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Σύνοδος Κορυφής APEC  στη Μπανγκόκ (18-19.11) 
Η 29η Σύνοδος κορυφής του APEC ολοκληρώθηκε με υιοθέτηση κοινής δήλωσης, με την οποία τα μέλη του 
δεσμεύονται στους «Στόχους της Μπανγκόκ» για μια βιο-κυκλική-πράσινη οικονομία, που δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις ισορροπημένης ανάπτυξης και βιώσιμου μέλλοντος. Θέτουν δε ως βασικό στόχο την υλοποίηση 
μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για όλα τα μέλη, καταρτίζοντας ένα σχέδιο εργασίας προσαρμοσμένο στην 
ικανότητα και ετοιμότητα των επιμέρους χωρών να αντιμετωπίσουν τις σχετικές με το εμπόριο και τις 
επενδύσεις προκλήσεις. Οι ηγέτες των 21 μελών του APEC συναντήθηκαν με αυτοπρόσωπη παρουσία για 
πρώτη φορά εδώ και 4 χρόνια, ενώ παραβρέθηκαν ως ειδικοί προσκεκλημένοι η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.   
Η Σύνοδος παρείχε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και, σύμφωνα 
με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης, αποτέλεσε συλλογική επιτυχία των οικονομιών των μελών της 
APEC, τις οποίες προέτρεψε να συνεχίσουν να εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των μελών της 
περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, η Σύνοδος κορυφής παρείχε, επίσης, ένα φόρουμ για τους ηγέτες 
της APEC να συνομιλήσουν με τον ιδιωτικό τομέα μέσω του Επιχειρηματικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του 
APEC, το οποίο έχει υποβάλει αρκετές προτάσεις προς εξέταση από τους ηγέτες. Η Ταϊλάνδη πρότεινε, 
μάλιστα, συγκεκριμένο 4ετές πρόγραμμα εργασίας για τη ΣΕΣ (2023-2026), στο οποίο ενσωμάτωσε κατά το 
δυνατόν τα κοινά συμφέροντα μεταξύ των οικονομιών των μελών. 
Σε γενικές γραμμές, η Σύνοδος προσέφερε ευκαιρία διεθνούς προβολής των κοινών στρατηγικών οικονομικών 
προσανατολισμών για προώθηση οικονομικής συνεργασίας  και ανάπτυξης μεταξύ των 21 μελών της. Ως κύριοι 
άξονες οικονομικής πολιτικής των μελών APEC τέθηκαν: ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές, επενδύσεις, 
συνδεσιμότητα, δημιουργία βιώσιμων τροφοδοτικών αλυσίδων, διάχυση τεχνογνωσίας και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Επίσης, κατέστη εμφανές ότι οι χώρες της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού αποδίδουν προτεραιότητα 
στην προώθηση των διεργασιών για μια σταδιακή περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, με απώτερο 
στρατηγικό στόχο τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών Ασίας-Ειρηνικού (Free Trade Area of the Asia-Pacific, 
FTAAP). Η εν λόγω ΣΕΣ φιλοδοξεί να προωθήσει αποτελεσματικά το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή, 
να ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια εμπορίου και επενδύσεων, να αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών των μελών της και να μικρύνει σημαντικά τις αποστάσεις μεταξύ μελών της που βρίσκονται σε 
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι χώρες περιοχής είναι αντίθετες στην όξυνση της γεωπολιτικής 
αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας στην περιοχή και προωθούν μια ισορροπημένη συνεργασία με όλες τις δυνάμεις. 
Η Ταϊλάνδη παρέδωσε τη σκυτάλη στις ΗΠΑ, η οποία θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση το επόμενο έτος. 
 
Τελευταίες εκτιμήσεις για την οικονομία της Ταϊλάνδης 
Η οικονομία της Ταϊλάνδης αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό κατά το 3ο τρίμηνο – επεκτάθηκε κατά 4,5% - ιδίως 
χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού, την αυξημένη κατανάλωση και ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων. 
Ωστόσο, περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης επισκιάζονται από τους κινδύνους επιβράδυνσης της παγκόσμιας 
ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.  
Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(NESDC), ενισχυμένη από την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, η οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης για το 
2022 προβλέπεται να ανέλθει τελικά στο 3,2%, χωρίς περαιτέρω ανάγκη για σημαντικά πακέτα οικονομικών 
κινήτρων. Παρόλα αυτά, από το υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται πακέτα οικονομικών κινήτρων με στόχο 
την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, όπως μια δέσμη κινήτρων για φορολογικές εκπτώσεις 
των καταναλωτών για αγορά ηλεκτρικών συσκευών. Εκτός από τα πακέτα οικονομικών κινήτρων, το NESDC 
προχώρησε σε συστάσεις προς την κυβέρνηση προς επίλυση άλλων πιεστικών ζητημάτων, όπως το χρέος των 
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νοικοκυριών, δίκαιες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, προώθηση των εξαγωγών και προληπτικά μέτρα για την 
προστασία της ταϊλανδικής οικονομίας και νομίσματος από παγκόσμιες οικονομικές και νομισματικές κρίσεις. 
Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι προγνώσεις της Τράπεζας της Ταϊλάνδης. Η Τράπεζα θεωρεί ότι η χώρα 
θα αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις το επόμενο έτος, εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, αλλά η 
ανάκαμψή της παραμένει σε καλό δρόμο. Η οικονομία της Ταϊλάνδης σημειώνει σταδιακή ανάκαμψη, με 
προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,3% φέτος και 3,8% το επόμενο έτος. 
Σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της οικονομίας της χώρας μέσω προσέλκυσης επενδύσεων, το 
Συμβούλιο Επενδύσεων της Ταϊλάνδης (BOI) ενέκρινε τη νέα πενταετή στρατηγική προώθησης επενδύσεων, 
με στόχο την οικοδόμηση της «νέας οικονομίας» της Ταϊλάνδης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής, που θα 
εφαρμοστεί από το 2023 έως το 2027, θα στηρίξουν, ιδίως, τις επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, πράσινη και 
έξυπνη βιομηχανία, καθώς και επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, οι 
οποίες πιστεύεται ότι θα δώσουν την απαιτούμενη ώθησης στη νέα οικονομία και θα αυξήσουν ιδιαίτερα την 
ανταγωνιστικότητα, όπως δήλωσε ο κ. Narit Therdsteerasukdi, ο νέος γενικός γραμματέας του BOI. 
 
Σύνοδοι κορυφής ASEAN στη Καμπότζη 
Ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) πραγματοποίησε την 40η, την 41η και τις σχετικές 
συνόδους κορυφής στην Phnom Penh, υπό την προεδρία της Καμπότζης με αυτοπρόσωπη παρουσία για 
πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων 
κορυφής των χωρών ASEAN στην Καμπότζη οι δεσμοί των χωρών ASEAN με τους παγκόσμιους εταίρους τους 
αναβαθμίστηκαν σημαντικά.  
Το ASEAN, φτάνοντας το 55ο έτος της, συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους, 
καθώς οι ηγέτες των χωρών της εργάζονται από κοινού για την προώθηση της συνεργασίας και την οικονομική 
ανάκαμψή τους και αντιμετωπίζουν μαζί τις προκλήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινή δράση. Κατά τη 
διάρκεια των συνόδων κορυφής υπό την προεδρία της Καμπότζης, εγκρίθηκαν συνολικά πάνω από 70 
αναφορές αποτελεσμάτων και δηλώσεις που καλύπτουν τους τρεις πυλώνες του ASEAN και το πλαίσιο 
συνεργασίας με τους εταίρους, ώστε να συνεχιστεί και ενισχυθεί η σχέση τους.  
Συγκεκριμένα, η ASEAN αναβάθμισε επίσημα τους δεσμούς της με την Ινδία και τις ΗΠΑ σε ολοκληρωμένες 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, ένα χρόνο μετά τη δημιουργία των δύο πρώτων τέτοιων εταιρικών σχέσεων με 
την Κίνα και την Αυστραλία. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μαζί με τους ομολόγους του της ASEAN 
και της Ν. Ζηλανδίας την ουσιαστική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ASEAN-Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας (AANZFTA). ASEAN και Ιαπωνία συμφώνησαν 
να ενισχύσουν τη συνεργασία για την οικονομική ανάκαμψη και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, τις ισχυρές, 
βιώσιμες και καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες, τονίζοντας τη σημασία της επέκτασης των εμπορικών και 
επενδυτικών συνεργασιών. 
