης 
προβλέπει 5,6 εκατομμύρια τουρίστες το 2022 και 19 εκατομμύρια το 2023. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου τουριστών και χαλαρώνει περαιτέρω τους 
περιορισμούς εισόδου, παρά τον αριθμό των κρουσμάτων. Η περαιτέρω ανάκαμψη, όμως, του τουριστικού 
τομέα φαίνεται δύσκολη εν απουσία κινέζων τουριστών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα κάτω από περιοριστικά 
μέτρα στην Κίνα.  
 
Διαδικασία έγκρισης νομοσχεδίου προϋπολογισμού και σχετικές εξελίξεις 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2023 (Οκτώβριος 2022 έως Σεπτέμβριος 2023), ύψους 3,18 τρις μπατ στο κοινοβούλιο, μετά την έγκρισή του 
από το υπουργικό συμβούλιο. Ο πρωθυπουργός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία για να εξηγήσει 
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λεπτομερώς το ύψος του ποσού και σε τι θα δαπανηθεί το επόμενο οικονομικό έτος. Η αντιπολίτευση θεωρεί 
ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 είναι γεμάτο ελαττώματα και δεν ανταποκρίνεται 
στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ ορισμένα από τα κόμματα του συνασπισμού στέλνουν ανάμικτα 
μηνύματα για το αν θα σταθούν στο πλευρό της κυβέρνησης. Έχουν, μάλιστα, διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι, εάν 
δεν εγκριθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις για να 
παραιτηθεί ή ενδέχεται και να διαλύσει τη Βουλή. 
Γεγονός αποτελεί ότι οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες θα αποτελούσαν πρόκληση για κάθε κυβέρνηση στη 
διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού. Η προγραμματισμένη αύξηση των δαπανών κατά 2,74% από το 
τρέχον οικονομικό έτος αντικατοπτρίζει τους περιορισμούς στα οικονομικά της κυβέρνησης. Η πρόβλεψη 
εσόδων ανέρχεται στα 2,49 τρις μπατ, έχοντας ως αποτέλεσμα δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 695 δις μπατ, 
που ισοδυναμεί με το 3,89% του ΑΕΠ. 
Δεδομένης της εύθραυστης ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού τα τελευταία δύο χρόνια, 
εξακολουθούν να απαιτούνται μεγάλες δημόσιες δαπάνες για τη διατήρηση της δυναμικής ανάκαμψης, ενώ η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου με σοβαρό αντίκτυπο στις ταϊλανδικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, καθώς η χώρα είναι 
καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις αυξανόμενες τιμές 
της βενζίνης, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και απαιτούν πρόσθετες ενεργειακές 
επιδοτήσεις.  
Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε πρόσφατα τις αναπτυσσόμενες χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
ότι οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας και έχουν υψηλό δημόσιο χρέος θα βρεθούν σε πολύ 
δύσκολη κατάσταση εν μέσω κινδύνων που απορρέουν από τον κορονοϊό και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η 
Ταϊλάνδη έχει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσει την οικονομία της, καθώς παρουσιάζει 
δημοσιονομικά ελλείμματα εδώ και αρκετά χρόνια - από το 2004 - έχοντας έτσι οδηγηθεί σε συσσώρευση 
δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος της Ταϊλάνδης ανερχόταν στα τέλη Φεβρουαρίου σε 9,8 τρις μπατ, που 
ισοδυναμεί με το 60,17% του ΑΕΠ της (16,3 τρις μπατ). Διαχρονική πρόσθεση των κυβερνήσεων της χώρας 
ήταν η διατήρηση του δημοσίου χρέους σε επίπεδα κάτω από το 60% του ΑΕΠ, ώστε να εξασφαλιστεί 
δημοσιονομική βιωσιμότητα. Ο συνδυασμός, όμως, της αργής οικονομικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων του 
κορονοϊού ανάγκασε πρόσφατα την κυβέρνηση να επιτρέψει υψηλότερο δημόσιο χρέος (70% ΑΕΠ). Καθώς, 
μάλιστα, η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης θα συνεχιστεί εν μέσω της μεγάλης αβεβαιότητας για την 
παγκόσμια οικονομία, τα φορολογικά έσοδα της ταϊλανδικής κυβέρνησης είναι απίθανο να αυξηθούν, 
καθιστώντας περαιτέρω δανεισμό μονόδρομο.  
Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, οι προβλέψεις για ετήσιες 
δαπάνες της κυβέρνησης ανέρχονται σε 3,185, 3,270, 3,363 και 3,456 τρις μπατ για τα οικονομικά έτη 2023-
26, προβλέποντας αντίστοιχα κρατικά έσοδα 2,49, 2,56, 2,64 και 2,72 τρις μπατ αντίστοιχα κατά τη διάρκεια 
αυτών των ετών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα δημοσιονομικά ελλείμματα 3,9%, 3,8%, 3,7% και 3,6% του ΑΕΠ 
αντίστοιχα, μειώνοντας σταδιακά το δημοσιονομικό κενό, αλλά χωρίς ακόμα να τίθεται στόχος ισορροπημένου 
προϋπολογισμού ή πλεονάσματος. Λόγω του χαμηλού εξωτερικού χρέους επί του παρόντος (το εξωτερικό χρέος 
αντιπροσώπευε το 1,78% του συνολικού δημόσιου χρέους), σε συνδυασμό με άφθονη τοπική ρευστότητα, η 
χώρα διατηρεί κάποιο περιθώριο επέκτασης του δημοσιονομικού χώρου για τα επόμενα χρόνια. 
 
Έγκριση του πλαισίου διαπραγμάτευσης της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ – 
Ταϊλάνδης από το ταϊλανδικό υπουργικό συμβούλιο 
Το ταϊλανδικό υπουργικό συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για την έγκριση του πλαισίου διαπραγμάτευσης της 
συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ταϊλάνδης (PCA), σύμφωνα με τις σχετικές 
συστάσεις του ταϊλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο αυτό του πλαισίου διαπραγματεύσεων 
στοχεύει στον καθορισμό της κατεύθυνσης των σχέσεων και της συνεργασίας σε διάφορους τομείς μεταξύ της 
Ταϊλάνδης και της ΕΕ με βάση τα αμοιβαία οφέλη, την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των δύο 
πλευρών σε όλες τις διαστάσεις, την προώθηση του δυναμικού και της ανταγωνιστικότητας της Ταϊλάνδης 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης και την έκφραση της σαφούς 
πρόθεσης της Ταϊλάνδης να καταστεί εταίρος της ΕΕ. Θα καθορίσει το μελλοντικό πλαίσιο της συνεργασίας σε 
διάφορους τομείς, όπως στους τομείς της εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας και άλλες δημοσιονομικές 
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και οικονομικές πολιτικές (υγειονομικά και φυτοϋγειολογικά μέτρα, βιώσιμο σύστημα τροφίμων), στους τομείς 
της ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η τεχνολογία των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, η κυβερνοασφάλεια, η επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία, η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κ.λπ.  
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου, η θέση σε ισχύ της εν λόγω 
συμφωνίας-πλαισίου θα επιφέρει μεγάλο όφελος στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης και δομημένης 
κατεύθυνσης της συνολικής σχέσης μεταξύ Ταϊλάνδης και ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει στη διευκόλυνση των 
διαπραγματεύσεων και για άλλες ειδικές διμερείς συμφωνίες ή πρωτόκολλα μεταξύ τους, όπως συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, επενδυτικές συμφωνίες και το πρωτόκολλο τελωνειακής συνεργασίας. Καθώς, όμως, 
πρόκειται για την υπογραφή γραπτής συμφωνίας, απαιτείται πρώτα να περάσει από τις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες.  
Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τη γενικότερη θέληση της χώρας να προβεί σε επέκταση προς νέες εξαγωγικές 
αγορές, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και μελέτη για επερχόμενες ΣΕΣ με χώρες της Μέσης Ανατολής, 
της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μελέτες, όμως, που 
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών – ενός χρόνου. 
