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Προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης 
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης αναθεώρησε εκ νέου προς τα κάτω την πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 
για το τρέχον έτος σε 1,8% από προηγούμενη πρόβλεψη 3%, λόγω των χαμηλότερων εκτιμήσεων για τις αφίξεις 
ξένων τουριστών (πρόβλεψη για 700.000 από 3 εκατομμύρια) και της χαμηλότερης εσωτερικής ζήτησης εξαιτίας 
του τρίτου κύματος του Covid-19. Αναθεώρησε, επίσης, προς τα κάτω την πρόβλεψη για αριθμό ξένων 
τουριστών για το 2022 από 21,5 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια και μείωσε την πρόβλεψη οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας για το 2022 από 4,7% σε 3,9%. Η πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% βασίζεται 
στην υπόθεση ότι το τρίτο κύμα της επιδημίας μπορεί να περιοριστεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους και να 
επιτευχθεί ανοσία της αγέλης μέχρι τις αρχές του 2022, ενώ παραμένει ο κίνδυνος να γίνει πιο σοβαρή η 
επιδημία στην Ταϊλάνδη και στο εξωτερικό λόγω μεταλλάξεων του ιού.  
Η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της σχετικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις της 
χώρας από 10% σε 17,1% εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
εξωτερική ζήτηση. Εάν η Ταϊλάνδη καταφέρει να ξεπεράσει το τρίτο κύμα, θα ανακάμψει και η εγχώρια 
κατανάλωση της χώρας για το επόμενο έτος λόγω της αύξησης της ζήτησης. Παρά το γεγονός αυτό, η κεντρική 
τράπεζα έχει προβλέψει ότι ο ρυθμός αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης για το 2021 θα μειωθεί από 3% σε 
2,5% και θα αυξηθεί το επόμενο έτος σε 3,4%. Επίσης, λήφθηκε η απόφαση διατήρησης του επιτοκίου στο 
0.50%.  
 
Σχέδιο ανοίγματος της χώρας σε 120 μέρες 
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση σχεδιάζει το άνοιγμα της χώρας στις 
επόμενες 120 ημέρες, παρά το ρίσκο αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού. Αυτό θα σημαίνει πλήρη 
επανέναρξη όλων των δραστηριοτήτων και ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Πολλοί 
εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με τη δυνατότητα της χώρας να ανοίξει ξανά πλήρως στο μικρό αυτό χρονικό 
διάστημα, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων και του μικρού ποσοστού εμβολιασμού. Περίπου το 
7% του συνολικού πληθυσμού έχει λάβει την πρώτη δόση εμβολίου, ενώ μόνο το 2,5% έχει πλήρως 
εμβολιαστεί. Μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος της χώρας υπάρχει ο στόχος 50 εκατ. άτομα να έχουν λάβει 
τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Δημοσιονομικής Πολιτικής, το σχέδιο της κυβέρνησης για πλήρη 
επαναλειτουργία της χώρας εντός 120 ημερών θα μπορέσει να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη κατά 2,3% 
αυτό το έτος. Υπολογίζουν ότι εάν η χώρα ανοίξει πλήρως το φθινόπωρο, θα δεχθεί περίπου 2 εκατ. τουρίστες, 
190.000 το τρίτο τρίμηνο και 1,7 εκατ. περίπου το τέταρτο τρίμηνο του έτους.  
Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου, παρά τις υπέρμετρες καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των 
λεπτομερειών της εφαρμογής του, το σχέδιο πιλοτικού ανοίγματος του νησιού Πούκετ σε πλήρως 
εμβολιασμένους τουρίστες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται είσοδος χωρίς καραντίνα σε πλήρως εμβολιασμένους 
τουρίστες, οι οποίοι θα διαμένουν υποχρεωτικά σε συγκεκριμένα ειδικά αδειοδοτημένα ξενοδοχεία, θα 
μπορούν όμως να κινούνται στο νησί και εκτός αυτών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους υποχρεούνται σε 
τρία κόβιντ τεστ και καταγραφή των κινήσεών τους με gps, ενώ δε μπορούν να κινηθούν εκτός του νησιού μέχρι 
να περάσουν 15 ημέρες και λάβουν ειδική άδεια. Περαιτέρω επαρχίες έχουν εκδηλώσει τη θέλησή τους να 
προβούν σε αντίστοιχα σχέδια, αμέσως μετά την επιτυχή εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου στο Πούκετ. 
 
