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Τελευταίες προγνώσεις για την οικονομία της Ταϊλάνδης 
Η οικονομία της Ταϊλάνδης αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη της τάξεως του 3,1% φέτος σύμφωνα με τις 
τελευταίες προγνώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, υψηλότερη δηλαδή από την προηγούμενη πρόβλεψη του 
Ιουνίου για 2,9%, υποστηριζόμενη, κυρίως, από την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές. Ωστόσο, η Τράπεζα 
μείωσε την πρόγνωση για την ανάπτυξη της Ταϊλάνδης το 2023 στο 4,1%, από την τελευταία πρόγνωση του 
4,3%, βασισμένη, κυρίως στην υπόθεση ότι η αναμενόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση το επόμενο 
έτος θα συμπιέσει τη ζήτηση για εξαγωγές, παρά την ανάκαμψη του τουρισμού ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης 
των μέτρων για την πανδημία. Οι τελευταίες προγνώσεις του ΔΝΤ κάνουν λόγο για ανάπτυξη της τάξης του 
2,8% φέτος και 3,7% το 2023, σε συνέχεια της μικρής ανάκαμψης της τάξεως του 1,%% κατόπιν της ραγδαίας 
μείωσης κατά 6,1% το 2020.  
Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3% έως 3,5%. Το Γραφείο 
Δημοσιονομικής Πολιτικής (FPO) του Υπουργείου Οικονομικών μείωσε ελαφρώς την πρόβλεψή του σε 3,4% 
από 3,5%, επικαλούμενο χαμηλότερες από τις αναμενόμενες ιδιωτικές επενδύσεις εξαιτίας υψηλότερου 
κόστους παραγωγής, ενώ αναμένει ανάπτυξη της τάξης του 3,8% για το 2023. Η τιμή αυτή βασίζεται στην 
εκτίμηση επιβράδυνσης των εξαγωγών, όμως αύξησης του αριθμού Κινέζων, κυρίως, τουριστών κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους. 
Υπολογίζεται ότι η Ταϊλάνδη αναμένει 8 με 10 εκατομμύρια αφίξεις ξένων τουριστών μέχρι το τέλος του έτους, 
καθώς περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες έχουν επισκεφθεί τη χώρα τους πρώτους 9 μήνες του έτους. Ο αριθμός 
αυτός είναι μεν αυξημένος κατά πολύ από το ίδιο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (400.000 χιλιάδες), πολύ 
μακριά, όμως από τα σχεδόν 40 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε 21,5 
εκατομμύρια το 2023, κυρίως λόγω της αναμενόμενης χαλάρωσης των ταξιδιωτικών περιορισμών της Κίνας.  
Η εγχώρια ζήτηση υποστηρίζεται τόσο από κυβερνητικά μέτρα όσο και από την αύξηση του εισοδήματος 
αγροτών κατά 7,4% σε ετήσια βάση για τους πρώτους 9 μήνες του 2022, ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να 
συνεχιστούν τους υπόλοιπους μήνες του 2022, κυρίως λόγω της υψηλότερης παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα. 
Σχετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση των εξαγωγών κατά 8,1% το 2022 και επιβράδυνσή τους στο 5,1% 
το 2023. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, το FPO αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 6,2% έως το τέλος 
του 2022, κάτι που συνάδει με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ταϊλάνδης για τουλάχιστον 6%.  
Ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% και ο πληθωρισμός αναμένεται, 
επίσης, να μειωθεί σε 2,9% το 2023, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας αναμένεται να συνεχίσουν την 
πτωτική τους πορεία. Η κύρια ανησυχία του FPO για την οικονομία της Ταϊλάνδης αυτή τη στιγμή είναι η 
επιβράδυνση των οικονομιών των μεγάλων εμπορικών της εταίρων και οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να διαταράξουν την παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα. 
 
