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Το τρίτο κύμα επιβραδύνει την ανάκαμψη της Ταϊλανδικής οικονομίας 
Η ανάκαμψη της οικονομίας της Ταϊλάνδης αναμένεται να καθυστερήσει, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων 
Covid-19 και των νέων περιοριστικών μέτρων τον Απρίλιο και τον Μάιο: εκ νέου κλείσιμο εστιατορίων, 
ξενοδοχείων και χώρων ψυχαγωγίας, με τη σοβαρότητα των μέτρων να διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των 
επαρχιών της χώρας. Αν και οι περιορισμοί δεν είναι τόσο αυστηροί, όσο τα μέτρα που επιβλήθηκαν πριν από 
ένα χρόνο, οι διαταραχές αυτές οδηγούν σε σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.  
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες προγνώσεις έχουν μειώσει την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας 
κάτω από το 3,0%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ερευνητικό Κέντρο Kasikorn αναθεώρησε τις προοπτικές του 
ΑΕΠ από ανάπτυξη 2,6% σε 1,8%, ενώ η Krungsri Research προσάρμοσε την πρόβλεψή της από ανάπτυξη 
κατά 2,5% σε 2,2%. Η τελευταία πρόβλεψη για την ανάπτυξη από το Γραφείο Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών αναθεωρήθηκε εκ νέου για δεύτερη φορά σε 2,3% φέτος, από προηγούμενη 
πρόβλεψη τον Ιανουάριο για 2,8% και 4,5% τον Οκτώβριο του 2020.  
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης, μάλιστα, αναθεώρησε εκ νέου προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την  οικονομική 
ανάπτυξη της Ταϊλάνδης για το 2021 στο 1-2%, εξαρτώμενη, κυρίως, από την προμήθεια και διανομή των 
εμβολίων Covid-19. Όμως, πλέον, οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ταϊλάνδης για 3 εκατομμύρια ξένους 
τουρίστες φέτος και 20 εκατομμύρια το επόμενο έτος είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Εκτιμήσεις 
αναφέρονται σε ανάγκη να περάσουν τέσσερα με πέντε χρόνια, μέχρι να επιστρέψει η χώρα στα προ 
πανδημίας επίπεδα των 40 εκατομμυρίων ξένων τουριστών ετησίως, αναζωογονώντας την οικονομία της.  
Σε ιδιαίτερο πρόβλημα εξελίσσεται η άνοδος του χρέους των νοικοκυριών της Ταϊλάνδης, το οποίο έχει πλέον 
φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών: 89,3% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Με την αξία 
του να φθάνει τα 14,2 τρις μπατ, το χρέος των νοικοκυριών της Ταϊλάνδης είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυξάνεται 
διαρκώς, ιδίως στον τομέα των πιστωτικών καρτών και των προσωπικών δανείων, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 40% του συνολικού χρέους των νοικοκυριών. 
 
Διάταγμα για επιπλέον δανεισμό για την καταπολέμηση του Covid-19  
Με έκτακτο διάταγμα επετράπη εξαιρετικός δανεισμός 500 δις μπατ για να χρησιμοποιηθούν στην 
καταπολέμηση του κορωνοϊού. Πρόκειται για έκτακτο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί ως θέμα εκτός ημερησίας 
διάταξης, προκαλώντας επικρίσεις, και επιτρέπει στην κυβέρνηση να εκδίδει ομόλογα ή να δανείζεται σε μπατ 
ή ξένα νομίσματα για ένα ποσό μέχρι 500 δις μπατ. για δεσμεύσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου 
έτους. Από αυτά, το 60%, ή 300 δις μπατ, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για βοήθεια ή αποζημίωση πληγέντων 
ατόμων και επιχειρήσεων, 170 δις μπατ (34%) για να επιτρέψουν στους υπευθύνους επιχειρήσεων να 
διατηρήσουν τους εργαζομένους και να τονώσουν τις επενδύσεις και την κατανάλωση, ενώ τα υπόλοιπα 30 δις 
μπατ (6%) θα χρησιμοποιηθούν για μέτρα καταπολέμησης της εξάπλωσης του Covid-19, όπως αγορά ιατρικού 
εξοπλισμού και εμβολίων, υποστήριξη της τοπικής έρευνας και ανάπτυξης και βελτίωση των ιατρικών 
υπηρεσιών για τους ασθενείς με Covid.  
Το συγκεκριμένο διάταγμα είναι το δεύτερο που ψηφίστηκε για την αντιμετώπιση του Covid-19, σε συνέχεια 
του διατάγματος δανεισμού 1 τρις μπατ πέρυσι.  
 
