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Τελευταίες προγνώσεις για την οικονομία της Ταϊλάνδης 
Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της Ταϊλάνδης αναμένεται να 
παρουσιάσει τελικά αύξηση κατά 1% αυτό το έτος - μειωμένη δηλαδή από το 3.4% που είχε προβλέψει αρχικά 
ή το 2,2% που είχε προβλέψει τον Ιούλιο - εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 και των 
πρόσθετων μέτρων που λήφθηκαν ως συνέπειά του, καθώς και του καθυστερημένου ανοίγματος της χώρας. 
Επίσης, η Τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόγνωσή της για ανάπτυξη το 2022 από 4,7% τον 
Οκτώβριο σε 3,4%. Συνολικά, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας συρρικνώθηκε κατά 
6,1% το προηγούμενο έτος, πτώση που συνιστά τη μεγαλύτερη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, ενώ 
ο κρίσιμος για την οικονομία τουριστικός τομέας έχει σχεδόν καταστραφεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
Η οικονομία δεν αναμένεται πλέον να επιστρέψει στο προ πανδημίας επίπεδό της πριν από το τέλος του 2023.  
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης αναθεώρησε, επίσης, την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη για το τρέχον 
έτος στο 0,7%, καθώς το τρίτο κύμα του Covid-19 είχε πιο σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας από 
ότι είχε θεωρήσει στην προηγούμενη πρόβλεψή της (1,8%). Επιπλέον, αναθεώρησε και την πρόγνωση για το 
2022 σε ανάπτυξη κατά 3,7%, μικρή μείωση δηλαδή από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 3,9%. 
 
Πρόσθετος δανεισμός για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία  
Από την αρχή της πανδημίας, ήδη ξεκινώντας το Μάρτιο του περασμένου έτους, η Ταϊλάνδη έχει ανακοινώσει 
αρκετά πακέτα οικονομικών κινήτρων σε διάφορες φάσεις. Η χρηματοδότηση αυτών των πακέτων προήλθε είτε 
από τις δαπάνες του δημοσιονομικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης, είτε από έκτακτο δανεισμό. Τελευταία, 
μάλιστα, η Τράπεζα της Ταϊλάνδης προέτρεψε την κυβέρνηση να δανειστεί επιπλέον 1 τρις μπατ, περίπου το 
7% του ΑΕΠ της χώρας, για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η 
Ομοσπονδία Ταϊλανδικών Βιομηχανιών όχι απλά χαιρέτισε την πρόταση της κεντρικής τράπεζας για άλλο ένα 
τρις μπατ δανεισμού, αλλά δήλωσε ότι, μετά από ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο λοκντάουν, θεωρεί το ποσό 
ανεπαρκές για την αποκατάσταση της σοβαρά κατεστραμμένης οικονομίας. 
Ενώ η κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενα νέου δανεισμού, ο επιχειρηματικός τομέας θεωρεί επιτακτική ανάγκη να 
εξεταστεί αναλυτικά η αποτελεσματικότητα τέτοιων τεράστιων σχεδίων δαπανών. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να επικεντρωθεί σε τρία καθήκοντα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης: αποσαφήνιση του 
προγράμματος εμβολιασμού, αποτελεσματική διάγνωση και ταξινόμηση των ασθενών ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των συνθηκών υγείας τους και μέτρα έκτακτης βοήθειας, ώστε να επιλυθούν κατά απόλυτη 
προτεραιότητα τρία βασικά προβλήματα: το χρέος των νοικοκυριών, η οικονομική διαρθρωτική προσαρμογή 
και η δημόσια χρηματοδότηση. 