Συμφωνία Πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ – Ταϊλάνδης  
Οριστικοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου το κείμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ 
– Ταϊλάνδης, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαπραγματευτική διαδικασία με τη μονογραφή του σχετικού 
κειμένου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει δρομολογηθεί για το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
ASEAN - ΕΕ τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από τα μέρη και 
ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται και από τις δύο πλευρές.  
Η ΣΕΣΣ φιλοδοξεί να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, δίνοντας 
περισσότερες δυνατότητες αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας σε ευρύ αριθμό τομέων πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, των μεταφορών, της 
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επιστήμης και τεχνολογίας, του εμπορίου, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της γεωργίας, της μετανάστευσης, του πολιτισμού και της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη, ο οποίος θα 
πλαισιώσει θετικά τις σχέσεις ΕΕ - Ταϊλάνδης για τα επόμενα χρόνια. 
Με τη μονογραφή τερματίζεται μια διαδικασία που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004, όταν το Συμβούλιο 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί επιμέρους συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας με την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και το Μπρουνέι. Η 
Ταϊλάνδη είναι ο έκτος εταίρος του ASEAN που ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις για μια ΣΕΣΣ με την ΕΕ 
μετά την Ινδονησία, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Η ΣΕΣΣ με την Ταϊλάνδη είχε 
μονογραφηθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2013, αλλά η υπογραφή της αναστάλθηκε το 2014 μετά την 
κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό. Μετά την εκλογή της κυβέρνησης και σε συνέχεια των συμπερασμάτων 
του Συμβουλίου του 2019, η ΕΕ έκρινε σκόπιμο να λάβει μέτρα για τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την 
Ταϊλάνδη, προετοιμάζοντας εκ νέου την υπογραφή της ΣΕΣΣ. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία 
επαναλήφθηκαν στις 13 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώθηκαν, μετά τον έβδομο γύρο, στις 11 Ιουνίου 2022. 
Προς το παρόν και μέχρι τη θέση σε ισχύ της νέας συμφωνίας, η συνεργασία ΕΕ - Ταϊλάνδης βασίζεται στη 
συμφωνία συνεργασίας ΕΕ - ASEAN του 1980. Η νέα συμφωνία θα δώσει στις σχέσεις ΕΕ-Ταϊλάνδης μια νέα 
νομική βάση, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες προκλήσεις και θα παράσχει την αναγκαία 
ώθηση για την επανέναρξη των συνομιλιών για μια πλήρη ΣΕΣ το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά πολλούς, 
η υπογραφή της ΣΕΣΣ υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν περισσότερο προς μια ΣΕΣ, που θα 
αποτελέσει την τρίτη που συνάπτει η ΕΕ με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, μετά τις συμφωνίες ορόσημα με 
τη Σιγκαπούρη και τη Βιετνάμ. Η ΕΕ το αντιμετωπίζει σε κάθε περίπτωση ως ένα ακόμα βήμα στην πορεία για 
την ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, μια ολοένα και πιο σημαντική περιοχή 
οικονομικά και γεωπολιτικά για την ΕΕ. 
 
Δικαίωμα αλλοδαπών για υπό προϋποθέσεις αγορά γης  
Η Ταϊλάνδη έκανε ένα σημαντικό βήμα να δώσει στους ξένους το δικαίωμα αγοράς γης υπό προϋποθέσεις, 
στην προσπάθεια της χώρας να τονώσει την οικονομία της προσελκύοντας περισσότερους πλούσιους διεθνείς 
επενδυτές. Το υπουργικό συμβούλιο της Ταϊλάνδης ενέκρινε διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο 
ανοίγει το δρόμο σε τέσσερις ομάδες μη-ταϊλανδών πολιτών να μπορούν να αγοράσουν μέχρι 0,16 εκτάρια 
(ένα rai) γης για οικιστικούς σκοπούς, στο γενικότερο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων. Στις κατηγορίες που θα έχουν το σχετικό δικαίωμα περιλαμβάνονται 4 κατηγορίες 
αλλοδαπών: 

- άτομα με υψηλά εισοδήματα (παγκόσμιοι πολίτες με περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον ενός εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ, ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 80.000 δολαρίων ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια και επενδύσεις 
τουλάχιστον 500.000 δολαρίων ΗΠΑ στη χώρα), 

