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Προγνώσεις για την οικονομία της Ταϊλάνδης 
Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς της τάξεως του 1% αυτό το έτος, σύμφωνα με τις τελευταίες 
κυβερνητικές εξαγγελίες, υποβοηθούμενη από τη βελτίωση των εξαγωγών και τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, 
καθώς επίσης και τη σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού. Η οικονομία της χώρας υπέστη οικονομική ύφεση 
6,1% το προηγούμενο έτος, με τον ζωτικό τουριστικό τομέα να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. 
Ανακοινώθηκε, όμως, άνοιγμα της χώρας σε πλήρως εμβολιασμένους τουρίστες από συγκεκριμένες χαμηλού 
κινδύνου χώρες από την 1η Νοεμβρίου και αναμένεται σταδιακή βελτίωση του τουριστικού τομέα, η οποία σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών της πανδημίας αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάξεως του 
4% το επόμενο έτος. Η πρόγνωση του Υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για επέκταση της τάξεως του 0,5-
1,5%, με μέσο ποσοστό το 1%, παραμένοντας πιο αισιόδοξη από την πρόγνωση της Τράπεζας της Ταϊλάνδης 
για 0,7% ή του ερευνητικού κέντρου Κasikorn που κάνει λόγο για 0,2% (βελτιωμένη πάντως από την 
προηγούμενη πρόγνωσή της για ύφεση κατά 0,5%). 
Το Γραφείο Δημοσιονομικής Πολιτικής (FPO) υποβάθμισε την πρόβλεψή του για ανάπτυξη της Ταϊλάνδης φέτος 
σε 1% από το προηγουμένως προβλεπόμενο 1,3%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναζωπύρωσης της πανδημίας 
τον Απρίλιο και των σοβαρότατων συνεπειών της για τη χώρα το τρίτο τρίμηνο (ύφεση της τάξεως του 3,5% 
κατά το τρίτο τρίμηνο). Κατόπιν του ανοίγματος της χώρας, αναμένει άνοδο της τάξεως του 3% για το τέταρτο 
τρίμηνο. Ο αριθμός των διεθνών επισκεπτών μετά το άνοιγμα της χώρας σε εμβολιασμένους τουρίστες από την 
1η Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει τις 180.000 φέτος, από τις 80.000 αυτή τη στιγμή και να ξεπεράσει τα 7 
εκατομμύρια το επόμενο έτος, ιδίως εάν η Κίνα επιτρέψει στους πολίτες της ταξίδια στο εξωτερικό το δεύτερο 
μισό του έτους.  
Ως παράγοντες κινδύνου για το επόμενο έτος θεωρούνται ένα νέο κύμα της πανδημίας, η έλλειψη πρώτων υλών 
στον μεταποιητικό τομέα, η υψηλή τιμή του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, πληθωριστικές πιέσεις και η 
μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το FPO προέβλεψε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 
0,8% αυτό το έτος και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στο 4%, ενώ η αξία των εξαγωγών αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 16,3% αυτό το έτος. Η δημόσια κατανάλωση και οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 3,8% και 8,1%, αντίστοιχα, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να ανέλθει στα 18,3 δις 
δολαρίων ΗΠΑ αυτό το έτος. Για το επόμενο έτος, η FPO προβλέπει αύξηση των εξαγωγών κατά 3,8% και της 
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,2%.  
To μερικό άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας σε πλήρως εμβολιασμένους αλλοδαπούς από το Νοέμβριο 
αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. 
Η εξάρτηση της χώρας από εξωτερικές αγορές είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξαγωγές αγαθών 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 55% του ΑΕΠ, ενώ το εισόδημα από τον ξένο τουρισμό ανερχόταν σε περίπου 
20% του ΑΕΠ προ κορονοϊού. Για το λόγο αυτό, είναι εμφανές ότι η οποιαδήποτε πολιτική τόνωσης της 
κατανάλωσης δεν θα μπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει επαρκώς την πλήρη υποχώρηση του εξωτερικού 
εισοδήματος. Το άνοιγμα των συνόρων δεν αποτελεί επιλογή για την Ταϊλάνδη, αλλά αναγκαιότητα για την 
οικονομική της επιβίωση. 