Το υπουργικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στο σχέδιο διαχείρισης του δημόσιου χρέους, το οποίο 
περιλαμβάνει νέο δανεισμό 1,34 τρις μπατ για το οικονομικό έτος 2022. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης το σχέδιο διαχείρισης του δημόσιου χρέους περιλαμβάνει και σχέδιο για τη διαχείριση 
υφιστάμενου χρέους αξίας 1,55 τρις μπατ, μαζί με σχέδιο αποπληρωμής χρέους ύψους 339 δις μπατ το 
οικονομικό έτος 2022. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου διαχείρισης χρέους, το δημόσιο χρέος αναμένεται να 
ανέλθει στο 62,6% του ΑΕΠ το οικονομικό έτος 2022. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2019, το 
δημόσιο χρέος της Ταϊλάνδης ανερχόταν σε 6,90 τρις μπατ, ή 41,0% του ΑΕΠ, αυξήθηκε σε 8,91 τρις μπατ, ή 
55,6% του ΑΕΠ, από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, κατόπιν του πρώτου μεγάλου πακέτου δανεισμού και 
εκτιμάται ότι έχει ανέλθει στο 58,8% κατά το τέλος του οικονομικού έτους 2021. Ήδη δημοσιεύτηκε στη Βασιλική 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου η απόφαση της Ταϊλάνδης να αυξήσει το ανώτατο 
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όριο του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από 60% σε 70%, ώστε να καταστεί δυνατός επιπλέον έκτακτος 
δανεισμός από την Κυβέρνηση εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
Μέτρα για προσέλκυση αλλοδαπών υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων  
Το υπουργικό συμβούλιο της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε μέτρα για την προσέλκυση αλλοδαπών "υψηλού 
δυναμικού", συμπεριλαμβανομένων πλούσιων συνταξιούχων και ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών, με 
στόχο την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας παραμονής τους στη χώρα. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια 
γενικότερη προσπάθεια προώθησης των ξένων επενδύσεων και βελτίωσης της πληγείσας οικονομίας της 
χώρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη έχει θέσει ως στόχο να προσελκύσει έως και ένα 
εκατομμύριο από αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών τα επόμενα πέντε χρόνια, με την προσδοκία 
ότι οι δαπάνες και οι επενδύσεις τους κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας θα εισφέρουν ένα τρις μπατ 
οικονομία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 800 δις μπατ σε ξένες επενδύσεις και 270 δις μπατ σε 
φόρους. Ανέφερε, επίσης, ότι η άφιξη των ξένων ειδικών, στους οποίους αποσκοπούν τα μέτρα αυτά, θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να προωθήσει, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
σύμφωνα με το 20ετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο.  
Οι τέσσερις ομάδες που επιθυμεί να προσελκύσει η κυβέρνηση με τα νέα αυτά μέτρα περιλαμβάνουν 
υψηλόμισθους εισοδηματίες, ξένους συνταξιούχους, ειδικούς σε διάφορους τομείς και όσους θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την Ταϊλάνδη ως βάση για εργασία. Για την προσέλκυση αυτών των ατόμων υψηλού 
δυναμικού, θα εκδοθεί νέα θεώρηση μακράς διαρκείας ή έξυπνη θεώρηση, βάσει της οποίας θα τους 
χορηγηθούν ορισμένα προνόμια, όπως να μην υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές της Ταϊλάνδης κάθε 
90 ημέρες. Επίσης, θα τροποποιηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί σχετικά με την ιδιοκτησία γης, ώστε να 
προσελκύσουν ξένους επενδυτές, και θα αρθεί η προϋπόθεση απασχόλησης τεσσάρων Ταϊλανδών υπηκόων 
για κάθε αλλοδαπό που θα προσλαμβάνεται, ενώ στα κίνητρα περιλαμβάνονται φορολογικές απαλλαγές και η 
δυνατότητα για αλλοδαπούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ταϊλάνδη ως χώρο εργασίας τους να 
εργαστούν για τους εργοδότες τους στο εξωτερικό ή στην Ταϊλάνδη.  
Για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, έχει ανατεθεί από το υπουργικό συμβούλιο η ανάπτυξη 
λεπτομερούς σχεδίου στο Συμβούλιο Επενδύσεων, τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας, τη Βασιλική 
Αστυνομία της Ταϊλάνδης, το Υπουργείο Οικονομικών και το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης (NESDC), το οποίο έχει επίσης αναλάβει την αξιολόγηση αυτού του καθεστώτος κάθε πέντε χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κινήτρων, και της δυνατότητας να επεκτείνει οποιοδήποτε από τα κίνητρα 
κατά το δοκούν. 
