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Οικονομικές εξελίξεις στη χώρα 
Η επίσημη αύξηση του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε στο +1,9%, οδηγώντας την τιμή για το 
2021 συνολικά στο +1,6%. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2021 κινήθηκε τελικά σε υψηλότερες τιμές από τις 
εκτιμήσεις τόσο της Παγκόσμιας Τράπεζας (+1%), όσο και της Τράπεζας της Ταϊλάνδης (+0,9%). Το Εθνικό 
Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (NESDC) ανέφερε ως βασικό κινητήριο μοχλό της 
ανάπτυξης τις ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις (+18,8%) και τη συνολική αύξηση των επενδύσεων (+3,4% και 
συγκεκριμένα +3,2% στον ιδιωτικό και +3,8% στο δημόσιο τομέα). Ωστόσο, σε σύγκριση με τους 
περιφερειακούς ομολόγους της, η οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης παραμένει χαμηλότερη (Ινδονησία: 
+3,7%, Μαλαισία: +3,1%, Φιλιππίνες: +5,6% και Βιετνάμ: +2,6%).   
Παρά την παρατηρούμενη βελτίωση σε κάποιους τομείς σε σχέση με το 2020 ως αποτέλεσμα του μερικού 
ανοίγματος της χώρας και της χαλάρωσης των περιορισμών στην κινητικότητα (ιδίως μετά τη θέσπιση του 
προγράμματος test & go) και της στήριξης από την κυβέρνηση (με προγράμματα ενίσχυσης εσωτερικού 
τουρισμού, όπως το «ταξιδεύουμε μαζί» και του καθεστώτος στήριξης 50-50), οι τομείς που σχετίζονται με τον 
τουρισμό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρή μείωση της ζήτησης (ξενοδοχεία και καταλύματα: -30,9% 
έναντι -50,7% το 2020, εστιατόρια:  -8,3% έναντι -27,1% το 2020), ενώ η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε οριακή 
μόνο αύξηση (+0,3%).  
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν καταγράψει καθαρή εισροή 8,5 δις δολαρίων (στα μέχρι τώρα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία εννεαμήνου 2021). Οι άμεσες επενδύσεις της Ταϊλάνδης την ίδια περίοδο ήταν 
υψηλότερες (10,3 δις δολάρια). Για το 2022, το Συμβούλιο Επενδύσεων (BOI) αναμένει ότι οι συνολικές 
επενδυτικές δεσμεύσεις θα κινούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου έτους ή θα σημειώσουν αύξηση, εάν 
βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση του κορονοϊού και η παγκόσμια οικονομία συνεχίσει την ανάκαμψή της.  
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 1,2% σε σύγκριση με τον αποπληθωρισμό (-0,8%), ο οποίος σημειώθηκε το 2020 
ως αποτέλεσμα των περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς. Καθώς η παρατηρούμενη αύξηση του  
εσωτερικού τουρισμού και η μερική οικονομική ανάκαμψη εμφανίζουν μια δυναμική (κατανάλωση, επενδύσεις, 
εξαγωγές εμπορευμάτων, τουρισμός), η NESDC διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη το 2022 της τάξης του 
+3,5% με +4,5% (αμετάβλητη από την προηγούμενη εκτίμησή της το Νοέμβριο του 2021). Σύμφωνα με πολλούς 
οικονομικούς αναλυτές, η οικονομία της χώρας αναμένεται να συνεχίσει την ανάκαμψή της και κατά το τρέχον 
έτος, κυρίως χάρη στον καλύτερο έλεγχο της κυβέρνησης για τις λοιμώξεις του κορονοϊού, τα μέτρα οικονομικής 
τόνωσης της οικονομίας που έχει λάβει, καθώς και την παρατηρούμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών. 
Παρατηρείται, πάντως μια δυσπιστία του κοινού σχετικά με τα δημοσιοποιούμενα οικονομικά στοιχεία και τον 
ισχυρισμό των αρχών της χώρας για μια «καλύτερη από την αναμενόμενη» κατάσταση της οικονομίας.  
Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, πάντως, διατυπώνει πλέον τον ισχυρισμό ότι η οικονομία της χώρας 
θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης (της τάξεως του +3.0% με +3,5%), αναθεωρώντας 
τις προηγούμενες προγνώσεις του, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της αύξησης του πληθωρισμού και των τιμών 
της ενέργειας, ενώ διατυπώνονται ανησυχίες ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα επηρεάσει το στόχο ως προς 
τις αφίξεις ξένων τουριστών αυτό το έτος, καθώς οι Ρώσοι τουρίστες αποτελούσαν περί το 3,7% (1.5 εκατ. 