 
Αναμένεται επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ASEAN και ΕU  
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εμπορίου Sansern Samalapa, ο οποίος ενήργησε ως επικεφαλής 
διαπραγματευτής στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών του ASEAN (AEM) με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εμπορίου, υπήρξε συμφωνία για κοινό εμπορικό και επενδυτικό πρόγραμμα. Οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν να προετοιμάσουν τις διαπραγματεύσεις για μια ΣΕΣ ASEAN-ΕΕ και να πραγματοποιήσουν 
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κοινές συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση σε νέα εμπορικά ζητήματα, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι δημόσιες συμβάσεις και το βιώσιμο εμπόριο και ανάπτυξη. Η Ταϊλάνδη τονίζει 
τη σημασία της ΣΕΣ ASEAN-ΕΕ, καθώς θα δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για το εμπόριο και τις επενδύσεις 
στην περιοχή. 
Οι υπουργοί του ASEAN και της ΕΕ συναντήθηκαν, επίσης, με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο ΕΕ-ASEAN, το 
οποίο πρότεινε στον ASEAN να μειώσει τα μη δασμολογικά εμπορικά μέτρα, να προωθήσει τα ίδια πρότυπα 
προϊόντων και στις δύο περιοχές, να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να προωθήσει 
φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, να χρησιμοποιήσει τη διαχείριση δεδομένων για την ψηφιακή οικονομία 
και να επιτρέψει διασυνοριακές ταξιδιωτικές άδειες.   
Αναφέρουμε σχετικά ότι η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον ASEAN για τη ΣΕΣ το 2007, ενώ μετά τη 
διακοπή των διαπραγματεύσεων το 2009, αποφάσισε να επιδιώξει επιμέρους διμερείς εμπορικές συμφωνίες 
με τα κράτη-μέλη του. Έξι μέλη του ASEAN έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ: η 
Σιγκαπούρη και η Μαλαισία το 2010, το Βιετνάμ το 2012, η Ταϊλάνδη το 2013, οι Φιλιππίνες το 2015 και η 
Ινδονησία το 2016. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί και ισχύουν οι ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, οι 
οποίες επικυρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και τον Αύγουστο του 2020, αντίστοιχα. Οι διαπραγματεύσεις 
συνεχίζονται με την Ινδονησία, ενώ οι συνομιλίες βρίσκονται σε αναμονή με τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και 
την Ταϊλάνδη.  
Οι υπουργοί οικονομικών του ASEAN συναντήθηκαν, επίσης, με την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αρμόδια για το διεθνές εμπόριο, μετά τη χορήγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο του καθεστώτος του 
εταίρου διαλόγου με τον ASEAN στις 2 Αυγούστου. Η συνεδρίαση ενέκρινε κοινή υπουργική δήλωση για τη 
μελλοντική οικονομική συνεργασία μεταξύ ASEAN και Ηνωμένου Βασιλείου σε 11 τομείς και ανέθεσε σε 
ανώτερους οικονομικούς αξιωματούχους των δύο πλευρών να συζητήσουν περαιτέρω σχέδια συνεργασίας. Η 
Ταϊλάνδη θεωρεί ότι η συνεργασία θα είναι ωφέλιμη, ιδίως σε τομείς όπως τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή, 
η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του Covid-19, η ανάπτυξη μικρών 
επιχειρήσεων, η εκμάθηση από εμπειρογνώμονες του Ηνωμένου Βασιλείου για την ψηφιακή καινοτομία, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση, καθώς και η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων 
για τη σύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας ASEAN-Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Μείωση φορολογίας και άλλα μέτρα υπό εξέταση με στόχο την προσέλκυση υψηλής εξειδίκευσης αλλοδαπών 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων εξετάζεται από το Τμήμα Εσόδων το ενδεχόμενο 
μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για ξένους εμπειρογνώμονες στο 17%, στο πλαίσιο 
μέτρων για την προσέλκυση επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης για εργασία στην Ταϊλάνδη. Ο φορολογικός 
συντελεστής εισοδήματος φυσικών προσώπων της Ταϊλάνδης είναι προοδευτικός και διαφοροποιείται 
ανάλογα με το επίπεδο των μισθών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην κατηγορία ετησίου εισοδήματος από 
150.001 μπατ έως 300.000 μπατ ο φόρος ανέρχεται στο 5%, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 5 
εκατομμυρίων μπατ υπόκεινται στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή του 35%. Για να υπαχθούν, όμως, οι 
ξένοι ειδικοί στην ειδική αυτή κατηγορία φόρου, θα πρέπει να εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς που η 
Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει έλλειψη, ενώ εξετάζεται επίσης το χρονικό διάστημα για το οποίο θα χορηγηθεί το εν 
λόγω προνόμιο.  