Στη σύνοδο κορυφής ASEAN - ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι τα κράτη μέλη της ASEAN 
είναι σε καλή θέση για να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και μια ισχυρή παγκόσμια 
οικονομία. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ σημαντικό ότι απτά θέματα, όπως το ελεύθερο εμπόριο και η ψηφιακή 
οικονομία συζητήθηκαν στη σύνοδο κορυφής ASEAN + 3, ενώ μεγάλη προβολή λαμβάνει και η επίσημη έναρξη 
διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ASEAN-Κίνας (ACFTA), καθώς, 
εάν υλοποιηθεί, θα αποβεί ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία.  
Επίσης, οι συνολικές σχέσεις ASEAN – ΕΕ, εξελίχθηκαν κατά την προεδρία της Καμπότζης. Παρότι δεν υπάρχει 
τακτική ετήσια σύνοδος κορυφής μεταξύ των δύο περιοχών, οι σχέσεις τους έχουν πλέον προχωρήσει σε νέο 
ύψος. Ο Πρωθυπουργός της Καμπότζης Hun Sen πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel για τις σχέσεις Καμπότζης-ΕΕ και τη μεταξύ τους συνεργασία στο 
περιθώριο των συνόδων κορυφής της ASEAN. Η σύνοδος κορυφής ASEAN - ΕΕ στις Βρυξέλλες θα 
σηματοδοτήσει το ορόσημο της 45ης επετείου των σχέσεων διαλόγου τους, καταδεικνύοντας τη δέσμευση για 
περαιτέρω προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ και ο ASEAN αποτελούν αυτή τη στιγμή τις δύο 
πιο προηγμένες πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης στον κόσμο. Η ΕΕ δεν είναι μόνο ο 
σημαντικότερος συνεργάτης του ASEAN σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και ο τρίτος μεγαλύτερος 
εμπορικός της εταίρος. Με τη συνέχιση αυτής της εταιρικής σχέσης, ιδίως μέσω της εμπορικής συνδεσιμότητας, 
η ΕΕ και ο ASEAN προβλέπεται να αποτελέσουν παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Η ΕΕ φαίνεται να 
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αντιμετωπίζει σοβαρά το στόχο της εμβάθυνσης της εν λόγω σύνδεσης, έχοντας συνεισφέρει συνολικά 
περισσότερα από 324 εκατ. ευρώ μέσω αναπτυξιακών έργων. Η ΕΕ και ο ASEAN ενδέχεται να μην είναι πάντα 
συμβατοί και σε παρόμοια στάδια ανάπτυξης, ωστόσο, μια βιώσιμη σχέση μεταξύ τους, βασισμένη σε 
ολοκληρωμένα πρότυπα και κανόνες, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω προσέγγισή τους. 
Τέλος, οι ηγέτες των κρατών μελών ASEAN δήλωσαν την καταρχάς συμφωνία τους να δεχθούν το Ανατολικό 
Τιμόρ ως το 11ο μέλος τους, χορηγώντας του ήδη καθεστώς παρατηρητή και επιτρέποντάς του να συμμετέχει 
σε όλες τις συνεδριάσεις.  
 
Τελευταίες εκτιμήσεις για την οικονομία της Καμπότζης – Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), οι πρόγνωση για 
οικονομική ανάπτυξη για την Καμπότζη διατηρήθηκε στο 5,3% για το 2022, αλλά μειώθηκε στο 6,2% από 6,5% 
για το 2023, λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ενδυμάτων, 
ταξιδιωτικών ειδών και υποδημάτων της Καμπότζης παρέμεινε ισχυρή, καταγράφοντας αύξηση 39,8% από έτος 
σε έτος το πρώτο εξάμηνο του 2022, παρά την οικονομική επιβράδυνση σε ΗΠΑ και ΕΕ. Ο κλάδος της 
μεταποίησης ειδών μη ένδυσης συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή του δυναμική, οι κατασκευές ανέκαμψαν 
σταδιακά, με τις εισαγωγές δομικών υλικών να αυξάνονται κατά 22,8%, ενώ η βιομηχανική παραγωγή 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,1% φέτος, προτού επιβραδυνθεί σε 8,6% το 2023 λόγω της ασθενέστερης 
εξωτερικής ζήτησης. Η χώρα, μάλιστα, αναμένεται να έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά αύξησης πληθωρισμού 
μεταξύ των χωρών του ASEAN φέτος, παρά την παγκόσμια αύξηση των τιμών των καυσίμων και των 
λιπασμάτων. 
