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Προτεραιότητες για το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών και εκτιμήσεις για τους βασικούς κινδύνους το 2021 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του ταϊλανδικού Υπουργείου Οικονομικών, τρεις είναι οι βασικοί τομείς 
προτεραιότητας για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ταϊλάνδης από την πανδημία Covid-19:  
Σε πρώτο πλάνο το Υπουργείο ασκεί πιέσεις για οικονομική ανάκαμψη μέσω της επιτάχυνσης της εκταμίευσης 
κονδυλίων του προϋπολογισμού και των κρατικών δαπανών, ενώ καταβάλει προσπάθειες εξορθολογισμού της 
φορολογικής δομής, ώστε να ανταποκρίνεται πλέον στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Σε δεύτερη φάση, 
θα προχωρήσει σε μέτρα προσαρμογής της οικονομικής δομής της χώρας, αναζητώντας τρόπους προώθησης 
των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία επόμενης γενιάς, οι ψηφιακές επιχειρήσεις 
και οι ολοκληρωμένες ιατρικές επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτρέψει στην Ταϊλάνδη να στραφεί προς την προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή οικονομική αξία. Ενταγμένο σε αυτό το γενικότερο στόχο, το ίδιο το 
Υπουργείο θα προβεί σε τροποποιήσεις της λειτουργίας του, οι οποίες θα επιτρέψουν ουσιαστική βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό. 
Μεγάλη πρόκληση παραμένει η αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης της Ταϊλάνδης στα επίπεδα της 
προ-Covid-19 εποχής, ενώ ταυτόχρονα η διαχείριση της μακροοικονομικής πολιτικής κατά το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα πρέπει να λάβει υπόψη την πρόληψη ενός δεύτερου κύματος της επιδημίας και τη δίκαιη διανομή 
του εμβολίου.  
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (NESDC), τρεις είναι οι τομείς 
ιδιαίτερης ανησυχίας για το 2021: η υψηλή ανεργία, η μείωση της ρευστότητας ιδίως μεταξύ μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών. 
Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης θεωρεί ότι η παγκόσμια πανδημία του Covid-19, σε συνδυασμό με μια εύθραυστη 
αγορά εργασίας, αποτελούν τους βασικούς κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη το 2021. Σε αυτούς 
προστίθεται η πρόσφατη αύξηση κρουσμάτων, αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα στο εξωτερικό και η 
συνεχιζόμενες αδυναμίες της εγχώριας αγοράς εργασίας. 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, 1,5 εκατομμύρια Ταϊλανδοί εκτιμάται 
ότι πέρασαν το κατώφλι της φτώχειας το 2020 λόγω της πανδημίας. Το σύνολο αυτών ανερχόταν το 2019 
συνολικά σε 3,7 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι ξεπέρασαν πλέον τα 5,2 εκατομμύρια το 2020, κυρίως εξαιτίας 
των επιπτώσεων από την κρίση της πανδημίας. 
 
Βασικά μεγέθη της Καμπότζης κατά το 2020  
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Καμπότζης (NBC), το ισοζύγιο πληρωμών της 
χώρας σημείωσε το 2020 πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, καθώς η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη ροή των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών.  
Ο όγκος εμπορίου της Καμπότζης ανήλθε σε 32 περίπου δις δολάρια, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος (36,7 δις δολάρια). Οι συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 15,8% το 2020 
λόγω της αύξησης του εξαγόμενου χρυσού, των ηλεκτρονικών, των ποδηλάτων, του ρυζιού και του καουτσούκ 
και ανήλθαν συνολικά σε 16 δις δολάρια. Οι εξαγωγές προϊόντων ένδυσης ειδικότερα μειώθηκαν κατά 7,8% 
περίπου. Οι συνολικές εισαγωγές στην Καμπότζη μειώθηκαν κατά 10% το 2020, κυρίως λόγω της μείωσης 
εισαγόμενων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στους τομείς των ενδυμάτων, υποδημάτων, δομικών 
υλικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των καυσίμων.  
Η εξαγωγική αγορά για την Καμπότζη το 2020 ήταν κατατετμημένη ως εξής: 30% περίπου των εξαγωγών 
κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ, 14% προς τη Σιγκαπούρη, 7,5% προς την Ιαπωνία, 7,2 προς τη Γερμανία  6,9% 



 
προς την Κίνα, και 6% προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εισαγωγές της Καμπότζης προέρχονταν κατά 36% από 
την Κίνα, 15% από την Ταϊλάνδη, 14% από το Βιετνάμ, 5% από τη Σιγκαπούρη, 5% από την Ιαπωνία, 3,5% 
από την Ελβετία και 3,4% από τη Ν. Κορέα.  
Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας αύξησε τα διεθνή αποθέματά της σε 21,3 δις δολάρια, 
επαρκή για να εγγυηθούν 10 μήνες εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, ποσό που υπερβαίνει την ελάχιστη 
απαίτηση τριών μηνών για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Σύμφωνα με το Ταϊλανδικό Υπουργείο Εμπορίου, ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Καμπότζης και 
Ταϊλάνδης για το 2020 αποτιμάται σε 7,24 δις δολάρια (πτώση κατά 23% από το 2019). Οι εξαγωγές της 
Καμπότζης το 2020 στην Ταϊλάνδη ανήλθαν συνολικά σε 1,15 δις δολάρια (μείωση κατά 49,5% από το 2019), 
ενώ οι εισαγωγές της σε 6,09 δις δολάρια (μείωση κατά 14,8% από το 2019). Η πτωτική αυτή πορεία 
παρατηρείται για πρώτη φορά μετά από χρόνια συνεχούς ανάπτυξης. 
 