Θυμίζουμε ότι το υπουργικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει μια δέσμη μέτρων για να προσελκύσει αλλοδαπούς 
υψηλού δυναμικού για να παραμείνουν στην Ταϊλάνδη μακροπρόθεσμα, έχοντας αναθέσει στο Εθνικό 
Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με σχετικές κρατικές 
υπηρεσίες και φορείς για την εξειδίκευσή τους. Εντασσόμενο στο στόχο της προσέλκυσης ξένων ειδικών να 
εργαστούν στην Ταϊλάνδη, το υπουργικό συμβούλιο είχε, επίσης, ανακοινώσει τη μείωση των εισαγωγικών 
δασμών για ορισμένα αγαθά, όπως κρασιά, αλκοολούχα ποτά και πούρα, κατά το ήμισυ για πέντε χρόνια. Για 
την εφαρμογή, όμως, αυτού του μέτρου, το οποίο θα είχε ιδιαίτερα θετικές συνέπειες ως προς την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αυτών από τη χώρα μας, δεν έχει ακόμα εκδοθεί καμία συγκεκριμένη 
απόφαση. Η γενική διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, μάλιστα, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση 
της υπηρεσίας για τις λεπτομέρειες αυτού του μέτρου μείωσης των δασμών και τα συμπεράσματά τους θα 
σταλούν προς εξέταση στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, συμπεραίνουν ότι η μείωση 
των δασμών στα εν λόγω προϊόντα ενδέχεται να μην συμβάλλει στην προσέλκυση περισσοτέρων ξένων ειδικών 
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για εργασία στην Ταϊλάνδη, καθώς η κατηγορία αυτών των εργαζομένων γενικά έχουν υψηλά εισοδήματα και 
μπορούν εύκολα να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος των εν λόγω προϊόντων, όμως το τμήμα είναι έτοιμο 
να μειώσει τους δασμούς, εάν αυτό κριθεί πρόσφορο. 
 
Σχέδιο προϋπολογισμού της Καμπότζης 
Η κυβέρνηση της Καμπότζης ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού, ύψους 32.576,9 τρις ριέλ (περίπου 8,013 
δις δολάρια ΗΠΑ) για το 2022, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 23.462,6 τρις ριέλ (περίπου 5,771 δις δολάρια), 
αυξημένα κατά 18,9% (17,7% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με το 2021 και τις εγκεκριμένες δαπάνες να παρουσιάζουν 
μια αύξηση της τάξεως του 6,8%, ανερχόμενες σε 4,701 δις δολάρια, περίπου 26,4% του ΑΕΠ της χώρας. Από 
τα συνολικά έσοδα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων στα 4,975 δις δολάρια, 
αύξηση 15,5% σε σύγκριση με το 2021 (φορολογικά έσοδα κατά 22,5% στα 2,417 δις δολάρια και τελωνειακά 
έσοδα κατά 9,5% στα 4,558 δις δολάρια), και των μη δημοσιονομικών εσόδων κατά   474 εκατομμύρια δολάρια, 
ετήσια αύξηση 11,7%. 
Για την κάλυψη των δαπανών, η κυβέρνηση στοχεύει να κάνει χρήση του ανώτατου ορίου δανεισμού της 
χώρας, καθορισμένο στα 1.600 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs), περίπου 2.200 δις 
δολάρια, ενώ άλλα 300 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να εισπραχθούν από την πρώτη έκδοση κρατικών 
ομολόγων. Παρόλα αυτά, η κατάσταση του δημόσιου χρέους της Καμπότζης παραμένει βιώσιμη και χαμηλού 
κινδύνου, καθώς βασικοί δείκτες χρέους της χώρας υπολείπονται των αντιστοίχων ενδεικτικών ορίων.  
Οι κυβερνητικές προβλέψεις για οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος ανέρχονται στο 4,8%, αυξημένες από 
την προβλεπόμενη ανάπτυξη κατά 2,4% αυτό το έτος, οδηγώντας το ΑΕΠ της χώρας σε περίπου 30,544 δις 
δολάρια το επόμενο έτος και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 1.730 δολάρια το 2021 και 1.841 δολάρια το 2022.  
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση των προγραμμάτων 
για καταπολέμηση των επιπτώσεων του κορονοϊού το 2022, μεταξύ των οποίων πρόγραμμα στήριξης φτωχών 
οικογενειών και ευάλωτων ατόμων, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης συνδρομής εργαζομένων των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί (ύψους περίπου 59 εκατομμυρίων δολαρίων), χρηματοδότηση 
για υποδομές και επανεκπαίδευση εργαζομένων (ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων), χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή της στρατηγικής για την αποκατάσταση και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Καμπότζης 
στη εποχή του κορονοϊού (ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων), προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και 
σχετικών έργων υποδομής (ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων). 
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