 
τουρίστες) των τουριστικών αφίξεων στην προ πανδημίας εποχή, συνεισφέροντας 5.4% (3.3 δις δολάρια) 
τουριστικού συναλλάγματος (τιμές 2019).  
Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ταϊλάνδης (BoT) εκτόξευσε την πρόβλεψή της για το ποσοστό πληθωρισμού 
για το τρέχον έτος στο 4,9% από 1,7%, λόγω της αύξησης της ενέργειας και των τιμών των τροφίμων που 
αποδίδονται στο σοκ της προσφοράς από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Παρά, όμως, την άνοδο των τιμών 
του πετρελαίου και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας το υπουργείο 
Οικονομικών προβλέπει μια αύξηση των εξαγωγών για το 2022 κατά 3,6%-4% (πολύ μειωμένη από την 
προηγούμενη εκτίμηση του 10%) και ο ιδιωτικός τομέας προσδοκά επέκταση κατά 5%, διατυπώνοντας 
τελευταία ιδιαίτερες αμφιβολίες και προειδοποιώντας ήδη για μεγάλη μείωση των νέων παραγγελιών. 
 
Τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας 
Ο υπουργός Οικονομικών σκιαγράφησε οκτώ τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η χώρα για να 
βελτιώσει τη συνολική ανταγωνιστικότητά της την επόμενη δεκαετία. Οι τομείς αυτοί συμβαδίζουν με το 20ετές 
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο έχει εκπονήσει η Ταϊλάνδη και υλοποιείται χωρισμένο σε πενταετή 
σχέδια δράσης, όπως προετοιμάστηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(NESDC).  
Ο πρώτος τομέας είναι η κλιματική αλλαγή και μια κυβερνητική πολιτική που σχεδιάστηκε για να στηρίξει τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης των ηλεκτρικών 
οχημάτων (EV). 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το υπουργικό συμβούλιο της Ταϊλάνδης ενέκρινε φορολογικά κίνητρα για την 
προώθηση της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα και για την προσέλκυση αλλοδαπών "υψηλού δυναμικού", 
ώστε να βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομίας. Εγκρίθηκε ο σχετικός με το σύστημα ηλεκτρικών οχημάτων 
κανονισμός για την περίοδο 2022-2025, εντασσόμενος στο πλαίσιο πολιτικής οχημάτων μηδενικών εκπομπών 
και με στόχο να διασφαλιστεί ότι το 30% της συνολικής παραγωγής αυτοκινήτων της Ταϊλάνδης μέχρι το 2030 
θα είναι ηλεκτρικά οχήματα.  
Ο κρατικός όμιλος ενέργειας της Ταϊλάνδης PTT ανακοίνωσε ήδη ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικών 
οχημάτων στη χώρα το 2024, μέσω μια νέας κοινοπραξίας με τη βιομηχανία ακριβείας της Ταϊβάν Hon Hai, 
γνωστή και ως Foxconn. Η κινεζική Great Wall Motor έχει επίσης ανακοινώσει σχέδιά της να παράγει ηλεκτρικά 
οχήματα στην Ταϊλάνδη σε δύο χρόνια. 
 Ένας άλλος τομέας είναι η προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία άλλωστε αποτελεί μία από τις 12 
στοχευμένες βιομηχανίες. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίως 
στα συστήματα πληρωμών, στον δανεισμό peer-to-peer και το cloud funding. Η κυβέρνηση προωθεί την 
καινοτομία στον τομέα, υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ταϊλάνδης και της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. 
Ο τρίτος τομέας είναι η προώθηση της βιομηχανίας υγείας και ευεξίας, τομείς με εξαιρετικές δυνατότητες στη 
χώρα. Ήδη ο ιδιωτικός τομέας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να ενσωματώσει για παράδειγμα τις τάσεις 
υγείας και ευεξίας και διαβίωσης μεταξύ των ηλικιωμένων στο επιχειρηματικό τους μοντέλο (βλέπε ενδεικτικά 
κατασκευή ειδικών κατοικιών για να καλύψουν τις ανάγκες ηλικιωμένων  αλλοδαπών που αναζητούν 
μακρόκρονη διαμονή στην Ταϊλάνδη). 
Σημαντικό τομέας είναι και η προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Εθνικός Οργανισμός Καινοτομίας 
(NIA), σε μια προσπάθεια για νέα βαθιά τεχνολογία και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα βιο-κυκλικής και 
πράσινης οικονομίας (BCG) που προωθεί η κυβέρνηση, έχει θέσει ως στόχο την ίδρυση 100 νεοφυών 
επιχειρήσεις τεχνολογίας στη χώρα μέχρι το 2025 (με 65 από αυτές να ασχολούνται με τη BCG). Συμμετέχοντας 
στην προσπάθεια αυτή, το Συμβούλιο Επενδύσεων (BoI) δεσμεύθηκε να προσφέρει επιδότηση στις νεοφυείς 