 
Εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ - Ταϊλάνδης  
Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των σχέσεων ΕΕ-Ταϊλάνδης, η οποία 
υπολείπεται κατά πολύ του δυναμικού της. Παρόλα αυτά οι επενδύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεων για μια ΣΕΣ, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής της 
ταϊλανδικής κυβέρνησης, που προσπαθεί να επεκτείνει τους πολυμερείς οικονομικούς δεσμούς της προς όλες 
τις κατευθύνσεις και μείωσης της εξάρτησης από οποιονδήποτε μεμονωμένο παράγοντα. 
Οι επενδύσεις από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα του συνόλου των ΑΞΕ στη χώρα. Συγκεκριμένα, 
το 2020 αντιπροσώπευαν το 8,2% του συνόλου των ΑΞΕ στην Ταϊλάνδη, σε σύγκριση με το 3,8% για τις ΗΠΑ 
και το 15,4% για την Κίνα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο (ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι το 2016 αποτελούσαν μόλις το 4,4%). Επίσης, η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός 
εταίρος της Ταϊλάνδης, με διμερές εμπόριο που ανέρχεται στα 29 δις ευρώ το 2020.  
Το συνολικό επενδυτικό απόθεμα της ΕΕ στην Ταϊλάνδη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθε σε 
19,6 δις ευρώ έως το 2019. Ωστόσο, το ποσό των επενδύσεων που προέρχονται από την ΕΕ ετησίως στην 
Ταϊλάνδη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, από περίπου 1,08 δις ευρώ το 2017 σε περίπου 760 εκατομμύρια 
ευρώ το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Επενδύσεων της Ταϊλάνδης. Κατά πολλούς αυτό 
εντάσσεται σε μια συνολική τάση μείωσης των ΑΞΕ στη χώρα από το 2017. 
Ο υπουργός Εμπορίου της Ταϊλάνδης κ. Jurin Laksanawisit εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο για την υπογραφή 
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου στις 17 Ιουλίου, έχοντας μάλιστα αναφέρει ότι οι προτάσεις για τη ΣΕΣ 
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Ταϊλάνδης-ΕΕ προγραμματίζεται να παρουσιαστούν στο υπουργικό συμβούλιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι 
σχετικές συνομιλίες είχαν μεν ξεκινήσει το Μάρτιο του 2013, αλλά σταμάτησαν το επόμενο έτος μετά το 
στρατιωτικό πραξικόπημα. Το 2020, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε 
συνομιλίες.  
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του Τμήματος Εμπορικών Διαπραγματεύσεων της 
Ταϊλάνδης, αναμένει επανέναρξη των συνομιλιών με την ΕΕ αυτό το έτος και ενδέχεται να ολοκληρωθούν εντός 
δυο ή τριών ετών. Η ΕΕ θεωρείται όλο και περισσότερο βασικός οικονομικός εταίρος από την κυβέρνηση της 
Ταϊλάνδης, ενώ σε περίπτωση που ολοκληρωθεί μια ΣΕΣ εντός των προσεχών ετών, η ΕΕ θα μπορέσει να 
εδραιώσει τη θέση της στην ταϊλανδική οικονομία.  
Η ΕΕ έχει επικυρώσει ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, ενώ οι διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία 
με την Ινδονησία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώ οι κυβερνήσεις του Βιετνάμ και της Σιγκαπούρης έσπευσαν να 
επισπεύσουν μια εμπορική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης άργησε να αντιδράσει 
όταν η ΕΕ δήλωσε στις αρχές του 2020 ότι ενδιαφέρεται για την επανέναρξη των συνομιλιών. Υπάρχει 
εδραιωμένη η πεποίθηση, όμως, ότι οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊλάνδης θα συνεχίσουν να είναι στενές, έστω 
και μόνο επειδή η Ταϊλάνδη δεν θέλει να βασίζεται μόνο στην Κίνα ούτε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πολλούς 
αναλυτές, Ευρωπαίοι επενδυτές καλούνται να διαδραματίσουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην ταϊλανδική 
οικονομία, καθώς μπορούν να επιτρέψουν στη χώρα να διαφοροποιήσει το εμπόριο και τις επιχειρήσεις της 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.  