Παρόμοια είναι και η εκτίμηση του ΔΝΤ, το οποίο μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2022 
σε 5%, από 5,1% στα τέλη Απριλίου, και την εκτίμηση του για το 2023 σε σχεδόν 5,5%, από πάνω από 6% 
νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Καμπότζης ενισχύθηκε από την απόδοση των 
εξαγωγών, σε συνδυασμό με συνεχιζόμενα μέτρα στήριξης και τη συνεχή ανάκαμψη του τουρισμού, αλλά 
συγκρατήθηκε από εξωτερικές πιέσεις που σχετίζονται με την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρεί 
και αυτό ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί φέτος και να μειωθεί στη συνέχεια, στηριζόμενο στην 
υπόθεση ότι παραμένει ως επί το πλείστον περιορισμένος στα εισαγόμενα αγαθά. 
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 4,8% φέτος και θα συνεχίσει να αυξάνεται για τα 
επόμενα δύο χρόνια (5,3% το 2023 και 6,2% το 2024), παραμένοντας, όμως, κάτω από τα επίπεδα πριν από 
την πανδημία, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 6%, υπερδιπλάσιο από τα ποσοστά των τελευταίων 
δύο ετών. 
Το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού της χώρας έχει λάβει ως υπόθεση ότι το ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει 
αύξηση κατά 6,6% το 2023, ενισχυμένο από την εξωτερική ζήτηση και την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας. 
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οικονομία της χώρας το 2022 προβλέπεται να συνεχίσει την ανάπτυξή της κατά 5,4%, 
παρά τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα στηριχθεί, κυρίως, στους 
βασικούς οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της γεωργίας.  
Το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2023, ύψους 39,206,205 εκατομ.Riel (9,64 δις δολαρίων ΗΠΑ), 
που αντιστοιχεί στο 29,87% του ΑΕΠ της χώρας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο. Το εν λόγω σχέδιο 
του προϋπολογισμού είναι αυξημένο κατά 13% από περίπου 8,5 δις δολάρια το 2022. Η κυβέρνηση έχει 
υπολογίσει τα έσοδα σε 29.311.747 εκατομ. Riels (περίπου 7,2 δις δολάρια ΗΠΑ), που ισοδυναμούν με 22,33% 
του ΑΕΠ, αύξηση δηλαδή της τάξεως του 14,5% σε σύγκριση με τον περσινό νόμο για τον προϋπολογισμό. 
Θεωρεί ότι ξένη χρηματοδότηση, κρατικές καταθέσεις, κεφάλαια στήριξης και έκδοση κρατικών ομολόγων θα 
καλύψουν το δημοσιονομικό έλλειμμα του 7,54% του ΑΕΠ. Το νομοσχέδιο χρειάζεται έγκριση και από τη 
γερουσία, πριν υποβληθεί στον βασιλιά για έγκριση. 
 
ΑΞΕ στην Καμπότζη 
Οι χώρες του ASEAN από κοινού δέχθηκαν περίπου 174 δις δολάρια ΑΞΕ το 2021, σημειώνοντας ανάκαμψη 
κατά 42% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Έκθεση Επενδύσεων του ASEAN 2022. Η 
εισροή ΑΞΕ στην Καμπότζη ήταν, ωστόσο, σταθερή στα 3,5 δις δολάρια (3,6 δις δολάρια το 2020), 
παραμένοντας σχετικά υψηλή σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των 2,8 δις δολαρίων την περίοδο 2015-
2019. Ο τουρισμός, ο κορυφαίος τομέας για ΑΞΕ στην Καμπότζη το 2019 και το 2020, παρέμεινε στην κορυφή 
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και το 2021, παρά τη μείωση του αριθμού των σχετικών σχεδίων. Οι εισροές ΑΞΕ στη μεταποίηση, ωστόσο, 
αυξήθηκαν κατά 28% φτάνοντας τα 710 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι ΑΞΕ στη βιομηχανία ενδυμάτων, 
παραδοσιακά από τις μεγαλύτερες πηγές ΑΞΕ για τη χώρα, παρέμειναν σταθερές στα 272 εκατομμύρια 
δολάρια. 