Αύξηση νέων επενδυτικών σχεδίων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (BOI) κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2021, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 80% των επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 
ανερχόμενα σε συνολική αξία 123,4 δις μπατ (3,9 δις δολαρίων). Βασικοί τομείς επενδύσεων αναδείχθηκαν, 
κυρίως, η ιατρική τεχνολογία, η ηλεκτρική ενέργεια ο τομέας των ηλεκτρονικών, καθώς οι αιτήσεις ΑΞΕ 
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υπερδιπλασιάστηκαν. Οι τρεις πρώτες χώρες προέλευσης αιτήσεων ΑΞΕ κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τριμήνου ήταν η Νότια Κορέα, η Κίνα και η Σιγκαπούρη, με παρόμοια επίπεδα επενδύσεων. 
 
Ο τρόπος ζωής κατά την πανδημία ωθεί τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος  
Η πανδημία έχει διαφοροποιήσει την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών, αυξάνοντας τη χρήση 
ψηφιακών μέσων πληρωμής και οδηγώντας σε μεγαλύτερη κοινωνική αποστασιοποίηση. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ταϊλάνδης, παρουσιάστηκε σημαντική άνοδος της αξίας των δαπανών ηλεκτρονικού χρήματος, η 
οποία βρισκόταν ήδη σε σταθερή αυξητική πορεία κατά την τελευταία πενταετία. Το 2020, η αξία έφτασε τα 
310 δις μπατ, από 276 δις το 2019, 203 δις το 2018, 126 δις το 2017 και 90,9 δις το 2016. Η μεγαλύτερη αξία 
προήλθε μάλιστα από μη τραπεζικές εταιρίες, οι οποίες συνεισέφεραν 276 δις μπατ το 2020 ή 88,3%. 
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, με χρήση διαφορετικών εργαλείων, αυξήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, ενώ πολλοί από τους ταϊλανδούς καταναλωτές, που εξοικειώθηκαν πλέον με τα μέσα ψηφιακών 
πληρωμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φαίνεται ότι δε θα επιστρέψουν στις παραδοσιακές πληρωμές. 
Η Ταϊλάνδη μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία με λιγότερα μετρητά και οδηγείται σταδιακά προς μια κοινωνία 
χωρίς μετρητά, όπως φαίνεται από πολλές σχετικές έρευνες. Ενδεικτικά, έρευνα της Visa, διαπίστωσε ότι 
τέσσερις στους πέντε Ταϊλανδούς (80%) πέρασαν περισσότερο από μια εβδομάδα (οκτώ ημέρες) χωρίς να 
χρησιμοποιήσουν μετρητά. Η πανδημία έχει ωθήσει μη χρήστες να επιλέγουν πλέον ανέπαφες πληρωμές 
έναντι πληρωμών σε μετρητά. Το κινητό χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως μέσο ανέπαφων πληρωμών μεταξύ 
νέων χρηστών (26%), ακολουθούμενο από ανέπαφες κάρτες (23%) και κωδικούς QR (21%). Η μελέτη εντοπίζει 
τα βασικά οφέλη μιας κοινωνίας χωρίς μετρητά στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού (61%), στη μείωση 
των ουρών στις τράπεζες (60%) και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών (59%). 
Σχετικές εκτιμήσεις θεωρούν, πλέον, ότι η Ταϊλάνδη θα μπορούσε να γίνει μια κοινωνία χωρίς μετρητά έως το 
2026, αρκετά χρόνια πριν από μια προηγούμενη πρόβλεψη του 2030. 
 
