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Εξελίξεις σχετικά με την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ ΕΕ - Ταϊλάνδης 
Σε συνέχεια συνάντησης του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου της Ταϊλάνδης κ. Jurin 
Laksanawisit με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής και Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ κ. Valdis 
Dombrovskis στις Βρυξέλλες, η ΕΕ και η Ταϊλάνδη εξέφρασαν κοινή πολιτική βούληση να προχωρήσουν σε 
επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ, μετά τη διακοπή των σχετικών διαπραγματεύσεων εξαιτίας του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Ταϊλάνδη το 2014. Οι δύο πλευρές στοχεύουν να ξεκινήσουν εκ νέου 
συνομιλίες για τη σύναψη φιλόδοξης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των ΣΕΣ της ΕΕ, συμφωνίας, εντός του 
πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.  
Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ ΕΕ-Ταϊλάνδης είχαν επίσημα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2013 και 
ανεστάλησαν από την ΕΕ μετά το πραξικόπημα του 2014. Με την επιστροφή στην κανονικότητα μετά τις γενικές 
εκλογές στην Ταϊλάνδη το 2019, η ΕΕ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε συνέχεια των κατά γενική ομολογία εποικοδομητικών και περισσότερο 
παραγωγικών, σε σύγκριση με τους προηγούμενους γύρους, διερευνητικών συζητήσεων σχετικά με την ΣΕΣ 
ΕΕ-Ταϊλάνδης στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο, υπήρξε μια γενικότερη κινητικότητα στο θέμα. Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ, η Ταϊλάνδη συμμετείχε ενεργά σε λεπτομερείς 
συζητήσεις για τα περισσότερα από τα βασικά εκκρεμή ζητήματα και έδωσε ενδείξεις σχετικά με την ικανότητα 
και την προθυμία της να επιδιώξει φιλοδοξίες υψηλού επιπέδου και σε τομείς στους οποίους διατηρούσε μια 
πολύ προσεκτική προσέγγιση – ιδίως όσον αφορά στις υπηρεσίες, τις επενδύσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο τ/Πρωθυπουργός, μάλιστα, εξέφρασε 
την επιθυμία του να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για να τις προωθήσει στην επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας 
την ΕΕ ως κορυφαία προτεραιότητα στον κατάλογο των νέων διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ.  
Στο περιθώριο της αναμνηστικής συνόδου κορυφής ΕΕ-ASEAN που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 
14 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, υπογράφηκε, ως γνωστόν, η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ - Ταϊλάνδης, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως προπομπός για 
τη μελλοντική ΣΕΣ ΕΕ – Ταϊλάνδης.  
Ήδη με τις ως άνω δηλώσεις ο τ/Υπουργός επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της 
ΕΕ για μια ισορροπημένη, συνολική εμπορική συμφωνία, μεταξύ άλλων σε τομείς καίριας σημασίας για την 
ΕΕ, όπως οι υπηρεσίες, η διανοητική ιδιοκτησία και η νέα προσέγγιση για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  
Καθώς η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον ASEAN και ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της 
ΕΕ στην περιοχή, η ΕΕ διαβλέπει μεγάλες δυνατότητες για την εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών. Με βάση 
την κοινή αντίληψη για το ευρύ πεδίο εφαρμογής μιας συμφωνίας, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να 
ξεκινήσουν τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους, προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι 
διαπραγματεύσεις τους επόμενους μήνες. Θυμίζουμε ότι η ΕΕ έχει ήδη συνάψει ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και το 
Βιετνάμ, ενώ βρίσκεται ήδη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με ορισμένα άλλα κράτη μέλη του ASEAN, 
μεταξύ των οποίων η Ινδονησία.  
Σημειώνουμε εδώ ότι η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης μετά την Κίνα, την 
Ιαπωνία και τις Η.Π.Α., αντιπροσωπεύοντας το 7,5% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας, και ο 
δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής σε αυτήν, μετά την Ιαπωνία, με σύνολο ΑΞΕ στη χώρα που ανέρχονται σε 
31.5 εκ. Δολάρια. Αντιστοίχως, η Ταϊλάνδη αποτελεί τον 26ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ παγκοσμίως. 