Έγκριση έκτακτης οικονομικής βοήθειας από το ΔΝΤ για Μυανμάρ 
Το ΔΝΤ, με δήλωσή του στις 13 Ιανουαρίου, ενέκρινε την καταβολή 86,1 εκατ. ΕΤΔ - 16,67% δηλαδή του 
ποσοστού που μπορεί να διατεθεί από το μηχανισμό Ταχείας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (RCF) - και 172,3 
εκατ. ΕΤΔ - 33,33 των διαθεσίμων από το Μηχανισμό Ταχείας Χρηματοδότησης (RFI) - ως βοήθεια για τη 
Μυανμάρ. Το σύνολο της βοήθειας, σε μια προσπάθεια στήριξης των μέτρων της Μυανμάρ για τον περιορισμό 
των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας, ανέρχεται σε 372 εκατ. δολάρια.  
Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τη Μυανμάρ από την αρχή της πανδημίας, 
καθώς το ΔΝΤ είχε δεχθεί την καταβολή 356,5 εκατ. δολαρίων στις 26 Ιουνίου. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική 
οικονομική ενίσχυση που κατέβαλε το ΔΝΤ στη χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας υπερβαίνει το ποσό 
των 700 εκατ. δολαρίων.  
 
Νέος επενδυτικός νόμος Καμπότζης  
Τον Απρίλιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο πρόσφατα σχεδιασμένος νέος επενδυτικός νόμος της Καμπότζης, 
δίνοντας μια νέα δυναμική στη βιομηχανική διαφοροποίηση της χώρας. Βασικό στόχο του αποτελεί η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της Καμπότζης, στο πνεύμα της διαφοροποίησης της οικονομικής δομής και της 
ανθεκτικότητας της στις περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις. Σύμφωνα με σχετικούς ερευνητές, η νέα έκδοση 
του επενδυτικού νόμου έχει προσαρμοστεί έτσι, ώστε να είναι περισσότερο σύμφωνη με τις κοινωνικές εξελίξεις 
και να αντιμετωπίζει καλύτερα ορισμένες από τις ανησυχίες που έχουν εγείρει οι επενδυτές. 
Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου βασίστηκε στον οδικό χάρτη που περιγράφεται στην 
Πολιτική Βιομηχανικής Ανάπτυξης 2015-2025 και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της 
παραγωγικότητας των τοπικών βιομηχανιών, αλλά και στην ανάπτυξη μεγαλύτερης συνδεσιμότητας στην 
περιφερειακή και παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Επιδιώκει, επίσης, να θεσπίσει ένα καθεστώς επενδυτικών 
κινήτρων που θα είναι διαφανές, προβλέψιμο, αμερόληπτο και ανταγωνιστικό, το οποίο θα υποστηρίζει τις 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των επενδυτών 
στη χώρα. Με βασικό στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο νέος επενδυτικός νόμος καλείται να συμβάλλει 
στη βιομηχανική διαφοροποίηση της χώρας και να χορηγήσει κίνητρα για περισσότερες επενδύσεις από 
επιχειρήσεις τεχνολογίας.  
Σημειώνουμε εδώ ότι ο ισχύων επενδυτικός νόμος υιοθετήθηκε το 1994 και τροποποιήθηκε το 2003. Μόλις ένα 
χρόνο από τη θέση του σε ισχύ, το 1995, το συνολικό ποσό των επενδύσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Επενδύσεων ανήλθε σε περίπου 2,3 δις δολάρια. Μέχρι το 2008, η αθροιστική εγκεκριμένη επενδυτική αξία 
είχε εκτοξευθεί στα 10,89 δις δολάρια, εκ των οποίων ο τουριστικός τομέας αντιπροσώπευε 8,77 δις δολάρια, 
οι υπηρεσίες 1,29 δις δολάρια και η γεωργία 106,73 εκατ. δολάρια. Μέχρι το 2019, η σωρευτική αξία των 
εγκεκριμένων επενδύσεων είχε αυξηθεί στα 85,88 δις δολάρια, ενώ μόλις το 2019, εγκρίθηκαν επενδυτικά έργα 
αξίας 9,40 δις δολαρίων, με τους επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας να αντιπροσωπεύουν 2,75 δις δολαρίων 
αυτών, το Χονγκ Κονγκ δεύτερο με 912,55 εκατ δολάρια και την Ιαπωνία στην τρίτη θέση με 298,84 εκατ 
δολάρια. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο από τις σωρευτικές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο 
1994-2019 προήλθε από την ηπειρωτική Κίνα (21,81%), η οποία κατά τα πρώτα έτη ήταν η πηγή εκτεταμένων 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης πόρων (όπως το φυσικό καουτσούκ) και του 



 
τουρισμού. Η Ν. Κορέα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 6,16% και το Ηνωμένο Βασίλειο την τρίτη θέση με 
5,01%. Άλλες σημαντικές πηγές ΑΞΕ ήταν η Μαλαισία (3,59%), η Ιαπωνία (3,13%), το Χονγκ Κονγκ (3,05%), η 
Ταϊβάν (1,77%), το Βιετνάμ (2,31%), η Σιγκαπούρη (1,64%) και η Ταϊλάνδη (1,54%), των οποίων η επένδυση 
προέρχεται κυρίως από τον τομέα της ένδυσης.  
Οι ΑΞΕ στην Καμπότζη μειώθηκαν κατά 12% το 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των επενδύσεων στον 
τραπεζικό τομέα (πτώση κατά 14,2%) και στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα (πτώση 9,8%). 
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