 
Σύνοδος των Υπουργών Εμπορίου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) 
Έλαβε χώρα στη Μπανγκόκ (19-22 Μαΐου) υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού 
Εμπορίου κ. Jurin Laksanawisit, σύνοδος των Υπουργών Εμπορίου της οικονομικής συνεργασίας Ασίας-
Ειρηνικού (APEC), οι οποίοι έχουν ως μέρος της ατζέντας τους τον φιλόδοξο στόχο της δημιουργίας της 
μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Στη σύνοδο έλαβαν μέρος μέλη από 21 οικονομικές 
περιοχές και χαιρετίστηκε από το Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ, τον πρόεδρο του Επιχειρηματικού 
Συμβουλευτικού Συμβουλίου του APEC (ABAC), του Συμβουλίου Οικονομικής Συνεργασίας του Ειρηνικού 
(PECC), της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και της Γραμματείας του Φόρουμ των 
Νήσων του Ειρηνικού (PIF). Κατά τη διάρκεια της συνόδου η Ταϊλάνδη πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς 
συνομιλίες με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, οι οποίες συμμετείχαν 
στη σύνοδο εξ αποστάσεως. Η σύνοδος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνόδου κορυφής του APEC, που 
θα διεξαχθεί το Νοέμβριο.   
Η δήλωση του Προέδρου αντικατοπτρίζει την εκτίμησή του σχετικά με τις επικρατούσες απόψεις όλων των 
οικονομιών μελών του APEC, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου, κατά την οποία διατυπώθηκαν 
ανησυχίες για την εύθραυστη ανάκαμψη από τον κορονοϊό στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των 
διαταραχών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, του πληθωρισμού, των τροφίμων και της ενεργειακής 
κρίσης, καθώς και την επίτευξη του οράματος του APEC για μια ανοικτή, δυναμική, ανθεκτική και ειρηνική 
κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού. Εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζοντας ότι 
αποτελούν προϋποθέσεις για την χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για την οποία 
αγωνίζεται το APEC. Έχοντας γνώση του ρόλου του εμπορίου ως αναπόσπαστο μέρος της λύσης στις ολοένα 
και πιο σύνθετες οριζόντιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικονομίες της περιοχής, η σύνοδος 
υποστήριξε σθεναρά την ανάγκη για ουσιαστικές δράσεις, οι οποίες μπορούν να οργανωθούν γύρω από το 
όραμα του συνθήματος: «Ανοίγω – Συνθέτω – Ισορροπώ», με στόχο την επίτευξη του οράματος 2040 και τη 
μετάβαση του APEC στη Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου της Περιοχής Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP). Οι υπουργοί 
Εμπορίου του APEC έχουν μεγάλες ελπίδες για τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού, πιστεύοντας 
ότι το σχέδιο αυτό, που έχει καθυστερήσει πολύ καιρό, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση 
των οικονομιών της περιοχής που έχουν πληγεί από την πανδημία. 
Η FTAAP περιλαμβάνει περιοχές που φιλοξενούν 2,9 δις ανθρώπους, αντιπροσωπεύοντας το 38% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ το συνδυασμένο ΑΕΠ της αξίζει 52 τρις δολάρια (1,768 τρις μπατ), το οποίο 
ισοδυναμεί με το 62% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η συνδυασμένη εμπορική αξία από τα 21 μέλη του εκτιμάται σε 
18 τρις δολάρια (608 τρις μπατ), που αντιπροσωπεύουν το 70% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ , σύμφωνα με 
σχετικές εκτιμήσεις, εάν υλοποιηθεί το σχέδιο, ο όγκος εμπορίου μεταξύ των χωρών μελών του APEC θα 
αυξηθεί μεταξύ 200-400% και η Ζώνη θα αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου στον κόσμο.  
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Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ – ASEAN στην Ουάσιγκτον (12-13 Μαΐου)  
Στις 12-13 Μαΐου έλαβε χώρα με συμμετοχή της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης και εννέα από τα δέκα μέλη του 
οργανισμού, χωρίς, όμως, συμμετοχή της Μυανμάρ, η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ – ASEAN στην Ουάσιγκτον. Σε 
Κοινή Δήλωση με τους στόχους ΗΠΑ – ASEAN που εκδόθηκε με το πέρας της συνόδου, συμφωνήθηκε η 
αναβάθμιση των σχέσεων σε επίπεδο ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης (Comprehensive 
Strategic Partnership).  