- πλούσιοι συνταξιούχοι (συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 50 ετών με περιουσιακά στοιχεία ενός εκατ. δολαρίων 
ΗΠΑ, ετήσιο εισόδημα 80.000 δολαρίων ΗΠΑ ή ελάχιστο εισόδημα 40.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως και επενδύσεις 
τουλάχιστον 250.000 δολαρίων ΗΠΑ στη χώρα), 

- όσοι θέλουν να εργαστούν από την Ταϊλάνδη (αλλοδαποί που θέλουν να εργαστούν από την Ταϊλάνδη με ετήσιο 
εισόδημα τουλάχιστον 80.000 δολαρίων ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια ή ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 40.000 και 
έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή κατέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχουν λάβει χρηματοδότηση 
τουλάχιστον ενός εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, έχουν εργαστεί σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο χρηματιστήριο, με ετήσια 
έσοδα τουλάχιστον 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν τουλάχιστον πενταετή 
εργασιακή εμπειρία), καθώς και  

- ειδικοί με δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της χώρας (ειδικευμένοι επαγγελματίες με ετήσιο 
εισόδημα τουλάχιστον 80.000 δολάρια ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, σύμβαση εργασίας σε βιομηχανίες-
στόχους και τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία). 

Επιπλέον, απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον 50.000 δολαρίων ΗΠΑ. 
Μόνο αλλοδαποί που πληρούν τις αυστηρές αυτές προϋποθέσεις θα επιτρέπεται να κατέχουν γη, ενώ θα 
μπορούν να αγοράσουν γη σε συγκεκριμένες περιοχές, καθοριζόμενες από το νόμο.  
Προϋπόθεση για την απονομή του σχετικού δικαιώματος είναι η επένδυση τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων μπατ 
(πάνω από 1 εκ. ευρώ) σε κρατικά ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων στην Ταϊλάνδη για τουλάχιστον 
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τρία χρόνια. Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές δηλώσεις, το διάταγμα θα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 
Το διάταγμα δέχθηκε ισχυρή κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από μέρος του τύπου και του κοινού 
που το χαρακτήρισε ως ξεπούλημα στους ξένους. Το μέγεθος των αντιδράσεων δημιουργούν σοβαρές 
αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχετικού εγχειρήματος, καθώς ήδη εξετάζεται τροποποίηση ή ακόμα και 
κατάργηση των σχετικών διατάξεων. 
 
Εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για ΣΕΣ ΕΖΕΣ – Ταϊλάνδης 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή της ΕΖΕΣ επισκέφθηκε την Ταϊλάνδη για να συζητήσει τις σχέσεις Ταϊλάνδης – 
ΕΖΕΣ, μετά τη συμφωνία έναρξης των διαπραγματεύσεων για σύναψη ΣΕΣ τον Ιούνιο. Στη συνέχεια 
ακολούθησε ο επόμενος γύρος των σχετικών διαπραγματεύσεων, ο οποίος έλαβε χώρα στις Ελβετία (31 
Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου). Στόχος και των δύο πλευρών είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός 2 
ετών. Οι χώρες της ΕΖΕΣ είναι μικρές εξωστρεφείς οικονομίες με μικρή εσωτερική αγορά και 
προσανατολισμένες προς το διεθνές εμπόριο, ως εκ τούτου προσδοκούν από τη σχετική ΣΕΣ μια καλύτερη 
πρόσβαση σε πρώτες ύλης μέσω της διαφοροποίησης αγορών καθώς και τη γενικότερη αύξηση εμπορικών 
ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα. Η σύναψη 
ΣΕΣ θα αυξήσει τη σύνδεση των περιοχών σε εμπορικό και τουριστικό επίπεδο, ενώ θα δημιουργήσει ώθηση 
για νέες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες απασχόλησης για Ταϊλανδούς πολίτες. Επίσης, η τεχνογνωσία των 
χωρών αυτών σε θέματα πράσινης ανάπτυξης θα αποβεί ιδιαίτερα επωφελής στη σχετική αναπτυξιακή πορεία 
της Ταϊλάνδης, καθώς η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών θα βοηθήσει τη χώρα να υπερβεί 
τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο. Οι εμπορικές ροές 
μεταξύ των χωρών ΕΖΕΣ και της Ταϊλάνδης υπολογίζονται σε περίπου 105 δις μπατ (2,85 δις ευρώ), 
αποτελούμενες από 1,7 δις ευρώ εισαγωγών της Ταϊλάνδης και 1,15 δις εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από 
τις χώρες ΕΖΕΣ. 
 