 
επιχειρήσεις για να καλύψει το κόστος της απασχόλησης ταλέντων. Κάθε εταιρεία προβλέπεται να λάβει 
βοήθεια 5 εκατομμυρίων μπατ. 
Παρότι η τουριστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει συνήθως άνω του 12% του ΑΕΠ της χώρας και, πριν την 
πανδημία, έως και 40 εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες επισκέπτονταν τη χώρα ετησίως, η κυβέρνηση θεωρεί 
ότι η Ταϊλάνδη πρέπει να μετατοπιστεί το βάρος στον τομέα αυτό από την ποσότητα στην ποιότητα. Κρίνει ότι 
χώρα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην προσέλκυση ταξιδιωτών με υψηλή αγοραστική δύναμη, σε 
αντίθεση με τη μέχρι προ πανδημίας εξάρτηση από τον μαζικό τουρισμό, με το γνωστό αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Επόμενη βασική προτεραιότητα είναι η δημιουργία κοινωνικού διχτιού ασφαλείας, ειδικά για τα χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα και η δημιουργία οικονομιών μεταξύ του εργατικού δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να 
καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες διαβίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μετάβαση σε μια γηράσκουσα κοινωνία 
εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τη χώρα και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό.  
Τέλος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να λάβουν μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική 
βιωσιμότητα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα στην είσπραξη εσόδων και επεκτείνοντας τη 
φορολογική βάση. Αυτό αποτελεί άλλωστε παγκόσμιο διακύβευμα λόγω των μαζικών δημόσιων δαπανών που 
απαιτήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 
 
Η Ταϊλάνδη αναλαμβάνει την έδρα της Πρωτοβουλίας της Βεγγάλης για πολυτομεακή τεχνική και οικονομική 
συνεργασία (Bimstec) 
Η Ταϊλάνδη αναλαμβάνει την προεδρία της Πρωτοβουλίας της Βεγγάλης για πολυτομεακή τεχνική και 
οικονομική συνεργασία από τη Σρι Λάνκα και θα την κατέχει για δύο χρόνια κατά την διετία 2022-2023. Ενόψει 
της ανάληψης της προεδρίας ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην 5η σύνοδο κορυφής 
της Bimstec που διοργανώθηκε από τη Σρι Λάνκα στις 30 Μαρτίου. Συζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας 
και την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων εντός του πλαισίου της Bimstec με τους ηγέτες των άλλων 
χωρών μελών. Ανέφερε ότι η πολύ αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους έχει παρεμποδιστεί ιδιαιτέρως από 
την παγκόσμια αστάθεια και προέτρεψε τις χώρες-μέλη να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για το πώς θα 
μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας θα αναδείξουν ως κύρια ζητήματα την 
οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να αντιμετωπιστούν 
κάθε φύσης ευρείες προκλήσεις και κρίσεις. 
 