Πολλοί αναλυτές εκτιμούν, όμως, ότι η αναβάθμιση αυτή, η οποία κρίθηκε αναγκαία ως αντίκτυπος της διαρκώς 
αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή ASEAN αποτελεί μάλλον λεκτική αναβάθμιση. Ακολούθησε 
αντίστοιχη αναβάθμιση των σχέσεων της Κίνας με τις χώρες ASEAN, η οποία προηγήθηκε, χωρίς, όμως, να 
συνοδεύεται από ουσιαστικό περιεχόμενο και οικονομικές δεσμεύσεις και παροχές ανάλογες των κινεζικών. 
Ερμηνεύεται, πάντως, ως προσπάθεια των ΗΠΑ να αναθερμάνουν τις σχέσεις στην περιοχή, η οποία 
αντικατοπτρίζει την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον για επιρροή στην 
ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.  
Στο πλαίσιο της συνόδου ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, και η παροχή 150 εκατ. δολαρίων (5,2 δις μπατ) στον 
ASEAN για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τις υποδομές, την 
πανδημία και την ενέργεια, ποσό που κρίνεται μικρό σε σχέση τόσο με το παρελθόν, όσο και με σχετικές 
εξαγγελίες της Κίνας (εξαγγελίες για 1,5 δις βοήθεια στον ASEAN). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ελπίζει, επίσης, να 
εκκινήσει από το φθινόπωρο το Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού (IPEF), μια περιφερειακή πρωτοβουλία 
που πρότεινε λόγω της απουσίας των ΗΠΑ από σημαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή, ενώ 
στην κοινή δήλωση αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ και ο ASEAN θα επικεντρωθούν στην ισχυρότερη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, μέσω της ζωτικής οικονομικής συμμετοχής των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο νέος 
αυτός όμιλος για τον Ινδο-Ειρηνικό θα ξεκινήσει, σύμφωνα με σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με 
13 ιδρυτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του 
παγκοσμίου ΑΕΠ (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, 
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Νέα Ζηλανδία και Μπρουνέι, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν Ταϊβάν, Μιανμάρ ή 
τα φιλικά προς την Κίνα μέλη του ASEAN: Καμπότζη και Λάος). 
Σε σχέση με τη Μυανμάρ, οι συμμετέχοντες κάλεσαν για άμεση παύση της βίας μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα του περασμένου έτους και, παρά τη διαίρεση που επικρατεί μεταξύ των χωρών ASEAN γι αυτό 
το ζήτημα, δεσμεύθηκαν να εντείνουν τις προσπάθειες για ειρηνική λύση. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, στρατηγός Prayut Chan-o-cha επεσήμανε 
την ανάγκη ο ASEAN και οι ΗΠΑ να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση του πλαισίου ασφάλειας, που θα 
διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, σε συνεργασία με βασικούς 
παράγοντες στην περιοχή. Σκιαγράφησε τις προτεραιότητες και την περιφερειακή στρατηγική της χώρας για 
την περιοχή στη μετά πανδημία εποχή, αναφέρθηκε στην ανάγκη να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη, ενώ 
τόνισε ότι η νέα ψηφιακή τεχνολογία και οι ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να αποτελέσουν τις 
κινητήριες δυνάμεις για την οικοδόμηση ενός καλύτερου οικονομικού τοπίου. Επίσης, δήλωσε ότι υπάρχει 
ανάγκη να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της μετάβασης σε κοινωνίες καθαρής ενέργειας και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Καμπότζης κ. Prak Sokhonn είχε διμερείς συνομιλίες με την υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ κα. Wendy Sherman μια ημέρα πριν τη σύνοδο ASEAN-ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, 
επικεντρωμένες, κυρίως, στο ζήτημα της ναυτικής βάσης Ream, καθώς και γενικότερα στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Καμπότζη σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων Καμπότζης-
ΗΠΑ. Κατά τη σύνοδο, ο Πρωθυπουργός της Καμπότζης κ. Hun Sen προσκάλεσε αμερικανούς επενδυτές και 
επιχειρηματίες στην Καμπότζη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τη σημαντική αύξηση του εμπορίου, της 
οικονομίας και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
 
Υποχρέωση άμεσης μετατροπής εσόδων σε ξένο νόμισμα στο τοπικό νόμισμα της Μυανμάρ 
H Κεντρική Τράπεζα της Μυανμάρ (CBM) υιοθέτησε τον Απρίλιο νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς (όπως 
αναφέρονται στην κοινοποίηση 12/2022 και την οδηγία 4/2022), ορίζοντας ότι όλα τα έσοδα σε ξένο νόμισμα 
που εισπράττονται από «εσωτερικούς κατοίκους» από το εξωτερικό πρέπει να ανταλλάσσονται στο τοπικό 
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νόμισμα Kyat εντός μιας εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν υπόκεινται σε συγκεκριμένες κανονιστικές εξαιρέσεις. 