Οι υπουργοί Οικονομίας των χωρών ASEAN εξετάζουν τη σύναψη ΣΕΣ με την ΕΕ 
Οι υπουργοί των χωρών ASEAN έθεσαν το ζήτημα της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ στην ημερήσια διάταξη 
της συνόδου κορυφής στο Siem Reap το Σεπτέμβριο. Στη σύνοδο εξετάστηκε η πρώτη φάση του προγράμματος 
πλαισίου ASEAN - ΕΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις για την περίοδο 2022-2023 και η περαιτέρω ανάπτυξη 
του πλαισίου που καθορίζει τις παραμέτρους για τη μελλοντική σύναψη διμερών ΣΕΣ ASEAN - ΕΕ. Υπήρξε 
κοινή πεποίθηση ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο που να περιλαμβάνει τη συνεργασία, την αμοιβαία συνδρομή και 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και από τις δύο πλευρές, με στόχο την επέκταση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 
ή επενδύσεων, την προώθηση των επενδύσεων ΕΕ-ASEAN και τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις αυτές 
ωφελούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλήγοντας στη δημιουργία μιας ΣΕΣ ASEAN - ΕΕ.  
Η σύνοδος κάλυψε τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της ολοκλήρωσης της Οικονομικής Κοινότητας 
της ASEAN, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των οικονομικών παραδοτέων προτεραιότητας της Προεδρίας 
της Καμπότζης ASEAN 2022, την οικονομική ανάκαμψη μετά τον COVID-19, τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις 
της ASEAN και την αίτηση του Ανατολικού Τιμόρ για ένταξη στην ASEAN. Το 2021, ο μεγαλύτερος εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ μεταξύ των χωρών ASEAN ήταν το Βιετνάμ, με αγαθά αξίας 50 δις δολαρίων, περνώντας τη 
Σιγκαπούρη (43,7 δις δολάρια) και τη Μαλαισία (41,6 δις). Η Μυανμάρ (25%) κατέγραψε τον μεγαλύτερο ρυθμό 
ανάπτυξης μεταξύ 2011 και 2021 μπροστά από την Καμπότζη (13%) και το Βιετνάμ (12%). Οι χώρες του ASEAN 
δέχθηκαν συνολικά 174 δις δολάρια ΑΞΕ το 2021, ανάκαμψη κατά 42% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με την Έκθεση Επενδύσεων της ASEAN 2022. Η αύξηση αυτή των εισροή ΑΞΕ στην περιοχή 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αναδυόμενες ευκαιρίες σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλεκτρονικά 
είδη, η ψηφιακή οικονομία και οι πράσινες τεχνολογίες.  
 
Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ASEAN και ΕΕ 
Οκτώ περίπου χρόνια από όταν σηματοδότησαν την πρόθεσή τους να σφυρηλατήσουν στενότερες σχέσεις 
αεροπορικών μεταφορών, εν μέρει για να αντιμετωπίσουν την απώλεια κυκλοφορίας μέσω των μεγάλων 
κόμβων στον Περσικό Κόλπο, εκπρόσωποι της ΕΕ και του ASEAN προχώρησαν στην υπογραφή της Συνολικής 
Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών (CATA). Η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη αεροπορική 
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συμφωνία μεταξύ ενώσεων κρατών, θέτοντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της 
αεροπορίας. Η συμφωνία φιλοδοξεί να διανοίξει περισσότερες ευκαιρίες αεροπορικών μεταφορών και να 
βελτιώσει την άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο περιοχών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τους κανόνες και 
τα πρότυπα για τις πτήσεις. Θα αντικαταστήσει περισσότερες από 140 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών 
μεταφορών, παρέχοντας έτσι ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, ενώ παρέχει μια 
νέα πλατφόρμα συνεργασίας. 
Με τον καθορισμό παγκόσμιων κριτηρίων αναφοράς που δεσμεύουν το σύνολο των 37 χωρών των δύο 
περιοχών για θεμιτό ανταγωνισμό και βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η συμφωνία 
αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα μιας νέας γενιάς διεθνών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών. Η 
υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στις χώρες του ASEAN.  
 