Το Υπουργείο Εμπορικών Διαπραγματεύσεων φιλοξένησε, μάλιστα, στις 28 Σεπτεμβρίου δημόσιο βήμα 
διαλόγου, με τίτλο «FTA THAI-EU Moving Forward», ώστε να εκφράσουν οι πολίτες τις απόψεις και τις 
ανησυχίες τους σχετικά με τη ΣΕΣ μεταξύ της Ταϊλάνδης και της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η ΣΕΣ 
θα αποφέρει πολλά οικονομικά οφέλη στην Ταϊλάνδη, όπως η ενίσχυση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ μπορεί να ενισχύσει την αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 2,45- 6,91%, ή 4-1,2 τρις 
μπατ, κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την ύφεση που προκλήθηκε από την 
πανδημία. Ωστόσο, οι κύριες ανησυχίες σχετικά με τη ΣΕΣ παραμένουν ο αντίκτυπός της στον γεωργικό και το 
φαρμακευτικό τομέα.  
 
Τελευταίες προγνώσεις για την οικονομία της Καμπότζης 
Η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε ότι η οικονομία της Καμπότζης αναμένεται να παρουσιάσει μειωμένη 
ανάπτυξη, της τάξεως του 2,2% το 2021 και 4,5% το 2022, ενώ οι προοπτικές της χώρας παραμένουν εξαιρετικά 
αβέβαιες. Παρά την επιταχυνόμενη πρόοδο του εμβολιασμού, οι κίνδυνοι παρατεταμένης έξαρσης και 
περαιτέρω διαταραχών παραμένουν υψηλοί, δεδομένου του συνεχιζόμενου υψηλού αριθμού κρουσμάτων και 
θανάτων. 
Με τις προβλέψεις αυτές συμφωνεί και το ΔΝΤ, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του οποίου το ΑΕΠ της 
Καμπότζης θα αυξηθεί κατά 2,2% αυτό το έτος (πρόγνωση μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη 
για ετήσια ανάπτυξη 4,2%). Παρά τα σημάδια μεγαλύτερης ανάπτυξης προς το τέλος του 2020, η ταχεία 
εξάπλωση του ιού από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην οικονομία 
της χώρας. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η κρίση έχει μειώσει κατά πολύ την ικανότητα εξυπηρέτησης 
δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης προχώρησε σε μεγαλύτερη αναθεώρηση προς τα κάτω των σχετικών 
προβλέψεών της από 4% τον Απρίλιο σε 1,9%, ενώ άφησε αμετάβλητη την πρόγνωση για το επόμενο έτος σε 
5,5%.  
Σημειώνουμε εδώ ότι το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε μείωση κατά 3,1% το προηγούμενο έτος, ενώ παρουσίαζε 
μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 7% τα προηγούμενα χρόνια.  

Νέος Επενδυτικός Νόμος και Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης 2021-2023 της Καμπότζης 
Ψηφίστηκε από τη Βουλή της Καμπότζης το νομοσχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου της χώρας, κατόπιν 
σχετικής διαδικτυακής συζήτησης. Σε σχετικό δελτίο τύπου εκφράζεται η πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο θα 
συμβάλει στην προσέλκυση και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους επενδυτές, διότι είναι ευέλικτο, σύμφωνα 
με το νέο πλαίσιο τεχνολογικής ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου. Παρέχει κίνητρα σε τομείς προτεραιότητας 
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για την προώθηση των εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
κατάρτιση δεξιοτήτων, την έρευνα, την καινοτομία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  
Ο Πρωθυπουργός Hun Sen δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί τη νομική βάση για προσέλκυση επενδύσεων 
στο έθνος, χαλαρώνοντας τις διαδικασίες για πιθανούς επενδυτές. Σημείωσε ότι οι επενδυτές που επιλέγουν 
την Καμπότζη ως επενδυτικό προορισμό επιδιώκουν ειρήνη και σταθερότητα. 