Ο όγκος διμερούς εμπορίου Ε.Ε.-Ταϊλάνδης έφτασε το 2021 τα 35,4 δις ευρώ. Οι ταϊλανδικές εξαγωγές προς 
την Ε.Ε. διαμορφώθηκαν στα 13,3 δις ευρώ και αποτελούνταν κυρίως από μηχανήματα και ηλεκτρονικά είδη, 
πλαστικά είδη, εξοπλισμό μεταφορών, διάφορους πολύτιμους λίθους, καθώς και προϊόντα διατροφής και 
βιοτεχνικά είδη. Στο ίδιο διάστημα, η Ε.Ε. εξήγαγε στην Ταϊλάνδη αγαθά αξίας 22,1 δις ευρώ, κυρίως 
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μηχανήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά και συναφή προϊόντα, 
εξοπλισμό μεταφορών, οπτικές συσκευές, πλαστικά και μεταποιημένα αγαθά.  
Σε ό,τι αφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, οι εξαγωγές υπηρεσιών από την Ταϊλάνδη στην Ε.Ε. αποτιμώνται σε 
περίπου 3,2 δις Ευρώ, με τον τουρισμό να αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν 
από την πανδημία, τα έξοδα των τουριστών από Ε.Ε. ξεπερνούσαν τα 3 δις Ευρώ ετησίως. Εξαγωγές 
υπηρεσιών προς την Ταϊλάνδη αποτιμώνται σε περίπου 4,9 δις Ευρώ, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να 
ανέρχονται στην πρώτη θέση (1,65 δις Ευρώ, 33,6%), ακολουθούμενες από υπηρεσίες μεταφορών (720 εκ. 
Ευρώ, 14,7%) και αμοιβές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (550 εκ. Ευρώ, 11,2%).  
Οι επενδύσεις από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα του συνόλου των ΑΞΕ στη χώρα, ξεπερνώντας το 
10% του συνόλου των ΑΞΕ στη χώρα το 2021. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε 
χρόνο (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2016 αποτελούσαν μόλις το 4,4%). Το συνολικό επενδυτικό απόθεμα της 
ΕΕ στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, ανέρχεται σε 31,46 δις δολάρια, ενώ, 
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εμπορικής Ανάπτυξης της Ταϊλάνδης, πάνω από 18.000 επιχειρήσεις 
έχουν ιδρυθεί με επενδύσεις από χώρα της Ε.Ε. Μεγαλύτερος επενδυτής, με πάνω από το μισό των ΑΞΕ της 
Ε.Ε. στη χώρα, είναι οι Κάτω Χώρες (5,7% του συνόλου ΑΞΕ στην Ταϊλάνδη), ακολουθούμενες από τη Γερμανία 
(με 17,8% των ευρωπαϊκών ΑΞΕ και 1,9% του συνόλου ΑΞΕ στη χώρα) και τη Γαλλία (9% των ευρωπαϊκών 
ΑΞΕ και 0,9% των ΑΞΕ στη χώρα). Βασικοί τομείς επενδύσεων είναι η παραγωγή (τρόφιμα, χημικά, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά προϊόντα, οπτικά και φαρμακοβιομηχανία), το εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 
το Real Estate. Η διεύρυνση της συνεργασίας της ΕΕ με την Ταϊλάνδη μέσω της επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλα οφέλη στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ 
των δύο μερών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ταϊλάνδης, Δρ. 
Poj Aramwattananont, η μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ της Ταϊλάνδης ως συνέπεια της ΣΕΣ θα μπορούσε 
να φτάσει έως και το 1,28% ή 205 δις μπατ ετησίως. 
Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Εμπορικών Διαπραγματεύσεων της Ταϊλάνδης, κα Oramon 
Supthaweetham, πέρα από την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, το τμήμα της θα επιταχύνει 
τις διαδικασίες για να ολοκληρωθούν και άλλες εκκρεμείς διαπραγματεύσεις ΣΕΣ το συντομότερο δυνατό το 
2023, συμπεριλαμβανομένης της ΣΕΣ μεταξύ ASEAN και Καναδά.  Η κυβέρνηση σκοπεύει να προβεί σημειώσει 
τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο σε βασικά ζητήματα το 2023, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων το 2024, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣ με την Τουρκία, τη Σρι Λάνκα, το Πακιστάν και 
την ΕΖΕΣ, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σχεδιάζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο 
Συνεργασίας του Κόλπου, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Συμμαχία του Ειρηνικού. 
 
Τελευταίες προγνώσεις για την οικονομία της Ταϊλάνδης 
Η οικονομία της Ταϊλάνδης προβλέπεται να ανακάμψει σταδιακά στο προ πανδημίας επίπεδό της το 2022, 
αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι βραδύτερος από τον αναμενόμενο το 2023, λόγω των παγκόσμιων 
αντιξοοτήτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία προβλέπεται να 
επεκταθεί κατά 3,6% το 2023. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω κατά 0,7% σε 
σύγκριση με την πρόγνωση του Ιουνίου, κυρίως λόγω της ταχύτερης από την αναμενόμενη μείωσης της 
παγκόσμιας ζήτησης. Η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και η ιδιωτική κατανάλωση θα παραμείνουν οι κύριοι 
μοχλοί ανάπτυξης. Η οικονομία της Ταϊλάνδης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στους πρόσφατους παγκόσμιους 
κλυδωνισμούς. Η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 4,5% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
τροφοδοτούμενη από την αναζωπύρωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των τουριστικών εισροών 
και τα έκτακτα μέτρα για τον μετριασμό των πιέσεων στο κόστος ζωής. Οι αφίξεις του τουρισμού έφτασαν ήδη 
το 45% του προ πανδημίας επιπέδου τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας Ινδονησία και Φιλιππίνες. 
Το Γραφείο Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ταϊλάνδης διατήρησε την πρόβλεψή του για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας φέτος στο 3,8%, αναγνωρίζοντας ανοδικές τάσεις που συμβαδίζουν με τη συνεχιζόμενη 
ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και τη μείωση του πληθωρισμού. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης θεωρεί ότι η 
οικονομία θα συνεχίσει να επεκτείνεται κατά 3,7% το 2023, από 1,5% το 2021, παρά την επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας.  
Η Τράπεζα θεωρεί ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος άγγιξε το ανώτατο επίπεδό του στο 7%, αναμένεται να 
επιβραδυνθεί από το σημερινό 5,5%, στο στόχο της για 1-3% έως το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Σε αυτό το 
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πλαίσιο, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε την τέταρτη 
συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων, ψηφίζοντας ομόφωνα την αύξηση του ημερήσιου επιτοκίου επαναγοράς 
κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,50%, σε μια προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού, τη στιγμή που η 
επιστροφή των Κινέζων τουριστών βελτιώνει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  
Σύμφωνα με τις σχετικές προγνώσεις, ο αριθμός των ξένων τουριστών θα υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας από 
περίπου 10 εκατομμύρια το 2022 τα 20-25 εκατομμύρια το 2023. Καθώς η οικονομία της Ταϊλάνδης εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα θα επιτρέψει στην οικονομία της 
Ταϊλάνδης να συνεχίσει να αναπτύσσεται, παρά την επιβράδυνση των εξαγωγών. Σύμφωνα με δηλώσεις του 
αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Anucha Burapachaisri, η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να αξιοποιήσει soft 
powers, τα λεγόμενα 5Fs (τ/φαγητό, τ/ταινίες, τ/μόδα, τ/πυγμαχία και τ/φεστιβάλ), ώστε να προσελκύσει το 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τουριστών φέτος.  