 
 



 
Παραγωγή ενέργειας στην Καμπότζη 
Η παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια αντιστοιχεί πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη πέρυσι στην Καμπότζη, ενώ η κυβέρνηση προβλέπει ότι η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί 
σημαντικά μέχρι το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο της χώρας για την ενέργεια, η κυβέρνηση στοχεύει να 
ενισχύσει την ενεργειακή ανάπτυξη, ώστε να εκπληρώσει το στόχο παραγωγής ενέργειας 10.000 μεγαβάτ μέχρι 
το 2030, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  
Η Καμπότζη συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες του ASEAN που παράγουν σημαντικό ποσοστό των αναγκών της 
σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Το 2020, το συνολικό εγχώριο δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Καμπότζης ήταν 2.731 μεγαβάτ και παράγεται από πετρέλαιο, βιομάζα, φωτοβολταϊκά, άνθρακα και 
φράγματα υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
Ως στόχος για τις χώρες ASEAN έχει τεθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 25% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κάθε χώρας μέχρι το 2025. Η Καμπότζη παράγει ήδη άνω του 50% της 
ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές.    
 
Συνοπτική απεικόνισης της οικονομίας της Καμπότζης  
Το 2020, η οικονομία της Καμπότζης συρρικνώθηκε κατά 3,1% για πρώτη φορά, μετά από δύο δεκαετίες 
συνεχούς αύξησης του ΑΕΠ της κατά 7% κατά μέσο όρο. Για το 2021, η Τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 4% που 
θα επαναφέρει σταδιακά την οικονομία στα επίπεδα πριν την πανδημία. Παρά την υπάρχουσα αβεβαιότητα 
εξαιτίας νέων κρουσμάτων και την αργή σχετικά διάδοση των εμβολίων, η πρόβλεψη της ως άνω ανάπτυξης 
θεωρείται αρκετά ασφαλής, θεμελιωμένη, κυρίως, στην πορεία των τομέων της γεωργίας και της μεταποίησης, 
παρότι η πλήρης ανάκαμψη του τουριστικού τομέα δεν αναμένεται πριν από το 2023. Ο γεωργικός τομέας 
παρουσιάζεται ανθεκτικός στο σοκ του κορωνοϊού, ενώ εμφανίζεται κλιμάκωση της εξαγωγικής δραστηριότητας 
εν μέσω νέων επενδύσεων που πυροδοτούνται από τις προοπτικές της ΣΕΣ Καμπότζης-Κίνας. Ο εν λόγω 
τομέας επωφελείται, επίσης, από πλεόνασμα εργατικού δυναμικού εξαιτίας επαναπατριζόμενων μεταναστών 
και εργαζομένων που είτε απασχολούνται επίσημα στον τουρισμό ή στην άτυπη οικονομία.  
Ο κατασκευαστικός τομέας έχει, επίσης, προσαρμοστεί σημαντικά στις νέες συνθήκες. Ο τομέας της ένδυσης, 
υπόδησης και ταξιδιωτικών αγαθών, προσανατολισμένος στις εξαγωγές, έχει ήδη αντιμετωπίσει τις σοβαρές 
πρώτες επιπτώσεις των περιορισμών του Covid-19 στις κύριες αγορές της, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, χάρη στη 
σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών προς την τελευταία, πιθανώς επωφελούμενος από τη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας. 
Ο αντίκτυπος της μερικής απόσυρσης της καθεστώτος ΕΒΑ έχει επίσης μειωθεί, ενώ υπάρχουν κάποιες 
διαφοροποιήσεις της παραγωγικής βάσης με σχετική αύξηση των εξαγωγών άλλων προϊόντων, όπως 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων αυτοκινήτων και ποδηλάτων. Αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη 