Ως «εσωτερικοί κάτοικοι» νοούνται τόσο ημεδαποί και τοπικά εγγεγραμμένες εταιρείες, όσο και οργανισμοί και 
γραφεία, υποκαταστήματα ξένων εταιρειών και άτομα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στη χώρα επί 
τουλάχιστον 183 ημέρες (εκτός από το αλλοδαπό διπλωματικό προσωπικό και τους αλλοδαπούς δημόσιους 
υπαλλήλους). Οι νέες αυτές απαιτήσεις, μάλιστα, έχουν αναδρομική ισχύ και εφαρμόζονται άμεσα σε 
λογαριασμούς ξένου νομίσματος που περιέχουν κεφάλαια που είχαν ήδη εισέλθει στη χώρα πριν την ισχύ των 
κανονισμών αυτών. Τα εν λόγω ποσά αντιμετωπίζονται σαν να μεταφέρθηκαν στη Μυανμάρ μετά την 
ημερομηνία έκδοσης (3 Απριλίου 2022) και υποχρεούνται να μετατραπούν σε Kyat σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες με τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, 
μεταφορά συναλλάγματος από τη Μυανμάρ πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπεζών με ειδική άδεια κατόπιν 
άδειας της Εποπτικής Επιτροπής Συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας.   
Οι νέες αυτές απαιτήσεις έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη σύγχυση και σημαντικές ανησυχίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων στη Μυανμάρ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στη 
Γιανγκόν έχει απευθύνει σημείωμα στις αρχές με τις ανησυχίες τους και εξετάζει περαιτέρω τη συμβατότητα 
των μέτρων αυτών με τους κανόνες του ΠΟΕ, ενώ σε κοινές ανακοινώσεις προέβησαν και τα Εμπορικά 
Επιμελητήρια στην περιοχή. Θεωρούν ότι οι περιορισμοί αυτοί μειώνουν άσκοπα το βιοτικό επίπεδο του λαού 
της Μυανμάρ, διακόπτουν κάθε ξένη επιχειρηματική δραστηριότητα, σταματούν τη ροή των άμεσων ξένων 
επενδύσεων και δημιουργούν εμπορικές εντάσεις με άλλες χώρες. Οι κανονισμοί αυτοί εμποδίζουν κάθε χρήση 
ξένου νομίσματος στη χώρα, γεγονός το οποίο αποσυνδέει εντελώς τη Μυανμάρ από την παγκόσμια οικονομία 
και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, χωρίς ξεκάθαρες και σαφείς 
εξαιρέσεις για τις ξένες επενδύσεις και επιχειρήσεις, δημιουργούν σημαντικές και συχνά ανυπέρβλητες 
προκλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μυανμάρ, οι οποίες προστίθενται στις 
ιδιαίτερα αυξημένες προκλήσεις αντιμετωπίζουν όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους 
μετά το πραξικόπημα και τις συνέπειές του.   