Μέσω του νέου νόμου, η χώρα επιδιώκει να προσελκύσει σημαντικές ΑΞΕ. Σχετικά σημειώνουμε ότι το 2019 
αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά της Καμπότζης σε ό,τι αφορά στις ΑΞΕ, καθώς, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Έκθεση Επενδύσεων του 2020 από την UNCTAD, έλαβε 3,7 δις δολάρια, αύξηση 16% σε σύγκριση με τα 3,2 
δις δολάρια που έλαβε το 2018. Όμως, η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, οδήγησε σε μικρή 
μείωση των ΑΞΕ στα 3,5 δις δολάρια, σύμφωνα με την Τράπεζα της Καμπότζης, με τους μη τραπεζικούς τομείς 
να επηρεάζονται ιδιαίτερα. Αυτό συντέλεσε στην αύξηση της προσπάθειας για την προσέλκυση επενδύσεων, 
που οδήγησε τελικά στην ψήφιση του νέου νόμου. 
Ομάδες που εκπροσωπούν αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Καμπότζη είχαν συμμετάσχει 
ενεργά στη σχετική συμβουλευτική διαδικασία και τελικά χαιρέτισαν το νέο νόμο, καθώς θεωρούν ότι θα 
επιτρέψει να προωθήσουν την Καμπότζη σε ξένους επενδυτές σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την οικονομική 
της ανάκαμψη. 
Παράλληλα, η Καμπότζη ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης 2021-2023 με 
στόχο την έξοδο της οικονομίας από το τέλμα της πανδημίας του Covid-19, ώστε να καταστεί δυνατό να χαράξει 
η χώρα μια πορεία για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Aun Pornmoniroth, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης, το σχέδιο θα βασίζεται στη διατήρηση μιας ισχυρής 
βιομηχανικής βάσης με υψηλή εξαγωγική ικανότητα και ισχυρότερους δεσμούς με τις περιφερειακές και 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. 
 
ΣΕΣ Καμπότζης Ν. Κορέας 
Οι κυβερνήσεις της Καμπότζης και της Νότιας Κορέας πρόκειται να υπογράψουν επίσημα τη ΣΕΣ Καμπότζης-
Κορέας (CKFTA) τον Οκτώβριο του 2021, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών 
τον Φεβρουάριο του 2021. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων, εάν η κατάσταση του 
κορωνοϊού το επιτρέψει, ο υπουργός Εμπορίου της Καμπότζης Pan Sorasak σχεδιάζει να ηγηθεί 
αντιπροσωπείας στη Ν. Κορέα τον Οκτώβριο για να υπογράψει τη ΣΕΣ Καμπότζης-Κορέας.  
Η εν λόγω ΣΕΣ θα παρέχει σε περισσότερα από 10.000 αγαθά της Καμπότζης αδασμολόγητη πρόσβαση στη 
Νότια Κορέα και, μετά τη ΣΕΣ Καμπότζης-Κίνας, θεωρείται ως άλλη μια επιτυχημένη προσπάθεια για να 
ανοίξουν αγορές για τις εξαγωγές αγαθών της Καμπότζης. Οι δύο χώρες έχουν ήδη καλλιεργήσει ισχυρές 
εμπορικές σχέσεις, οι οποίες θα γίνουν ακόμα πιο ξεχωριστές όταν τεθεί σε ισχύ η ΣΕΣ. 
Από την πλευρά της Καμπότζης θεωρείται ότι η ΣΕΣ θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για γεωργικά και 
αγροτοβιομηχανικά αγαθά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως ενδύματα, υποδήματα και ταξιδιωτικές 
τσάντες, καουτσούκ, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ελαφρά βιομηχανικά προϊόντα και πλήθος 
άλλων αγαθών που παράγονται από εγχώριους παραγωγούς εντός και εκτός ειδικών οικονομικών ζωνών. Η 
εμπορική συμφωνία θα διευκολύνει, επίσης, την εισαγωγή ηλεκτρονικών, φαρμακευτικών προϊόντων και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς επίσης πρώτων υλών, μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού που απαιτούνται 
για τη βιομηχανία, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των εξαγωγικών 
προϊόντων. 