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 10 Ιανουαρίου προϋπολογισμό 3,35 τρις μπατ για το οικονομικό έτος 
2024, με έλλειμμα 593 δις μπατ. Τα σχετικά κονδύλια του 2024 είναι κατά 165 δις μπατ υψηλότερα από τον 
προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο 
εν λόγω προϋπολογισμός φιλοδοξεί να παράσχει ζωτική στήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας και τις απαιτούμενες δαπάνες για συνεχιζόμενες και νέες επενδύσεις σε οικονομικές και κοινωνικές 
υποδομές. 
 
Εξελίξεις στην ΣΕΣ Ταϊλάνδης – Τουρκίας και επαφές Τουρκίας – Καμπότζης 
Η τέταρτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ταϊλάνδης-Τουρκίας 
(JETC) έλαβε χώρα στην Άγκυρα, 20 περίπου χρόνια μετά την τελευταία διαπραγμάτευση. Συμφωνήθηκε 
επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ Ταϊλάνδης και 
Τουρκίας με στόχο την προώθηση του διμερούς εμπορίου και επενδύσεων. Στόχος σύμφωνα με το τ/Υπουργείο 
Εξωτερικών αποτελεί η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 2 δις δολάρια ΗΠΑ (65,6 δις μπατ). 
Οι δύο πλευρές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να εντατικοποιήσουν τις διμερείς σχέσεις, ιδίως καθώς 
αντιμετωπίσουν κοινές γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως η ασφάλεια τροφίμων και ενέργειας. Συζητήθηκαν 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συνεργασία στην επιστήμη και τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας το μοντέλο της βιοκυκλικής – πράσινης οικονομίας και η αμυντική βιομηχανία. Τέλος υπογράφηκε 
Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Thailand International Cooperation Agency και Turkish Cooperation and 
Coordination Agency. 
Σημειώνουμε εδώ ότι την ίδια περίοδο η Τουρκία προσπαθεί να εντατικοποιήσει τις σχέσεις της και με την 
Καμπότζη. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Πνομ Πενχ στο πλαίσιο συνεδριάσεων της Κοινής Οικονομικής 
Επιτροπής Τουρκίας - Καμπότζης (JEC), ο κ/Πρωθυπουργός Hun Sen και ο τ/Υπουργός Γεωργίας και 
Δασοκομίας Vahid Kirişci είχαν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης του εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και συμφώνησαν να ενισχύσουν τις ήδη συμφωνημένες συμφωνίες 
συνεργασίας και να επεκτείνουν τη συνεργασία και σε άλλους πιθανούς τομείς. Η Καμπότζη προσπαθεί να 
προσελκύσει επενδύσεις από την Τουρκία κατά κύριο λόγο στη γεωργία, υποδομές φύλαξης και επεξεργασίας 
με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών προς την ΕΕ και άλλα κράτη στην Ευρώπη, ενώ θεωρεί ότι πιθανοί τομείς 
συνεργασίας αποτελούν και η υδατοκαλλιέργεια, τα γεωργικά μηχανήματα, οι κατασκευές, η πληροφορική, η 
επεξεργασία τροφίμων (ιδίως τα τρόφιμα halal), η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός και πολλοί άλλοι. 
Στόχος της κυβέρνησης της Καμπότζης είναι να ενισχυθεί το διμερές εμπόριο, ώστε να φτάσει το 1 δις δολάρια 
(18.78 δις ριελ). Το διμερές εμπόριο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο όγκος 
συναλλαγών τους πρώτους 11 μήνες του 2022 έφτασε τα 136,149 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 
63,6%. Η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας που υπογράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από τον 
τ/Υπουργό Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu και τον ομόλογό του Prak Sokhonn φαίνεται ότι ενθαρρύνει πιθανούς 
επενδυτές να βάλουν στο στόχαστρό τους τη χώρα. Πολλές επιχειρήσεις της Καμπότζης, μάλιστα, 
αντιμετωπίζουν την Τουρκία όχι μόνο ως μια πολύ ελκυστική αγορά, αλλά και ως στρατηγική πύλη εισόδου για 
τις αγορές της ΕΕ! Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της διμερούς 
συνεργασίας Καμπότζης-Τουρκίας, εξετάζονται οι δυνατότητες υιοθέτησης προτιμησιακής εμπορικής 
συμφωνίας, αλλά και απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.  
