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Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις  
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες οικονομικές αναλύσεις, η Ταϊλάνδη αναμένεται να σημειώσει φέτος τη 
χειρότερη οικονομική επίδοση μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ οικονομολόγοι αναθεωρούν 
διαρκώς προς τα κάτω τις σχετικές προγνώσεις τους, σε ένα κλίμα αυξανόμενων κρουσμάτων και λήψης νέων 
περιοριστικών μέτρων, αυξανόμενης πολιτικής πίεσης και διαρκώς μειωμένων ελπίδων για οικονομική 
ανάκαμψη του τουρισμού.  
Το Γραφείο Δημοσιονομικής Πολιτικής αναθεώρησε εκ νέου προς τα κάτω τις οικονομικές προβλέψεις της 
χώρας για το 2021 σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3%, (έναντι της πρόβλεψης του Απριλίου για 2,3%), με την 
υπόθεση ότι τα νέα κρούσματα Covid-19 θα κορυφωθούν μεν στα μέσα Αυγούστου, ωστόσο η κατάσταση θα 
βελτιωθεί το 2022, με σταδιακή επιστροφή του επιχειρηματικού τομέα στην κανονικότητα. Κατά τα λοιπά, 
προβλέπει 12 εκατομμύρια αφίξεις ξένων τουριστών το επόμενο έτος, ενώ αναβάθμισε τις προοπτικές αύξησης 
των εξαγωγών για το τρέχον έτος σε 16,6%, από 11% νωρίτερα, λόγω της ανάκαμψης της παγκόσμιας 
οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου.  
Όμως, καθώς νέα κρούσματα αλλά και θάνατοι από κορωνοϊό καταγράφουν συνεχή ρεκόρ από την έναρξη του 
τελευταίου κύματος τον Απρίλιο, οικονομολόγοι αναφέρονται πλέον σε πιθανότητα τεχνικής ύφεσης το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους, ή ακόμα και δεύτερη συνεχόμενη ετήσια συρρίκνωση, κάτι που η χώρα δεν έχει 
αντιμετωπίσει από την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση. Ο εμβολιασμός, ο οποίος θεωρείται κλειδί για τον 
περιορισμό της πανδημίας και την πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη, συνεχίζεται με πολύ αργό ρυθμό 
και εκφράζονται αυξανόμενες ανησυχίες για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και την αποτελεσματικότητα 
των διαθέσιμων εμβολίων στον περιορισμό της.  
Μετά από πρόσκαιρη μόνο άρση τους, περιορισμοί επανεισήχθησαν και νέα μέτρα καραντίνας και 
αποκλεισμού τίθενται συνεχώς σε ισχύ. Η Μπανγκόκ και άλλες 12 επαρχίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
συνολικά πάνω από το 50% της ταϊλανδικής οικονομίας, βρίσκονται υπό αποκλεισμό και απαγόρευση 
κυκλοφορίας από τα μέσα Ιουλίου, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα κρίθηκε ως σημαντική απειλή για το σύστημα 
υγείας της χώρας. Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων είναι εργασία από το σπίτι τόσο για το δημόσιο όσο και τον 
ιδιωτικό τομέα, απαγόρευση κυκλοφορίας 8 με 4 και περιορισμοί στην προσωπική μετακίνηση με εξαίρεση τον 
εμβολιασμό, άλλους ιατρικούς λόγους και αγορά τροφίμων. Επίσης, απαγορεύονται μετακινήσεις μεταξύ 
επαρχιών, με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι περισσότερες εγχώριες πτήσεις έχουν ανασταλεί και 
έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα με στόχο να κρατήσουν τους ανθρώπους σε περιοχές υψηλού κινδύνου στο σπίτι. 
Πλέον μόνο καταστήματα πώλησης τροφίμων, τράπεζες, φαρμακεία, νοσοκομεία και ιατρικές κλινικές 
επιτρέπεται να λειτουργούν, ενώ με την τελευταία αναθεώρηση ο αριθμός των σκούρων κόκκινων επαρχιών 
υψηλού κινδύνου, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς αποκλεισμού αυξήθηκε εκ νέου, φτάνοντας πλέον τις 29 
επαρχίες που αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 3/5 του ΑΕΠ της χώρας.  