εξαγωγών το 2021 (ήδη καταγράφηκε αύξηση 12% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου) αν και εκτιμάται ότι 
πρόκειται να επιβραδυνθούν κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου λόγω των επιπτώσεων των περιορισμών 
μετακινήσεων. 
Οι εγκριθείσες ΑΞΕ ανήλθαν σε 3,4 δις δολάρια ΗΠΑ το 2020, ενώ εμφανίζουν σχετική διαφοροποίηση από 
την προηγούμενη σχεδόν αποκλειστική συγκέντρωσή τους στις κατασκευές και τα ακίνητα με κατεύθυνση, 
πλέον, στην παραγωγή μη ενδυμάτων και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Οι εισροές ΑΞΕ φαίνεται να 
αφορούν σε μεγάλο βαθμό μακρόπνοα έργα, ενώ στοχεύουν σε βραχυμεσοπρόθεσμες αποδόσεις επενδύσεων. 
Κύριος τομέας αναδεικνύεται ο τουρισμός, όπου μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις βαίνουν παράλληλα με την 
αναβάθμιση της δημόσιας υποδομής (διεθνή αεροδρόμια και νέους αυτοκινητοδρόμους σε Sihanoukville και 
Siem Reap), τοποθετώντας τη χώρα σε καλή θέση για την προσέλκυση διεθνών τουριστών μετά την πανδημία. 
Η έλλειψη διαφοροποίησης της προέλευσης των ΑΞΕ καταδεικνύει, όμως, ότι δεν πρόκειται για επενδύσεις 
καθοδηγούμενες από την αγορά, αλλά τροφοδοτούμενες κυρίως από κινεζικά κεφάλαια που υποστηρίζονται 
από το κράτος.  
Η σταθερή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική έχει, επίσης, συμβάλλει στην προετοιμασία του δρόμου 
για οικονομική ανάκαμψη, ενώ οι διευκολύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας έχουν ήδη μεταφραστεί σε καλές 
επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η συναλλαγματική ισοτιμία παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή, 
παρά την κατάρρευση του τουριστικού τομέα, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να περιορίζεται. Η κυβέρνηση 
της Καμπότζης έχει θέσει σε εφαρμογή προγράμματα υποστήριξης της διαβίωσης φτωχού και ευάλωτου 



 
πληθυσμού (φθάνοντας το 19,5% του πληθυσμού), αν και δεν επαρκούν για να αποφευχθεί η αύξηση του 
ποσοστού φτώχειας στη χώρα.  
Οι  μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2019 στη δημόσια δημοσιονομική διαχείριση, έχουν επιτρέψει 
στην κυβέρνηση να αυξήσει τη δημοσιονομική βάση και, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των δημόσιων 
δαπανών, να διατηρήσει ένα μέτριο έλλειμμα της τάξης του 2,7% του ΑΕΠ. Η έκδοση κρατικών τίτλων προωθεί 
τις εγχώριες αποταμιεύσεις και ανοίγει το δρόμο για μια ενισχυμένη δημοσιονομική πολιτική, με την οποία η 
κυβέρνηση της Καμπότζης θα μπορεί να εφαρμόζει κρίσιμες οικονομικές δημόσιες επενδύσεις που θα 
ενθαρρύνουν την οικονομική ανάκαμψη. Οι κύριες συστάσεις πολιτικής της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορούν 
στην επείγουσα επιτάχυνση του εμβολιασμού με στόχο τη μείωση του αριθμού νοσηλειών και θανάτων, τη 
συνέχιση της παροχής κοινωνικής βοήθειας, την τόνωση των επενδύσεων σε υποδομές και τη στενή 
παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από την πιστωτική έκρηξη για τη διατήρηση της 
μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 
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