 
Οικονομικές εξελίξεις στην Καμπότζη 
Η οικονομία της Καμπότζης συνεχίζει την ανάκαμψή της από την οικονομική επιβράδυνση που προκλήθηκε 
από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη η οποία προβλέπεται να 
ανέλθει στο 5,1% το 2022 από 3,2% το 2021. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι τελευταίες εκθέσεις από την 
Παγκόσμια Τράπεζα και την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, οι οποίες προβλέπουν ανάπτυξη της τάξεως του 
4,5% και του 5,3% αντίστοιχα για το 2022.  
Οι παραδοσιακοί τομείς που ιστορικά οδηγούν τη χώρα στην ανάπτυξη: τουρισμός, κατασκευές και ενδύματα 
δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τον κορονοϊό, όμως βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ ελπίδα προσφέρει 
και η μεγάλη αύξηση των γεωργικών εξαγωγών, εν μέρει χάρη στις νέες ΣΕΣ με την Κίνα και τη Νότια Κορέα, 
και η ταχεία αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρικών εξαρτημάτων, ποδηλάτων και ανταλλακτικών οχημάτων. Η 
RCEP και οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, όπως η CCFTA και οι διμερείς ΣΕΣ, θεωρείται ότι μπορούν να 
αποτελέσουν τους καταλύτες για την οικονομική ανάπτυξη στη μετά τον κορονοϊό εποχή. 
Η χώρα αναμένεται να προσελκύσει νέες ΑΞΕ μετά την έναρξη ισχύος των νέων συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών και της RCEP, καθώς θα ενισχυθεί η οικονομική εμπιστοσύνη στη χώρα, η οποία αποτελεί ήδη 
μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ελεύθερης αγοράς στην περιοχή. Ήδη, σύμφωνα με 
σχετική έκθεση της Τράπεζας της Καμπότζης, οι ΑΞΕ στην Καμπότζη κατέγραψαν αύξηση 11,2% το 2021 σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι νέες επενδύσεις προέρχονταν ιδίως από την Κίνα, τη Νότια Κορέα, το 
Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία και επικεντρώθηκαν, κυρίως, στους τομείς της 
χρηματοδότησης, της μεταποίησης, των ακινήτων, των ξενοδοχείων και της εστίασης, της γεωργίας και των 
κατασκευών. 
Ωστόσο, η οικονομία της Καμπότζης απέχει ακόμα από το να έχει ξεπεράσει την κρίση. Αντιπροσωπεύοντας 
το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της χώρας και περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, η τουριστική βιομηχανία 
εξακολουθεί να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και το κλείσιμο συνόρων 
παγκοσμίως, ενώ ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει αξιοσημείωτες συνέπειες στην 
οικονομία της χώρας, ιδίως λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων που επηρεάζει άμεσα τη 
μεταφορά αγαθών και ανθρώπων.  
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Δέσμευση ποσού 1,5 δις δολαρίων από την ΕΕ για το αναπτυξιακό σχέδιο της Καμπότζης 
Η ΕΕ σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερα από 1,43 δις ευρώ (πάνω από 1,5 δις δολάρια) 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. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για έργα 
που βελτιώνουν την ψηφιοποίηση στην Καμπότζη και εξασφαλίζουν τη συμβατότητα και βιωσιμότητα των 
λύσεων ΤΠΕ, σε ευθυγράμμιση με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα. Η νέα στρατηγική 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. Θεωρείται ότι 
θα συμβάλει στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και θα 
στηρίξει την Καμπότζη στις προσπάθειές της να επιτύχει υψηλότερη συνδεσιμότητα με τον ASEAN, καθώς και 
βελτιωμένη περιφερειακή και παγκόσμια ολοκλήρωση.  
Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ Καμπότζης και ΕΕ αποτιμήθηκε στα 4,98 δις 
δολάρια το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα βασικά εξαγώγιμα 
προϊόντα από την Καμπότζη στην ΕΕ ήταν γεωργικά προϊόντα, ενώ στα βασικά είδη που εισήγαγε η χώρα από 
την ΕΕ περιλαμβάνονται δομικά υλικά, τρόφιμα και ποτά, ηλεκτρονικά είδη και φαρμακευτικά προϊόντα.  
 
 

 Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 
Γραμματέας ΟΕΥ Α' 
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