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης θεωρεί ότι η έξαρση αυτή της πανδημίας μπορεί να αφαιρέσει έως και δύο 
ποσοστιαίες μονάδες από το φετινό ΑΕΠ της χώρας, εάν τα μέτρα δεν την καταστείλουν γρήγορα και διαρκέσει 
το υπόλοιπο του έτους. Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας εκτιμά ότι το τρέχον κύμα θα υποχωρήσει σταδιακά 
μέχρι τον Οκτώβρη.  
Οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Ταϊλάνδη πρόκειται να έχει μια από τις χειρότερες οικονομικές επιδόσεις μεταξύ 
των χωρών Asean, τόσο το 2021, όσο και το 2022, ενώ δεν πρόκειται να επιστρέψει σε προ Covid επίπεδα 
πριν τις αρχές του 2023, εμφανίζοντας την πιο αργή ανάκαμψη στην Ασία, ως συνέπεια της ιδιαίτερης 
εξάρτησης από ξένους τουρίστες. Η οικονομική και υγειονομική κρίση συμπίπτει μάλιστα με πολιτικές 
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αναταραχές, καθώς μετά από εξάμηνη περίπου διακοπή, ξεκίνησαν εκ νέου συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από 
τις 24 Ιουνίου. 
Σε αυτό το κλίμα εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα ανοίγματος της χώρας σε ξένους τουρίστες 
από τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Το εγχείρημα «Phuket sandbox», που 
σχεδιάστηκε ως πιλότος για τη σταδιακή επαναλειτουργία της χώρας είναι ένα ευάλωτο εγχείρημα που δε 
θεωρείται ικανό να προσελκύσει ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς τουριστών, ενώ παρά την αντιγραφή του και 
από άλλες περιοχές που φιλοδοξούν να το μιμηθούν (πχ. πρόγραμμα Samui Plus), συνολική ανάκαμψη του 
τουριστικού τομέα φαντάζει πλέον αδύνατη μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία. 
 
Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με Καμπότζη 
Υπογράφηκε τελικά στην Μπανγκόκ εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού στις 8 Ιουλίου από 
τον Πρέσβη μας κ. Νικόλαο Καϋμενάκη και τον Πρέσβη της Καμπότζης κ. Ouk Sorphorn μνημόνιο κατανόησης 
μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου διμερών διαβουλεύσεων για 
συζήτηση θεμάτων κοινής προτεραιότητας σε τομείς όπως η πολιτική, η διπλωματία, η οικονομία, το εμπόριο, 
οι επενδύσεις και κοινωνικά – πολιτιστικά θέματα. 
 
Έναρξη της πρώτης διαφημιστικής εκστρατείας προβολής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της ΕΕ στην 
Ταϊλάνδη 
Με ηλεκτρονικό τρόπο έγινε τελικά η έναρξη της εκστρατείας προβολής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της 
ΕΕ στη χώρα, καθώς οι περιορισμοί του κορωνοϊού δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί πλήρως ο πιο φιλόδοξος 
αρχικός σχεδιασμός.  
Η εναρκτήρια εκδήλωση έλαβε χώρα ηλεκτρονικά και περιείχε παρουσίαση του υπόβαθρου της σχετικής 
εκστρατείας και της ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιρούνι σας». Η διαφημιστική 
εκστρατεία με τίτλο «Χρώματα Ευρώπης. Γεύσεις αριστείας», την οποία εγκαινίασε ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Ταϊλάνδη, κ. Pirkka Tapiola, πρόκειται να διαρκέσει συνολικά 14 μήνες και περιλαμβάνει 
διάφορες προωθητικές εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα 
της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, προωθώντας την ασφάλεια, την ποιότητα, την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την 
ποικιλομορφία των γεωργικών προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι ακριβείς 
δραστηριότητες θα εξαρτηθούν, φυσικά, και από την πορεία της πανδημίας και φιλοδοξούν να περιέχουν σειρά 
προωθητικών ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δράσεων σε σημεία λιανικής πώλησης και 
καταστημάτων εστίασης στην Ταϊλάνδη. 