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων  
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης προσπαθεί να καταλήξει στο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την υιοθέτηση της 
χρήσης και τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, ενόψει της αυξανόμενης δημοτικότητας και τη δυναμική που 
περιβάλλει τα νέα μέσα πληρωμής. Η Τράπεζα καταβάλει προσπάθεια να εξισορροπήσει την καινοτομία στον 
χρηματοπιστωτικό κόσμο, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους επενδυτές σε μια ασταθή αγορά, καθώς ψηφιακά 
νομίσματα κυμαίνονται πολύ ευρύτερα από τα εθνικά νομίσματα. Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τουρισμό 
κρυπτονομισμάτων, η Τράπεζα ξεκίνησε πέρυσι ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για ψηφιακά νομίσματα, το οποίο, 
όμως, απέτυχε.  
Τα κρυπτονομίσματα εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού νομίσματος, ειδικά σε μια 
ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η συγκέντρωση κεφαλαίων, οι επενδύσεις, η μεταφορά χρημάτων και 
οι ψηφιακές αγορές απλοποιούνται από τα κρυπτονομίσματα, γι αυτό και η Τράπεζα της Ταϊλάνδης πιστεύει 
ότι η περαιτέρω ψηφιακή καινοτομία είναι αναπόφευκτη. 
Μειονεκτήματα των κρυπτονομισμάτων, εκτός της εξαιρετικής μεταβλητότητάς τους, είναι ότι δεν αποτελούν 
ακόμα νόμιμο χρήμα, ενώ η αξιοπιστία ή μη των εκδοτών τους, ενδέχεται να μπορεί να αποσταθεροποιήσει 
οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών, 
καθώς και η ευκολία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων 
συναλλαγών είναι άλλες ιδιαιτερότητες των κρυπτονομισμάτων που προβληματίζουν. Παρά την αυξανόμενη 
δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων, δεν υπάρχει κοινή αποδοχή της χρήσης τους από τις διάφορες 
κυβερνήσεις. Έχοντας επίγνωση των ζητημάτων αυτών, η Τράπεζα της Ταϊλάνδης απαιτεί διαβούλευση πριν 
από την έναρξη χρήσης οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος, ενώ εξετάζει με προσοχή την πιθανότητα να 
ξεκινήσει ένα κρυπτονόμισμα στο εγγύς μέλλον, σταθμίζοντας τους σχετικούς κινδύνους έναντι των 
αυξανόμενων εκκλήσεων για υιοθέτηση νέας χρηματοπιστωτικής καινοτομίας. 
 
Προώθηση τοπικά παραγόμενων προϊόντων made-in-Thailand 
H κυβέρνηση πιστεύει ότι η εκστρατεία προώθησης της χρήσης τοπικά παραγόμενων προϊόντων μπορεί να 
δημιουργήσει εγχώρια οικονομική αξία της τάξης των 1,77 τρις μπατ. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να 
βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν 
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σε ανάληψη έργων μέσω κρατικών συμβάσεων. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της υπουργού βιομηχανίας, 
60.000 εργοστάσια έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ υπάρχουν περίπου 5 
εκατομμύρια εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργοστάσια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να 
επωφεληθούν από το εν λόγω πρόγραμμα. Σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί 
εμπόδιο του εμπορίου, καθώς απλώς επιχειρεί να στηρίξει εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, φιλοδοξεί, όμως, 
να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα προϊόντα. 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του υπουργού οικονομικών, το πρόγραμμα καθορίζει το ποσοστό των τοπικώς 
παραγόμενων προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε κρατικά έργα σε τουλάχιστον 60% του συνόλου, ενώ εάν 
πρόκειται για χάλυβα και σίδηρο, το ποσοστό αυξάνεται στο 90%.  
Οι αρχές αναμένουν το εν λόγω πρόγραμμα να χρησιμεύσει ως ένα επιπλέον εργαλείο που θα βοηθήσει την 
Ταϊλάνδη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, βελτιώνοντας παράλληλα την 
αποτελεσματικότητα των τοπικών βιομηχανιών. Σημειώνουμε εδώ ότι η κυβέρνηση διαθέτει κονδύλια ύψους 
1,77 τρις μπατ το οικονομικό έτος 2021 για έργα κρατικών προμηθειών. 
Επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικών Made-in-Thailand από την ένωση ταϊλανδικών 
βιομηχανιών για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κρατικών έργων. Η ένωση ταϊλανδικών 
βιομηχανιών εκτιμά ότι επιχειρήσεις που παράγουν πάνω από 100.000 προϊόντα πρόκειται να ενταχθούν στο 
εν λόγω πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά σε 800 προϊόντα. 
 