Το μεγαλύτερο τμήμα των εισερχόμενων ΑΞΕ το 2021 κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Καμπότζης, 
Phnom Penh, με δεύτερη τη Sihanoukville, παράκτια πόλη στην πρωτεύουσα της επαρχίας Preah Sihanouk και 
τρίτη από κοινού τη Siem Reap στα βορειοδυτικά και την περιοχή Aoral στην επαρχία Kampong Speu στην 
κεντρική Καμπότζη. 
Οι εισροές ΑΞΕ στη χώρα προήλθαν αποκλειστικά από εταιρίες με έδρα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη 
Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. Η Σιγκαπούρη πέρασε την Κίνα ως η κορυφαία επενδυτική χώρα το 
2021, αντιπροσωπεύοντας 40% των εισερχόμενων ΑΞΕ της Καμπότζης και η Κίνα έπεσε στη δεύτερη θέση, 
μαζί με τις ΗΠΑ. Η Μυανμάρ, το Χονγκ Κονγκ και οι Κάτω Χώρες αποτέλεσαν την πηγή των υπολοίπων 
επενδύσεων.  
Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση της χώρας για προσέλκυση ΑΞΕ τα τελευταία 
χρόνια. Το 2020, η κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής επενδυτικών αιτήσεων, 
σύμφωνα με το οποίο νέες εταιρίες μπορούν να λάβουν έγκριση εντός οκτώ εργάσιμων ημερών για να 
εγκαταστήσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα. Τον Οκτώβριο του 2021, θεσπίστηκε νέος νόμος με στόχο 
να συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων. Ο νόμος αυτός φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τη διάσπαρτη 
υφιστάμενη νομοθεσία και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανοικτού και διαφανούς νομικού πλαισίου για τις 
επενδύσεις, και στην προσέλκυση και προώθηση ποιοτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών επενδύσεων 
προσαρμοσμένων στη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Η Καμπότζη δεν θέτει πλέον όρια στη 
συμμετοχή σε εταιρίες ή ελέγχους κεφαλαίων, ούτε περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων εκτός χώρας, ενώ 
επιτρέπει μέχρι και 100% ιδιοκτησίας για ξένες εταιρίες που δημιουργούν επιχειρήσεις στη χώρα.  
Η Καμπότζη, γνωρίζοντας την εξάρτησή της από γειτονικές χώρες, υπέγραψε ΣΕΣ με την Κίνα και τη Ν. Κορέα 
το 2022 για να προωθήσει τις εξαγωγές της και να ενθαρρύνει περαιτέρω ΑΞΕ, ενώ η Κίνα και η Καμπότζη 
έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν το διμερές εμπόριο σε 10 δις δολάρια έως το 2023, από 8 δις δολάρια το 2021, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Καμπότζης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, επίσης, ένα 10ετές σχέδιο 
υποδομών ύψους 50 δις δολαρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 330 έργα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής και βελτίωσης οδικού δικτύου, βελτίωσης της συνδεσιμότητας για την επιτάχυνση των ταξιδιών και 
των εμπορευματικών μεταφορών και υποστηρικτικές υποδομές στα διεθνή συνοριακά σημεία ελέγχου. Η 
κυβέρνηση θεωρεί ότι οι κρίσιμες αυτές πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν την Καμπότζη να επιτύχει το φιλόδοξο 
σχέδιό της να γίνει χώρα υψηλού-μεσαίου εισοδήματος έως το 2030. 
Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι, παρότι η οικονομία της χώρας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, μπορεί 
ακόμα να προσφέρει στους επενδυτές γη και εργασία χαμηλού κόστους, χαρακτηριστικά που οι πιο 
ανεπτυγμένες ασιατικές χώρες δεν είναι πλέον σε θέση να παράσχουν. Καθώς η Καμπότζη έχει πληγεί σκληρά 
από την πανδημία και σημειώνει βραδύτερη ανάκαμψη από πολλούς ομολόγους της, ορισμένοι διεθνείς 
επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, όμως οι μεταρρυθμίσεις της χώρας συμβάλουν ήδη στην προώθηση 
των διεθνών επενδύσεων. Η ανάκαμψη της Καμπότζης από την πανδημία μπορεί να επιταχυνθεί με κατάλληλη 
αύξηση των ΑΞΕ. 