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Καμπότζης και Νότιας Κορέας το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 
περισσότερο από 451,98 εκατ δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6,72% από 423,51 εκατ δολάρια την ίδια 
περίοδο το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Εμπορικής Ένωσης της Κορέας. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου τ.ε., η Καμπότζη εξήγαγε προϊόντα αξίας 159,40 εκατ δολαρίων, μείωση 1,6% σε σχέση με 
το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους (162,06 εκατ δολάρια), και εισήγαγε προϊόντα αξίας 292,59 εκατ 
δολαρίων, αύξηση 11,9% από 261,45 εκατ δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι το εμπορικό 
έλλειμμά της διευρύνθηκε κατά 34,0% από 99,4 εκατ δολάρια σε 133,2 εκατ δολάρια. 
Στην ίδια κατεύθυνση, η Γερουσία ψήφισε ομόφωνα στις 20 Σεπτεμβρίου δύο σχέδια νόμων που επιτρέπουν 
την επικύρωση της συμφωνίας περιφερειακής συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP) και της 
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διμερούς ΣΕΣ Καμπότζης-Κίνας (CCFTA) με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και την προώθηση των 
επενδύσεων στη χώρα.  
 
Διαπραγματεύσεις για ΣΕΣ μεταξύ Καμπότζης και Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU). 
Έλαβε χώρα η 3η κοινή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εμπορίου της Καμπότζης και της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (EEC) με στόχο την προετοιμασία των επίσημων διαπραγματεύσεων 
για την υπογραφή σχετικής ΣΕΣ.  
Η συνεδρίαση αποσκοπούσε στην αναθεώρηση και παρακολούθηση της προόδου της συνεργασίας του 
μνημονίου κατανόησης του 2016, που φιλοδοξεί να δώσει νέες ευκαιρίες εμπορικής και οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ της Καμπότζης και των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομική Ένωσης, αλλά και άλλων 
συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών. Το θεματολόγιο εκτεινόταν σε τομείς, όπως η εμπορική και επενδυτική 
συνεργασία, η ενεργειακή βιομηχανία και οι υποδομές, η επιστήμη και τεχνολογία, η καινοτομία, οι ψηφιακές 
εξελίξεις, η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τεχνικοί εμπορικοί φραγμοί και κανονισμοί, 
τελωνειακά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, η πνευματική ιδιοκτησία, η προστασία των καταναλωτών 
και του ανταγωνισμού. Τα αρμόδια υπουργεία πιέζουν για ολοκλήρωση της προκαταρκτικής φάσης των 
συνομιλιών για τη ΣΕΣ και έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν, με μεσολαβητή τη 
Ρωσία. 
Η Ένωση φιλοξενεί 184,6 εκατ. ανθρώπους και αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμένο ΑΕΠ 4,778 τρις δολαρίων, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το 2020. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου της Καμπότζης, 
το διμερές εμπόριο μεταξύ Καμπότζης και EAEU έφτασε πέρυσι τα 67,37 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 18,22% σε σχέση με 56,98 εκατ. δολάρια το 2019. Οι εξαγωγές της Καμπότζης ανήλθαν σε 52,19 εκατ 
δολάρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 0,73% από 51,81 εκατ δολάρια το 2019, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 
15,18 εκατ δολάρια, καθώς εκτινάχθηκαν κατά 193,57% από 5,17 εκατ δολάρια. Σύμφωνα με τους αριθμούς 
αυτούς, το εμπορικό πλεόνασμα της Καμπότζης με την Ένωση μειώθηκε κατά σχεδόν 21%, από σχεδόν 46,65 
εκατ δολάρια σε 37,0 εκατ δολάρια. Στα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Καμπότζης προς την Ένωση 
περιλαμβάνονται ενδύματα, υποδήματα, κατεργασμένο ρύζι, καφές, τσάι, φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, 
καπνός, μετάξι, καουτσούκ και έπιπλα. 
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