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Πορεία της ταϊλανδικής οικονομίας 
Η ταϊλανδική οικονομία ακολουθεί πορεία ανάκαμψης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χωρίς όμως να έχει 
φθάσει ακόμα στο προ πανδημίας επίπεδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική ανάκαμψη της 
χώρας για το 2022 αναμένεται να κυμανθεί σε τιμές της τάξης του 3,0-3,5%, έναντι 0,8% πέρυσι και -6,1% το 
2020.  
Ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αναδεικνύεται η σταδιακή ανάκαμψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και της αγοραστικής δύναμης, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα υπάρξουν εκτεταμένοι περιορισμοί 
οφειλόμενοι στην πανδημία. Παρότι αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση των καταναλωτικών δαπανών από το 
προηγούμενο έτος, η αξία των δαπανών δεν προβλέπεται να επιστρέψει στο προ πανδημίας επίπεδο μέχρι 
τουλάχιστον το επόμενο έτος, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας.  
Προβλέπεται, επίσης, ότι οι εξαγωγές σε μεγάλες αγορές για τη χώρα: τις ΗΠΑ, την Κίνα, την ΕΕ και την 
Ιαπωνία, θα συνεχίσουν την αυξητική τους πορεία, καθώς η ζήτηση από αυτές τις οικονομίες ανακάμπτει 
σταθερά από την πανδημία. Οι εξαγωγές αποτέλεσαν, άλλωστε, τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Ταϊλάνδης το 
περασμένο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 15%, και αναμένεται να αυξηθούν και φέτος, αν και 
με βραδύτερο ρυθμό (περί το 10%). Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, πάνω από τα ¾ των ταϊλανδικών 
εξαγωγών έχουν ήδη υπερβεί την αξία τους προ πανδημίας, κυρίως επεξεργασμένα τρόφιμα, υπολογιστές και 
εξαρτήματά τους, αυτοκίνητα και εξαρτήματά τους, καθώς και καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ με 
περαιτέρω θετικές επιδράσεις στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους. 
Την αυξητική τους πορεία αναμένεται να συνεχίσουν και οι ιδιωτικές επενδύσεις, στηριγμένες στην 
αναμενόμενη βελτίωση, τόσο της εγχώριας, όσο και της εξωτερικής ζήτησης. Πράγματι, οι επενδύσεις από 
τοπικές και ξένες εταιρείες παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη από το πρώτο τρίμηνο του 2021. Νέες ΑΞΕ  
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μετεγκατάσταση κινεζικών και μη κινεζικών εταιρειών από την Κίνα, ιδίως 
στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εξαρτημάτων της, των ηλεκτρονικών και των υπηρεσιών 
ψηφιακών πληροφοριών και διαδικτυακών πλατφόρμων. Αρκετές ξένες εταιρείες έχουν, επίσης, συνάψει κοινές 
επιχειρήσεις με ταϊλανδικές εταιρείες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς η Ταϊλανδική Επιτροπή 
Επενδύσεων χορηγεί επενδυτικά κίνητρα για την προώθηση της παραγωγής και των υπηρεσιών βιο-κυκλικής 
και πράσινης (BCG) οικονομίας. Επιπλέον, η Ταϊλάνδη διαθέτει άφθονη και ποικίλη προσφορά γεωργικών 
πρώτων υλών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. 
Αντιθέτως, ο τουρισμός θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει στα προ πανδημίας επίπεδα. Το προηγούμενο 
έτος, λιγότεροι από 300.000 διεθνείς τουρίστες εισήλθαν στη χώρα. Ο αριθμός αναμένεται να κινηθεί σε 3-4 
εκατομμύρια φέτος, πολύ μειωμένος δηλαδή σε σύγκριση με σχεδόν 40 εκατομμύρια το 2019. Οι Κινέζοι 
τουρίστες, οι οποίοι αντιπροσώπευαν πάνω από το 1/3 των διεθνών τουριστών πριν από την πανδημία, δεν 
προβλέπεται να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό πριν από τα τέλη του έτους, καθώς το Πεκίνο 
τηρεί αυστηρά την πολιτική του μηδενικού κόβιντ. Την ίδια στιγμή, η πανδημία και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που 
δημιουργεί αποθαρρύνουν διεθνείς τουρίστες από άλλες χώρες, ενώ πολύ λιγότερες πτήσεις και νέες 
ταξιδιωτικές απαιτήσεις καθιστούν τα ταξίδια πολύ πιο ακριβά. Ο εγχώριος τουρισμός, αν και ανακάμπτει 
ταχύτερα από τον διεθνή, δεν προβλέπεται να επιστρέψει στο πανδημίας επίπεδο μέχρι το επόμενο έτος, καθώς 
οι φόβοι για τον ιό και η πλήρης αβεβαιότητα ως προς το εισόδημα καθυστερούν ταξιδιωτικές αποφάσεις, με 
αρνητικές επιπτώσεις ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε τουριστικό τομέα. 
Παρότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει κονδύλια για περαιτέρω στήριξη της οικονομίας, δηλώνει πρόθεση 
να τα χρησιμοποιήσει μόνο εάν υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές 
δραστηριότητες και τα εισοδήματα. Σημειώνουμε εδώ ότι η κυβέρνηση έχει εκδώσει βασιλικά διατάγματα από 
το 2020 για εξαιρετικό δανεισμό 1,5 τρις μπατ για τη στήριξη της οικονομίας, από τα οποία έχουν δαπανηθεί 
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περί τα 1,2 τρις, κυρίως με μεταφορές μετρητών σε επηρεαζόμενες ομάδες. Ως εκ τούτου, το δημόσιο χρέος της 
χώρας έχει ήδη ανέλθει στο 60% περίπου του ΑΕΠ. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων υπάρχει περαιτέρω 
περιθώριο δανεισμού 1 τρις μπατ φέτος, αν χρειαστεί, καθώς η κυβέρνηση έχει αυξήσει το περιθώριο λόγο 
δημόσιου χρέους της προς το ΑΕΠ στο 70%.  
Σε γενικές γραμμές, παρότι πολλές επιχειρήσεις και κυρίως εκείνες που σχετίζονται με τον τουρισμό, δεν έχουν 
ακόμη ανακάμψει στα προ πανδημίας επίπεδα, αρκετοί κλάδοι έχουν επιτύχει ανάπτυξη και θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται. Μεταξύ αυτών εξαγωγές και ψηφιακές επιχειρήσεις και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους, ενώ 
αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματά τους, τα τρόφιμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
οι υπηρεσίες παράδοσης και συσκευασίας, οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και οι αποθήκες, οι λύσεις 
πληροφορικής, οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, η τηλεϊατρική, οι σκληροί δίσκοι, τα κέντρα δεδομένων cloud 
και οι ψηφιακές πλατφόρμες περιουσιακών στοιχείων. 
Παρά τις γενικά αισιόδοξες προοπτικές, εξακολουθούν να ελλοχεύουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να 
απειλήσουν την ανάκαμψη, όπως νέες παραλλαγές κορονοϊού, αλλά και οι ταχέως αυξανόμενες τιμές της 
ενέργειας και των εμπορευματικών και άλλων δαπανών σε μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η 
Κίνα που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.  
 
Σύνοδος κορυφής APEC 2022 
H φιλοξενία της συνόδου κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) από την Ταϊλάνδη κατά 
το τέλος του έτους γίνεται αντιληπτή από την κυβέρνηση ως μια ευκαιρία να δοθεί βάρος στην πράσινη 
ανάπτυξη. Η κυβέρνηση δεν εστιάζει πλέον μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας που έχει δεχθεί σημαντικότατο 
πλήγμα από την πανδημία, αλλά δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος ως ουσιώδες 
στοιχείο της επιχειρηματικής ανάπτυξης προς επίτευξη του στόχου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ο οποίος 
αποκτά αυξανόμενη σημασία μετά την πανδημία.  
Ο ταϊλανδικός επιχειρηματικός τομέας φαίνεται να αγκαλιάζει το οικονομικό μοντέλο της βιοκυκλικής πράσινης 
ανάπτυξης (BGG) που προωθεί η κυβέρνηση και θα το θέσει προς συζήτηση προτείνοντας δράσεις 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων σε 21 τομείς που σχετίζονται με αυτό το μοντέλο κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων του Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του APEC. Το επιχειρηματικό συμβούλιο θα 
συνεδριάσει τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του έτους για να συζητήσει προτάσεις με στόχο της 
φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων. 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων, η Ταϊλάνδη θέτει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης την 
καθυστερημένη για πολύ καιρό Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP), θεωρώντας ότι θα 
δώσει έμφαση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία, τις οικονομίες και το περιβάλλον στο 
πλαίσιο της ασφαλούς επαναλειτουργίας σε έναν κόσμο μετά την πανδημία.  