 
Ψηφιακή πρόοδος της Καμπότζης 
Η ψηφιακή καταναλωτική βάση των χωρών του ASEAN έχει επεκταθεί κατά 20% τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, από τις ταχύτερες δηλαδή αυξήσεις που παρατηρήθηκαν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 
Υπολογίζεται ότι η ψηφιακή οικονομία θα προσθέσει περίπου 363 δις δολάρια ακαθάριστης αξίας 
εμπορευμάτων έως το 2025. Σύμφωνα με μια πρόσφατη σχετική έκθεση με δεδομένα από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών της Καμπότζης (TRC), ο αριθμός των συνδρομητών διαδικτύου στη χώρα έχει αυξηθεί σε 
17.872 εκατομμύρια πέρυσι από 8.099 εκατομμύρια το 2016, αύξηση 120%. Στην πραγματικότητα, οι 
συνδρομές στο διαδίκτυο στην Καμπότζη έχουν ξεπεράσει το συνολικό πληθυσμό της χώρας, που ανέρχεται 
στα 16 εκατομμύρια περίπου, ενώ οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στη χώρα ανέρχονται σε 19.899 
εκατομμύρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας του ASEAN κατά τον 8ο Διάλογο του ASEAN 
συζητήθηκαν αναλυτικά οι ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές νεοσύστατες 
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επιχειρήσεις και διερευνήθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα για την 
περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ψηφιακών νεοσύστατων 
επιχειρήσεων στην περιοχή.  
Στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης για τα βήματα της χώρας στο δρόμο της ψηφιοποίησης της οικονομίας 
δημιουργήθηκε σχετικός ιστότοπος, Πύλη Ψηφιακής Οικονομίας (The Digital Economy Portal, DEP) από την 
Open Development Cambodia (ODC) σε συνεργασία με την εταιρία Meta. Η πύλη είναι προσβάσιμη στα Χμερ 
και τα Αγγλικά και διαθέτει δείκτες σχετικούς με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Καταγράφει, επίσης, σχετικές αναφορές, διατάγματα και νόμους από την Κυβέρνηση της χώρας, όπως ο νέος 
νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ θα προστίθεται διαρκώς σχετικό περιεχόμενο. Καθώς η χώρα εφαρμόζει 
την πολιτική ψηφιακής διακυβέρνησης της Καμπότζης 2022-2035 με στόχο να «βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων μέσω της καλύτερης παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών», η εν λόγω πύλη δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή οικονομία της χώρας 
και απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία των 
πολιτών. Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ψηφιακής 
οικονομίας και επιχειρήσεων (www.digitaleconomy.gov.kh), την επιχειρηματική πύλη (www.business.gov.kh), 
την πύλη για Startups (www.startupcambodia.gov.kh) και τη σχετική με το ηλεκτρονικό εμπόριο πύλη 
(Go4eCam). 
Σημειώνουμε εδώ ότι, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης προς μια συνολικά ψηφιακή οικονομία, η Τράπεζα της 
Ταϊλάνδης (BOT) και το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας έχουν αναπτύξει συστήματα, τόσο για ψηφιακές 
πληρωμές εντός της χώρας, όσο και για διασυνοριακές πληρωμές. Κατά τη διάρκεια της συνόδου APEC, η 
Τράπεζα της Ταϊλάνδης παρουσίασε την εμπειρία της από ένα διασυνοριακό σύστημα πληρωμών μέσω 
ψηφιακών μέσων, όπως η πληρωμή μέσω QR. Μέχρι στιγμής, η Ταϊλάνδη συνεργάζεται με την Καμπότζη, την 
Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ σε διασυνοριακές πληρωμές QR. Οι 
χρήστες μπορούν να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές μέσω κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο της 
συνδεσιμότητας του προγράμματος PromptPay (της Σιγκαπούρης) και PayNow (της Ταϊλάνδης), ενώ η 
Ταϊλάνδη επιδιώκει να επεκτείνει τη διασυνοριακή συνεργασία πληρωμών και με άλλα μέλη του APEC. 

  
 

Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα 
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