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Τελευταίες προγνώσεις για την οικονομία της Καμπότζης  
Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει τις προγνώσεις του για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας κατά 5,5% το 2023, 
υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και τη συνεχιζόμενες πολιτικές στήριξης, παρά 
τις αυξανόμενες πιέσεις από γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις συνεχιζόμενες συνέπειες του κορονοϊού. Οι πιο 
πιεστικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους, στις επικρατούσες  συνθήκες στις μεγάλες 
οικονομίες και στον πληθωρισμό. Θεωρεί μάλιστα ότι το εμπορικό σύμφωνο περιφερειακής ολοκληρωμένης 
οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP) και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Καμπότζης-Κίνας (CCFTA) θα 
υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη της Καμπότζης μεσοπρόθεσμα.  
Η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί την πρόγνωσή της για την οικονομική ανάπτυξη του 2023 για την Καμπότζη 
στο 5,2%, υπογραμμίζοντας την αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψή της μετά την κρίση του κορονοϊού, 
προειδοποιώντας πάντως ότι οι παγκόσμιες αντιξοότητες που αναμένονται τους επόμενους μήνες θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προοπτικές της. Συγκεκριμένα, το εμπορικό ισοζύγιο της Καμπότζης 
βελτιώθηκε, καθώς το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε και οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν με ρυθμό που 
ξεπέρασε ήδη το ρυθμό ανάπτυξης πριν την πανδημία. Τους πρώτους 8 μήνες του 2022, οι εξαγωγές 
εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 28,6%, κυρίως λόγω των εξαγωγών βασικών προϊόντων μεταποίησης: 
ενδυμάτων, ταξιδιωτικών ειδών και υποδημάτων, που αυξήθηκαν κατά 30,3% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε και η αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων, σημειώνοντας άνοδο 18,3% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οδηγώντας σε προσωρινή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Είναι 
χαρακτηριστική η αλλαγή στην κατεύθυνση των εξαγωγών της χώρας, καθώς τα 2/3 περίπου των εξαγωγών 
της Καμπότζης κατευθύνθηκαν πλέον προς τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. (οι εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν 
κατά 37%). Αντιθέτως, η Κίνα, η οποία ήταν ανέκαθεν μια πολύ σημαντική αγορά για τις εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων ήταν μεν υπεύθυνη για το 40% αυτού του εμπορίου, συνολικά, όμως, ήταν λήπτης μόνο του 6% των 
συνολικών εξαγωγών. Επισημαίνεται, πάντως, η αβεβαιότητα και των 3 αγορών, ιδιαίτερα εν μέσω υψηλών 
τιμών ενέργειας και πληθωρισμού. 
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Καμπότζης έχει προβεί σε πολύ πιο αισιόδοξες προγνώσεις, 
εκτιμώντας ότι η οικονομία της Καμπότζης θα αυξηθεί κατά 6,6% και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα φτάσει σχεδόν 
τα 2000 δολάρια, διατηρώντας βέβαια κάποιες επιφυλάξεις εξαιτίας της αβεβαιότητας για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή και την κρίση του 
κορονοϊού. Η ανάπτυξη στους εξαγωγικούς τομείς, ειδικά στον τομέα της ένδυσης, αναμένεται να επιβραδυνθεί 
στο 5,5%, λόγω της ασθενέστερης εξωτερικής ζήτησης, ιδίως από την αγορά της ΕΕ. Προβλέπεται ανάπτυξη 
11,7% στον τομέα της παραγωγής μη ενδυμάτων (τροφίμων και των ποτών για την εγχώρια αγορά), καθώς και 
των επίπλων, των ηλεκτρικών ειδών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για εξαγωγή. Το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,5%, οι κατασκευές κατά 1,1%, τα ακίνητα κατά 1,2%, και η γεωργία κατά 
1,1%, ενώ ο τουριστικός τομέας αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό 32,7%, καθώς τα περιφερειακά 
και διεθνή ταξίδια ανακάμπτουν. Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 
περίπου 3,2% το 2023, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων θα επανέλθουν 
σταδιακά σε κανονικά επίπεδα. 