Ως θέμα της συνόδου κορυφής του APEC για το 2022 η Ταϊλάνδη επέλεξε το «Ανοίγω-Συνδέω-Ισορροπώ» και 
ως λογότυπο ένα παραδοσιακό καλάθι μπαμπού, θεωρώντας ότι οι αλληλένδετες λωρίδες μπαμπού, οι οποίες 
είναι ισχυρές και ανθεκτικές, συμβολίζουν την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της περιφερειακής οικονομίας και 
στέλνουν ένα μήνυμα για την προώθηση της βιωσιμότητας. Σημειώνουμε εδώ ότι οι 21 οικονομίες μέλη του 
APEC αντιπροσωπεύουν το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 59% του ΑΕΠ του. 
 
Θέση σε ισχύ της RCEP 
Μετά από σχεδόν μια δεκαετία διαπραγματεύσεων, η Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση 
(RCEP) αποτελεί πλέον πραγματικότητα μετά την επίσημη υπογραφή από 10 κράτη μέλη της ASEAN, μαζί με 
την Αυστραλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα (Η Ινδία αποχώρησε από τις 
διαπραγματεύσεις το 2019 διατυπώνοντας ανησυχίες ιδίως για αύξηση φθηνών εισαγωγών από Κίνα). Η 
συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από την 1η Ιανουαρίου του 2022 - 60 ημέρες μετά 
την επικύρωση από τουλάχιστον έξι κράτη της ASEAN και τουλάχιστον τρία κράτη εκτός ASEAN - για τα πρώτα 
10 κράτη (Μπρουνέι, Καμπότζη, Λάος, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία και Ν. 
Ζηλανδία), ενώ θα τεθεί σε ισχύ και για την Ν. Κορέα από την 1η Φεβρουαρίου.   
Η RCEP θεωρείται ως η μεγαλύτερη εμπορική και επενδυτική αγορά στον κόσμο, με συνολικό πληθυσμό 
σχεδόν 2,3 δις (30,2% του παγκόσμιου πληθυσμού), που αντιπροσωπεύει συνολικό ΑΕΠ 28,5 τρις δολαρίων 
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ΗΠΑ το 2020 (33,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ), ενώ ο όγκος συναλλαγών της RCEP ανήλθε σε πάνω από 10,7 
τρις δολάρια ή το 30,3% του παγκόσμιου εμπορίου το προηγούμενο έτος.  
Οι βασικές εξελίξεις που αναμένονται από την εφαρμογή της RCEP περιλαμβάνουν την περαιτέρω 
απελευθέρωση του εμπορίου, την άρση των μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών και περαιτέρω 
διευκόλυνση του εμπορίου, την άρση φραγμών στους τομείς των υπηρεσιών, καθώς και ένα συνολικά 
ενισχυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω κανονισμών σχετικά με την προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τις πρακτικές δημόσιων συμβάσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επίλυση διαφορών. Η RCEP 
σηματοδοτεί, επίσης, την καθιέρωση ελεύθερων συναλλαγών για πρώτη φορά μεταξύ Κίνας, Ιαπωνίας και 
Νότιας Κορέας. Θεωρείται ότι θα συμβάλει στην απελευθέρωση του εμπορίου και την περαιτέρω οικονομική 
ολοκλήρωση στην Ασία και τον Ειρηνικό και αναμένεται να λειτουργήσει ως βασική κινητήρια δύναμη του 
εμπορίου και των επενδύσεων και να προωθήσει μια πιο περιεκτική οικονομική ανάκαμψη στην ASEAN το 
2022 και μετά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της RCEP είναι ότι συνδέει χώρες σε πολύ διαφορετικά στάδια 
οικονομικής ανάπτυξης, από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, έως το Λάος και την Καμπότζη. Καθώς διαθέτει 
ειδικές διατάξεις για τη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του, χώρες όπως το Λάος, η Καμπότζη και 
η Μυανμάρ, αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τη συμφωνία. Ως περιφερειακή εμπορική συμφωνία 
που καλύπτει τις μεγάλες οικονομίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, η RCEP φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
εμπορικό τρίγωνο, μαζί με τα εμπορικά δίκτυα της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια, μάλιστα, ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των μελών της RCEP έφθασε το 5,2%, ο οποίος όχι 
μόνο ξεπέρασε το ρυθμό ανάπτυξης του CPTPP (2,2%), της ΕΕ (2,3%) και της USMCA (2,4%), αλλά επισκίασε 
ακόμα και τον παγκόσμιο μέσο ρυθμό ανάπτυξης του 3,4%, καθιστώντας την περιοχή RCEP ως την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη στον κόσμο. 