Απαγόρευση της χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως μέσα πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών 
Τίθεται σε ισχύ από την πρώτη Απριλίου η απαγόρευση της χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για 
πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και της Τράπεζας της Ταϊλάνδης (BOT), σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης 
αυτής της δραστηριότητας από τους διαχειριστές επιχειρήσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 
θεωρούν ότι ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η συνολική οικονομία 
της χώρας.  
Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα κρυπτονομίσματα και πλέον οι καταναλωτές δεν θα επιτρέπεται να αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες με ψηφιακά νομίσματα. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι όλοι οι τύποι φορέων εκμετάλλευσης 
επιχειρήσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια που ενθαρρύνει ή 
προωθεί τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών, όπως η 
διαφήμιση, η προσέλκυση ή η παρουσία τους ως παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή η δημιουργία ενός 
συστήματος ή εργαλείου για τη διευκόλυνση της χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως μέσου 
πληρωμής (πχ. ηλεκτρονικών πορτοφολιών). 



 
Οι διαχειριστές πληρωμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν περίοδο χάριτος μέχρι τα τέλη 
Απριλίου για να σταματήσουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς καταναλωτές. Επιτρέπεται, αντιθέτως, 
να συνεχιστούν συναλλαγές των περιουσιακών αυτών στοιχείων για επενδυτικούς σκοπούς.  
Σημειώνουμε εδώ ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στη χώρα και η χρήση τους 
ως μέσων πληρωμής είναι ευρέως διαδεδομένη, καθώς γίνονται αποδεκτά ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Mall Group, μεγάλη εταιρεία λιανικού εμπορίου, ξεκίνησε την 
εγκατάσταση ψηφιακών συσκευών πληρωμής περιουσιακών στοιχείων στα εμπορικά της κέντρα από τον 
περασμένο Δεκέμβριο, ενώ κτηματομεσιτική εταιρεία του ομίλου CP (Charoen Pokphand), προέβαινε ακόμα 
και σε πωλήσεις κατοικιών με αντάλλαγμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.  
Στην Ταϊλάνδη, το 31% του πληθυσμού περίπου κατέχει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, μερίδιο που αποτελεί 
το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ 56 χωρών μετά τη Νιγηρία, σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής εταιρείας Statista. 
Μόνο στο διάστημα 2020 με 2021, ο αριθμός των κατόχων λογαριασμών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων 
τριπλασιάστηκε, από 700.000 σε 2,27 εκατομμύρια.  
Αναλυτές θεωρούν ότι η απαγόρευση θα περιορίσει την ανάπτυξη της καινοτομίας σε ένα σύστημα που 
βρίσκεται μεν σε εκκολαπτόμενο στάδιο, θα μπορούσε, όμως, να αποτελέσει ευκαιρία για τη χώρα να εξελίξει 
ένα σύστημα πληρωμών με πολλές δυνατότητες μελλοντικές ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να οδηγήσει 
τοπικές επιχειρήσεις στο να επιδιώξουν συνεργασία με ξένα χρηματιστήρια, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο 
τον έλεγχο της ταϊλανδικής ρυθμιστικής αρχής στη συναλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί 
εκτιμούν ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσο πληρωμής θα μπορούσε να ωφελήσει μακροπρόθεσμα τις 
βιομηχανίες τουρισμού και λιανικής πώλησης, η εν λόγω, όμως, απαγόρευση πιθανότατα θα καταστρέψει αυτή 
την ευκαιρία.  
Η απαγόρευση δέχθηκε δριμεία κριτική, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να καταδικάζουν 
την κίνηση ως προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τους Ταϊλανδούς που προσπαθούν να 
δημιουργήσουν πλούτο μέσω του εμπορίου κρυπτονομισμάτων. Χρήστες θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι 
ριζωμένη σε έναν αρχαϊκό τρόπο πλοήγησης στον χρηματοπιστωτικό κόσμο και διαμαρτύρονται για την  ταχεία 
υποτίμηση της αξίας κρυπτονομισμάτων από τη δημοσιοποίηση της απαγόρευσης. 
 