Την εναρκτήρια εκδήλωση φιλοξένησε η γνωστή στη χώρα τηλεπαρουσιάστρια κα. Buabucha Punnanan και 
είχε ειδικούς προσκεκλημένους τον ιδιαίτερα δημοφιλή Saint Suppapong και chefs που ετοίμασαν και 
παρουσίασαν διάφορα φαγητά από την Ευρώπη, ενώ θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις με στόχο την εξερεύνηση 
της αυθεντικής ευρωπαϊκής διατροφικής κληρονομιάς και γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, όπως φρούτα, κρέας, 
αλκοολούχα ποτά ΠΓΕ και διάφορα άλλα βιολογικά προϊόντα. Σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι σε κουΐζ που 
ακολούθησε την εναρκτήρια εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ-
ΠΓΕ, η χώρα μας και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες με ρητή αναφορά σε 2 (από σύνολο 6!) αντίστοιχων 
προϊόντων (συγκεκριμένα φέτα και ελιές Καλαμών). Θα προσπαθήσουμε να υπάρξει η κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη δυνατή προβολή της χώρας μας και στη συνέχεια της εν λόγω διαφημιστικής καμπάνιας, στην 
οποία σχεδιάζεται να διοργανωθούν προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με ταϊλανδικές εταιρίες για τους 
τομείς των ευρωπαϊκών φρούτων, λαχανικών, προϊόντων κρέατος, μαγειρεμένων προϊόντων, προϊόντων ΠΓΕ, 
συμπεριλαμβανομένων κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.     

Δημόσια διαβούλευση για την κωδικοποίηση του συστήματος προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας 
Το Ταϊλανδικό Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου έχει θέσει σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση την 
ενοποίηση των τριών κανονιστικών κειμένων του σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και 
πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σε ένα μόνο κείμενο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχετικό 
ιστότοπο είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και παρέχουν μόνο την ουσία του σχεδίου κοινοποίησης χωρίς να 
περιέχουν λεπτομέρειες ή χρήσιμες πληροφορίες για σχολιασμό. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο εν λόγω 
σχέδιο κοινοποίησης, επιδιώκεται να ανατεθεί στα τελωνεία η εξουσία σχεδιασμού του νέου συστήματος 
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κοινοποίησης εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων. Επί του παρόντος, οι σχετικές αιτήσεις 
υποβάλλονται στο Τμήμα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Τελωνείο για 
καταγραφή, ενώ δεν υπάρχει σχετικό σύστημα για τα πνευματικά δικαιώματα. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να 
επιτρέψει την απευθείας κατάθεση σχετικών αιτήσεων στο Τελωνείο. Θα πρέπει φυσικά να παρακολουθηθεί 
το σύστημα που θα σχεδιαστεί τελικά από τα τελωνεία, καθώς εκεί θα μπορέσει κριθεί εάν επιτυγχάνεται ο 
διακηρυχθείς στόχος ενίσχυσης της επιβολής στα σύνορα και επίτευξης βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών και των πραγματικών δικαιούχων σχετικών δικαιωμάτων. 

Συνολική αύξηση εξαγωγών Καμπότζης 
Σύμφωνα με τα πλεόν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές προϊόντων μη ένδυσης της χώρας 
παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 50%. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Καμπότζη σημείωσε 
εξαγωγές αντίστοιχων προϊόντων αξίας σχεδόν 1,9 δις δολαρίων ΗΠΑ, αύξηση 632,5 εκ δολαρίων ΗΠΑ ή 
περίπου 50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Ως συνέπεια, παρά την πτώση των 
εξαγωγών ενδυμάτων, το σύνολο των εξαγωγών της χώρας σημείωσε ανοδική τάση. Κύριες αγορές της χώρας 
αναδείχτηκαν οι ΗΠΑ με 40% των συνολικών εξαγωγών, η ΕΕ με 18%, η Κίνα με 9%, οι χώρες ASEAN με 8%, 
η Ιαπωνία με &% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 4%. 
Συγκριτικά αναφέρουμε ότι το 2021, η Καμπότζη σημείωσε εξαγωγές περίπου 17 δις δολαρίων (αύξηση 16% 
από 14 δις δολάρια το 2019), ενώ οι εισαγωγές της ανήλθαν σε 18 δις δολάρια (μείωση 7% σε σύγκριση με το 
2019).  
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