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις του Υπουργείο Εμπορίου της Ταϊλάνδης, η χώρα έχει συνολικά 39.366 είδη 
που θα επωφεληθούν από τη μείωση των δασμών, με 29.891 να απολαμβάνουν μηδενικούς δασμούς ήδη από 
την πρώτη φάση, ενώ για τα υπόλοιπα έχει προγραμματιστεί σταδιακή μείωση των δασμών μέχρι να 
μηδενιστούν σε μια περίοδο 10-20 ετών. Ο όγκος εμπορίου της χώρας με τα μέλη της RCEP ανήλθε σε 7,87 
τρις μπατ το προηγούμενο έτος, αποτελώντας το 57,5% του συνολικού εμπορίου της χώρας. Προβλέπεται ότι 
ο όγκος θα πολλαπλασιαστεί το επόμενο έτος, καθώς οι ταϊλανδικές εξαγωγές αναμένεται να παρουσιάσουν 
σημαντική αύξηση. 

 
Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Από την 1η Ιουνίου 2022, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα, 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νέο νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 
χώρας  (PDPA), ο οποίος περιλαμβάνει τον τρόπο αποθήκευσης, επεξεργασίας και ελέγχου των δεδομένων με 
κατάλληλα μέτρα προστασίας.  
Ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε στη Βασιλική Εφημερίδα ήδη το Μάιο του 2019, με περίοδο χάριτος ενός έτους. 
Τον Μάιο του 2020, όμως, η κυβέρνηση ενέκρινε βασιλικό διάταγμα για την αναβολή της επιβολής των 
περισσότερων κεφαλαίων του νόμου κατά ένα ακόμη έτος, εξαιτίας της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από 
τον κορονοϊό, ενώ το Μάιο του 2021, η κυβέρνηση ανέβαλε εκ νέου με βασιλικό διάταγμα την πλήρη εφαρμογή 
του μέχρι την 1η Ιουνίου 2022, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση κρατικών και ιδιωτικών 
οργανισμών εν μέσω πανδημίας.  
Μόλις εφαρμοστεί, ο εν λόγω νόμος αναμένεται να αλλάξει το τοπίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στην Ταϊλάνδη. Σε γενικές γραμμές, η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και 
όσοι χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνουν συγκατάθεση από τους 
κατόχους δεδομένων και να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους εκπεφρασμένους σκοπούς. Ο νόμος περιλαμβάνει 
αποτρεπτικά μέσα με τη μορφή ισχυρών ποινών, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και ποινών φυλάκισης 
για όσους παραβιάζουν το νόμο. Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, οι 
οποίοι θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων και κατάλληλο σύστημα 
και πρότυπα για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν επαρκή 
μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη διαρροών δεδομένων, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες. 
Πρέπει να ζητούν τη συγκατάθεση των πελατών για τη χρήση των δεδομένων τους, δηλώνοντας με σαφήνεια 
το λόγο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι δεδομένων μπορούν να ακυρώσουν τη χρήση των 
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προσωπικών τους δεδομένων από τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί πρέπει να καταρτίζουν πολιτική 
απορρήτου και έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινοποίηση όταν συμβαίνουν παραβιάσεις 
δεδομένων. Η ελαχιστοποίηση των δεδομένων και ο περιορισμός της αποθήκευσης θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις επιχειρήσεις και η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
γίνεται μόνο για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών.  
Σημειώνουμε, πάντως, καθυστέρηση στο διορισμό των μελών της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, ενός κρίσιμου οργάνου για την έγκριση της επικουρικής νομοθεσίας. Η καθυστέρηση 
αυτή θεωρείται σημαντικό εμπόδιο από τους οργανισμούς προετοιμάζουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις 
του νέου νόμου, καθώς απαραίτητοι επικουρικοί κανονισμοί εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμοι. 