Τελευταία έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Καμπότζη και σχετικές αντιδράσεις 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Καμπότζη μπορεί να επανέλθει σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων, διαφοροποιώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές 
της και λαμβάνοντας μέτρα για την τόνωση των εγχώριων επενδύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι πέντε μόνο 
προϊόντα: ενδύματα, υποδήματα, ρύζι, cassava και τουρισμός, αντιπροσωπεύουν το 80% των συνολικών 
εξαγωγών της Καμπότζης τα τελευταία χρόνια, ενώ μόνο δύο αγορές: η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, είναι αποδέκτες του 69% των εξαγωγών εμπορευμάτων. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της Καμπότζης, ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο αρκετά ισχυρός κατά 7,7% μεταξύ 1995 και 
2019, βυθίστηκε κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες ώστε να οδηγηθεί σε συρρίκνωση της τάξεως του -3,1% το 
2020, πριν επανέλθει σε ρυθμούς μιας μέτριας ανάπτυξης κατά 2,2% το τέλος του 2021. Η δραματική 
επιβράδυνση της παραγωγής μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην πανδημία του κορονοϊού, όμως η 
εξάρτηση της Καμπότζης από ένα στενό φάσμα προϊόντων, αγορών και πηγών χρηματοδότησης την είχε 
οδηγήσει σε άσχημη θέση για να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς.  
Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι χαμηλή λόγω των χαμηλών επιπέδων δεξιοτήτων και κατάρτισης, ενώ 
το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης της χώρας και οι εγχώριες επενδύσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλη εξάρτηση 
από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.  
Η επιστροφή σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης απαιτεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο 
θα επικεντρώνεται, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, στη βελτίωση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, 



 
των εργαζομένων και των νοικοκυριών της Καμπότζης, την  ενίσχυση των κανονισμών για την αντιμετώπιση 
των στρεβλώσεων της αγοράς και τη βελτίωση του ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη 
επένδυση σε υποδομές που υποστηρίζουν υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη.  
Συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις πολιτικής μπορούν να στηρίξουν μια στρατηγική 
οικονομικής ανάκαμψης που θα επιτρέψει στην Καμπότζη να επανέλθει καλύτερα μετά το πέρας της πανδημίας. 
Η αναβάθμιση της συνεισφοράς της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, η δημιουργία γεωργικών προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των υπηρεσιών θα μπορούσαν να 
διαφοροποιήσουν σημαντικά τις εξαγωγές. Η προώθηση υψηλότερων αποταμιεύσεων, η ενθάρρυνση των 
ξένων επενδύσεων στους πιο παραγωγικούς τομείς και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής πρόσβασης θα 
μπορούσαν, επίσης, να στηρίξουν τις εγχώριες επενδύσεις.  
Για το 2022 η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 4%, ενώ από άλλες πηγές 
(όπως το Υπουργείο Εμπορίου) υποστηρίζεται άνοδος της τάξεως του 5,6%, αναμένοντας ότι η οικονομία θα 
φτάσει σταδιακά στο δυναμικό της μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από την παγκόσμια ζήτηση και τη 
σταδιακή ανάκαμψη της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο καλά μπορεί να 
αξιοποιήσει τα οφέλη από το επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στη σταθερή πρόοδο των δημόσιων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη αναζήτηση 
βιομηχανικής διαφοροποίησης, η οποία συμβαδίζει με τη διαφοροποίηση της αγοράς. 
Το υπουργείο Εμπορίου της χώρας θεωρεί, πάντως, ότι η εν λόγω έρευνα δεν τονίζει αρκετά τις σημαντικές 
προσπάθειες και την τεράστια πρόοδο της χώρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο στις διεθνείς όσο και στις εγχώριες αγορές. Παρότι η 
ΕΕ και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι οι κύριες εξαγωγικές αγορές της χώρας, καταβάλλεται προσπάθεια 
διαφοροποίησης με άλλες αγορές όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Οι προσπάθειες δημιουργίας 
νέων προορισμών επικεντρώνονται, κυρίως, σε περιφερειακές αγορές μέσω συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, 
ενώ έχει θεσπιστεί νέος επενδυτικός νόμος με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης σε πιθανούς επενδυτές και 
παρέχονται κίνητρα για την τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους εργαζομένους, η 
οποία θα είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η 
Καμπότζη έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα και προσχωρήσει στην Περιφερειακή 
Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση μεταξύ των κρατών Ασίας-Ειρηνικού (RCEP), ενώ προσεχώς θα 
τεθεί σε ισχύ και η ΣΕΣ με τη Νότια Κορέα και συζητούνται ΣΕΣ με την Ιαπωνία και την Κορέα το άμεσο χρονικό 
διάστημα.  
 