 
Προσέλκυση Επενδύσεων στην Καμπότζη 
Σύμφωνα με τις τελευταίες σχετικές ανακοινώσεις, η Καμπότζη προσέλκυσε το 2022 ΑΞΕ ύψους 4,68 δις 
δολαρίων ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% από 4,35 δις δολάρια το προηγούμενο έτος.  Κύριοι ξένοι 
επενδυτές το έτος που πέρασε ήταν η Κίνα, η Ιαπωνία, τα νησιά Cayman, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη, ενώ 
βασικοί τομείς επένδυσης αναδείχθηκαν οι τομείς της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας, της 
μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών.  
Ως βασικοί παράγοντες προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη χώρα θεωρούνται η θέση σε ισχύ του συμφώνου 
RCEP, της ΣΕΣ Καμπότζης - Κίνας (CCFTA) και ο νέος ευνοϊκός επενδυτικός νόμος της Καμπότζης, σε 
συνδυασμό με την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καμπότζης κ. Lim Heng, οι νέες αυτές επενδύσεις θα προσφέρουν νέα κεφάλαια, 
τεχνολογία και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εργασίας, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομική και 
εμπορική ανάπτυξη της χώρας διαδραματίζει η Κίνα μέσω και της πρωτοβουλίας Belt and Road. Η ολοένα και 
μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από την Κίνα σε όλους τους τομείς, δημιουργεί, πάντως, αυξανόμενο 
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σκεπτικισμό και προκαλεί διεθνή κριτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το έτος που πέρασε, οι διμερείς 
σχέσεις μεταξύ Καμπότζης και Κίνας εμπλουτίστηκαν με τουλάχιστον 10 σημαντικές νέες συμφωνίες, επτά από 
τις οποίες αφορούσαν στη στρατιωτική συνεργασία σε τομείς όπως η στρατηγική σχέση μεταξύ των ενόπλων 
δυνάμεων, εκπαιδευτική βοήθεια και κοινές ασκήσεις και η παροχή εξοπλισμού στη χώρα. Ο κ/Πρωθυπουργός 
Hun Sen αναφέρεται σε λαμπρό μέλλον των δεσμών της χώρας του με την Κίνα, η οποία έχει χρηματοδοτήσει 
μέχρι στιγμής την κατασκευή περισσότερων από 3.000 χιλιομέτρων εθνικών δρόμων και πολλών γεφυρών 
ποταμών, ενώ προγραμματίζεται επίσκεψη στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με τα νέα έργα υποδομής στην 
Καμπότζη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας Phnom Penh – Bavet. Με 
κινεζική χρηματοδότηση και δάνεια κατασκευάστηκε, άλλωστε, από κινεζική κρατική κατασκευαστική εταιρία, 
ο πρώτος αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας στη χώρα, ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί φέτος μεταξύ 
Sihanoukville και Phnom Penh, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο από 5 ώρες σε μόλις 2. Η Καμπότζη θεωρεί 
ότι η σχετικά υγιής οικονομική κατάσταση της χώρας της επιτρέπει το μεγαλύτερο δανεισμό από την Κίνα για 
χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων, χωρίς να οδηγηθεί σε μονομερή εξάρτηση ή αδυναμία πληρωμής 
χρεών.  

  
 

Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 
Γραμματέας ΟΕΥ Α' 
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