 
Νομιμοποίηση χρήσης κάνναβης στην Ταϊλάνδη 
Η Ταϊλάνδη, κατόπιν της απόφασής της να γίνει η πρώτη χώρα στη Νοτιοανατολική Ασία που νομιμοποίησε 
τη χρήση κάνναβης για ιατρικούς λόγους, καθώς και τη χρήση της σε τρόφιμα και καλλυντικά, προχώρησε σε 
σχέδια αποποινικοποίησης της μαριχουάνας, καταργώντας ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για κατοχή της.  
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων πρότεινε την απομάκρυνση της μαριχουάνας από τον 
κατάλογο ελεγχόμενων ουσιών. Η πρόταση αυτή ενσωματώθηκε σε νέα πρόταση νόμου που εξαιρεί υπό όρους 
τη μαριχουάνα από τον κατάλογο ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών. Με τον τρόπο αυτό η Ταϊλάνδη έγινε η 
πρώτη χώρα στην Ασία που δέχθηκε μια de facto αποποινικοποίηση της χρήσης μαριχουάνας, παρότι 
παραμένει ακόμα μια γκρίζα ζώνη σε ζητήματα που αφορούν στην ψυχαγωγική χρήση της.  
Σε συνέχεια, μάλιστα, της απόφασης αυτής, η οποία ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, η 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων της χώρας, προχώρησε στη διατύπωση πρότασης για “Cannabis 
Sandbox” ως τρόπο εισόδου στην Ταϊλάνδη από ενδιαφερόμενους τουρίστες, οι οποίοι θα μπορούν να 
κινούνται ελεύθερα κατά το χρόνο της «καραντίνας» τους σε συγκεκριμένες περιοχές ή επαρχίες που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ αν βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό, στα φάρμακα που θα χορηγούνται θα 
συμπεριλαμβάνονται κανναβινοειδή. Η κυβέρνηση θα θέσει το ζήτημα σε δημόσια ακρόαση τον επόμενο μήνα. 
 
Εκτιμήσεις για την οικονομία της Καμπότζης 
Αισιόδοξες εμφανίζονται οι προγνώσεις για την οικονομία της Καμπότζης, η οποία κατάφερε να επιτύχει πολύ 
γρήγορη ανάκαμψη από τη βαθιά κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός στην οικονομία της χώρας, την οποία 
οδήγησε σε συρρίκνωση κατά -3,1% το 2020. Η επιτυχία στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού επέτρεψε 
στην οικονομία της χώρας να αυξηθεί με ρυθμούς της τάξης του 2,2% ήδη το 2021. Σύμφωνα με την πλέον 
πρόσφατη σχετική μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της Καμπότζης αναμένεται να αυξηθεί με 
ρυθμούς διπλάσιους της εκτίμησης της για το 2021, φτάνοντας φέτος στο 4,5% και προβλέπεται να αυξηθεί 
περαιτέρω στο 5,5% το 2023. Η πρόβλεψη αυτή συνάδει με τη σχετική πρόγνωση της Εθνικής Τράπεζας της 
Καμπότζης, η οποία προβλέπει ότι η οικονομία της χώρας θα συνεχίσει την ανάπτυξη και το 2022 με ρυθμό 
5%. Στην πλέον πρόσφατη έκθεσή της, η Τράπεζα αναφέρει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Καμπότζης 
υποστηρίζεται από την εξαγωγή ενδυμάτων και προϊόντων μη ενδυμάτων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και 
ποδηλάτων που ενισχύουν σταδιακά τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της. 
Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι οικονομίες της Καμπότζης, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων και της Ταϊλάνδης, 
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη εξάρτηση από τον τουρισμό, δεν αναμένεται να ανακάμψουν στα πριν την 
πανδημία επίπεδα τα αμέσως επόμενα έτη. 
 
Διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων, η Καμπότζη διαπραγματεύεται τη θέσπιση συμφωνιών 
αποφυγής διπλής φορολογίας με τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία, την Τουρκία, το Λάος, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και τη Μυανμάρ. Στο θέμα αυτό η χώρα έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με 10 άλλες χώρες, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται Σιγκαπούρη, Κίνα, Ταϊλάνδη, Μπρουνέι, Βιετνάμ, Ινδονησία και Ειδική Διοικητική 
Περιοχή του Μακάο. 
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