Η οικονομία της Καμπότζης αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξεως του 4% 
Σύμφωνα με προγνώσεις του ΔΝΤ, η οικονομία της Καμπότζης αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 4,2% 
φέτος κατόπιν συρρίκνωσης 3,5% το 2020. Σε αυτό έχουν συνδράμει τα μέτρα της κυβέρνησης, η οποία έχει 
διαθέσει σχεδόν 2 δις δολάρια από την αρχή της πανδημίας για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορωνοϊού 
και να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, μέσω οκτώ 
γύρων λήψης σχετικών μέτρων.  
Στις 25 Μαρτίου ανακοινώθηκε ο όγδοος γύρος οικονομικών μέτρων μετριασμού των συνεπειών της πανδημίας, 
τα οποία επικεντρώνονται στους τομείς της ένδυσης και υπόδησης, των ταξιδιωτικών αγαθών, τσαντών, καθώς 
και τον τουρισμό. Η κυβέρνηση έχει διαθέσει συνολικά για το σκοπό αυτό 1,164 δις δολάρια το 2020 και έχει 
δεσμεύσει 719 εκ. δολάρια για αυτό το έτος. 
Η πορεία ανάκαμψης αναμένεται να συνεχιστεί, αν και σε χαμηλότερο βαθμό από τις προ της πανδημίας 
επιδόσεις, ενώ η ανάπτυξη θα φτάσει το 5,2% το 2022 και το 2023, βασιζόμενη κυρίως στην άνοδο των 
γεωργικών εξαγωγών και τον κατασκευαστικό τομέα.  
 
Εγκρίθηκε ο οδικός χάρτης της Καμπότζης και το γενικό σχέδιο του Siem Reap για τον τουρισμό 
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου τουρισμού, εγκρίθηκε ο χάρτης πορείας 2021-2025 για την 
αποκατάσταση του τουρισμού της Καμπότζης κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση του covid-19, καθώς και το 
γενικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης Siem Reap 2021-2035.  
Τα σχέδια αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο όχι μόνο για την προώθηση της ποιότητας, της 
ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, αλλά και για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της Καμπότζης.  
Ο οδικός χάρτης 2021-2025 χωρίζεται σε τρία στάδια, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων στο 
σχέδιο προετοιμασίας για τη νέα κανονικότητα και ανάκαμψη (Ανθεκτικότητα & Επανέναρξη) το 2021, της 
ανάκαμψης του τουρισμού της Καμπότζης μετά την κρίση του covid-19 (Ανάκαμψη) το 2022-2023 και της 
προετοιμασίας για ανάκαμψη του τουρισμού (Επανεκκίνηση) το 2024-2025. 
Το γενικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης Siem Reap 2021-2035 έχει ως στόχο να βοηθήσει την επαρχία να 
ανακτήσει τη θέση της ως μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σημαντικός τουριστικός προορισμός στην 
Καμπότζη και τη Νοτιοανατολική Ασία γενικότερα. Αξιοποιώντας και το εν λόγω σχέδιο, η επαρχία Siem Reap 
αναμένεται να υποδεχθεί 10,9 εκατομμύρια εγχώριους τουρίστες και 7,5 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, 
δημιουργώντας 940.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας 6 δις δολάρια ΗΠΑ στο εθνικό εισόδημα. 
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