Σύνοδος Κορυφής APEC 
Οι περισσότεροι από τους ηγέτες των χωρών μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec) 
έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη σύνοδο κορυφής στην Μπανγκόκ στις 18-19 Νοεμβρίου. Η 
κυβέρνηση της Ταϊλάνδης δηλώνει ότι θα διασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια για τους ηγέτες των μελών του 
Apec, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία τους από τον κορονοϊό, ενώ θα διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη κυκλοφορία γύρω από τον χώρο της συνάντησης χωρίς υπέρμετρη ενόχληση των κατοίκων. Έτσι, 
το υπουργικό συμβούλιο έχει κηρύξει επιπλέον αργίες για το δημόσιο τομέα από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 
για να ελαφρύνει τους δρόμους της Μπανγκόκ από την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.  
Η συνάντηση των οικονομικών ηγετών, που έχει προγραμματιστεί για τις 18-19 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος της 
Συνόδου Κορυφής Αpec, η οποία ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου στο Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο Queen Sirikit της 
Μπανγκόκ. Ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Αpec (Abac) δήλωσε ότι τα 
πέντε κύρια σημεία στην ατζέντα της συνάντησης του APEC θα φέρουν στο προσκήνιο θέματα όπως ο 
πληθωρισμός, η επισιτιστική ανασφάλεια και η κλιματική αλλαγή.  
Τα πέντε σημεία που πρότεινε η Abac είναι: Περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση (ΣΕΣ και αποκατάσταση 
των περιφερειακών ταξιδιών), Ψηφιακές υποδομές (προετοιμασίες για τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία), 
ΠΜΜΜΕ και συμμετοχικότητα (αποκατάσταση των ΠΜΜΜΕ στη εποχή μετά τον κορονοϊό και προώθηση της 
συμμετοχής γυναικών, παιδιών και μη προνομιούχων ατόμων), Βιωσιμότητα (εστίαση στις καθαρές μηδενικές 
εκπομπές και προώθηση βιώσιμων τροφίμων και ενέργειας) και Χρηματοοικονομικά (λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων τόνωσης της οικονομίας και δημιουργία οικοσυστήματος που στηρίζει τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό 
τομέα). 
 
Έγκριση σχεδίου δράσης CLMV για την περίοδο 2023-2024 
Εγκρίθηκε στη 14η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Καμπότζης, του Λάος, της Μυανμάρ και του 
Βιετνάμ (CLMV-EMM 14), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 54ης συνεδρίασης των οικονομικών 
υπουργών της ASEAN (AEM-54) στην Καμπότζης το σχέδιο δράσης CLMV για την περίοδο 2023-2024. Η 
Καμπότζη, που ασκεί την προεδρία του ASEAN το 2022, πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την οικονομική 
συνεργασία και τους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς μεταξύ των χωρών CLMV που κατέληξαν τελικά στην 
έγκριση του σχεδίου δράσης CLMV για την περίοδο 2023-2024. Οι υπουργοί της CLMV συμφώνησαν σε έξι 
τομείς προτεραιότητας του σχεδίου δράσης για την εν λόγω περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για το εμπόριο και τις επενδύσεις, της προώθησης της ψηφιακής οικονομίας, της εφαρμογής των 
περιφερειακών δεσμεύσεων και του σχεδίου ανάκαμψης μετά την κρίση του κορονοϊού, του σχεδίου δράσης 
για την εφαρμογή του αναπτυξιακού πλαισίου CLMV, της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και των 
προγραμμάτων συνεργασίας για την υλοποίηση του οράματος της CLMV 2030,  που στοχεύει στη μετατροπή 
των χωρών σε χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος μέχρι το 2030.  
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