Οικονομικά στοιχεία για επενδύσεις και τουρισμό της Καμπότζης 
Σύμφωνα πρόσφατη σχετική έκθεση του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη της Καμπότζης, η χώρα προσέλκυσε 
επενδύσεις παγίου ενεργητικού ύψους 4,35 δις δολαρίων το 2021. Η Κίνα παρέμεινε ο μεγαλύτερος ξένος 
επενδυτής, αντιπροσωπεύοντας το 53,4% των συνολικών επενδύσεων το προηγούμενο έτος. Η Καμπότζη 
έλαβε 2,32 δις δολάρια από την Κίνα το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 67% από 1,39 δις δολάρια το 
προηγούμενο έτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σιγκαπούρη ήταν ο δεύτερος και τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής 
το προηγούμενο έτος, με τις επενδύσεις τους να ανέρχονται σε 163 και 121 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. 
Την ίδια στιγμή, η τουριστική βιομηχανία της Καμπότζης αναμένεται να ανακάμψει το 2022 μετά από μια πολύ 
σημαντική πτώση την προηγούμενη διετία λόγω της πανδημίας του κορονοιού. Ο τουρισμός αποτελεί ένα από 
τους τέσσερεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας.  
Συγκεκριμένα, η Καμπότζη δέχθηκε 6,61 εκατ. διεθνείς τουρίστες το 2019, οι οποίοι δημιούργησαν έσοδα 4.92 
δις δολαρίων στην οικονομία της χώρας. Λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού η χώρα δέχθηκε 1,3 εκατ. 
διεθνείς τουρίστες το 2020, μείωση κατά 80% από το 2019, ενώ ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί περαιτέρω κατά 
85%, ανερχόμενος μόνο σε 196.495 το 2021, σύμφωνα με σχετική έκθεση του υπουργείου Τουρισμού. Η 



 
κυβέρνηση, κατόπιν του πρόσφατου ανοίγματος της χώρας σε πλήρως εμβολιασμένους τουρίστες, εκφράζει 
την αισιοδοξία ότι θα παρατηρηθεί σταδιακή ανάκαμψη του τουριστικού τομέα της χώρας και ελπίζει να 
προσελκύσει μισό εκατομμύριο ξένους τουρίστες μέχρι το τέλος του έτους. 
 
Μικτή επιτροπή Καμπότζης - ΕΕ 
Έλαβε χώρα με υβριδικό τρόπο η 11η συνεδρίασης της μικτής επιτροπή Καμπότζης – ΕΕ (10-11 Μαρτίου), 
κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο εμπόριο και τις επενδύσεις, στην πρόσβαση στην 
αγορά, στα μέτρα ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας, στη συνεργασία και την οικοδόμηση θεσμών, στη 
διοικητική, νομική και δικαστική μεταρρύθμιση της Καμπότζης, καθώς και στα βασικές εξελίξεις στο θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συζητήθηκαν, επίσης, οι πολυδιάστατες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 
Καμπότζης, τα βήματα της χώρας σχετικά με την επικύρωση των διεθνών συμβάσεων, απόψεις σχετικά με την 
περιφερειακή και παγκόσμια εμπορική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων σχετικά με την 
οικονομική ολοκλήρωση στον ASEAN αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τις περιφερειακές 
εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ASEAN και τις μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ, καθώς και οι προετοιμασίες για τις κοινοτικές 
εκλογές της 5ης Ιουνίου. 
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Καμπότζης και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτιμήθηκε σε 4,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ (4,98 δις δολάρια) το 2021, αύξηση 4,6% τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κύρια προϊόντα 
που εξήγαγε η Καμπότζη στην ΕΕ είναι γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργασμένου 
ρυζιού, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, ταξιδιωτικά αγαθά και ποδήλατα, ενώ τα βασικά είδη που 
εισήγαγε η χώρα από την ΕΕ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δομικά υλικά, τρόφιμα και ποτά, ηλεκτρονικά είδη 
και φαρμακευτικά προϊόντα.  
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