ក្ពះរាជាណាច្ក្ររតពុជា
ជារិ សស្នា ត្ពេះមហាកសត្រ
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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ អង្គារ ១ រោច ខែ បុស្ស ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស្ក
័ ព.ស្. ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មកោ ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រតីក្រកាសព័ត្មា
៌ ន
សតីអព
ំ ីជន
ំ រ
ួ សម្តត ងការគួសតរវាងឯរឧត្ត តអគគ រណ្ឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧរនាយររដ្ឋតន្រនត ី
រដ្ឋតន្រនត ីក្រសួងសសដ្ឋរច្
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាតួយសោរ Chris Humphrey នាយរក្រត្ិរត្ត ិននក្រុតក្រឹរាធុររិច្ចអាស៊ាន-អឺររ
ុ (EU-ABC)

នាត្ពឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ មកោ ឆ្នាំ ២០២២, រៅទីស្តីការត្កស្ួងរស្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌិរស្ភាចារយ អូន ព័នធតុនីរត្
័ ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតត្ី កស្ួងរស្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ បាទទួលជួប និងពិភាកាការង្គរ
ជាមួយរោក Chris Humphrey នាយកត្បរិបរតថ្ិ នត្កុមត្បឹកាធុរកិចអា
ច ស៊ាន-អឺរុប (The EU-ASEAN Business
Council “EU-ABC”) រដ្ើមបីពិភាការលើការគាំត្ទដ្ល់កមពុជា កនុងការរធវើជាត្បធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ ។
កនុងជាំនួបពិភាការនេះ ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី បានស្ខមតងការសវគ្មន៍យ៉ាងកក់រតត
និងខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ចាំរ េះត្កុមត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប (EU-ABC) ខដ្លបានបាំរពញរួនាទីយ៉ាងស្កមមកង
នុ ការ
ស្ត្មបស្ត្មួល និងពត្ងឹងកិចស្
ច ហត្បរិបរតិការរវាង វសស្័យសធារណ្ និងឯកជន ថ្នរាំបន់អាស៊ាន និងអឺរុប ជា
ពិរស្ស្ ការ ាំនាាំនវូ ស្ាំណ្ូមពរពី វសស្័យឯកជន និងអនុសស្ន៍ស្ខា
ាំ ន់ៗ រដ្ើមបីជាធារុចល
ូ ស្ត្ាប់ការអនុវរតរគលនរយបាយខននករស្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ ស្ាំរៅរធវើឱ្យត្បរស្ើររ ើងនូវបរសយកាស្ធុរកិចច និងវសនិរយគ្កនុងរាំបន់អាស៊ាន ។
ស្ហភាពអឺរុប ជាថ្ដ្គ្ូ ណ្ិជជកមមធាំទី ៣ របស្់អាស៊ាន (បនាាប់ពីចន
ិ និងអារមរសក) រោយត្គ្បដ្ណ្តប់ត្បាណ្
ស រិ យគ្ទុនផ្ទាល់ពីបររទស្ (FDI) ធាំទី ៣ ជាមួយនឹង
១០.៦% ថ្ន ណ្ិជជកមមស្រុបរបស្់អាស៊ាន និងជាត្បភ្ព វន
រំហូរ FDI ស្រុបចាំនួន ៧.៦

ន់ោនដ្ុោលរ កនុងឆ្នាំ ២០២០ ។

រោក Chris Humphrey នាយកត្បរិបរតថ្ិ នត្កុមត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប បានស្ខមតងនូវការរការ
ស្ររស្ើរ និងវាយរថ្មលែពស្់ចាំរ េះកិចចែិរែាំត្បឹងខត្បងរបស្់ោជរោឋភ្ិបាលកមពុជា កនង
ុ ការស្រត្មចបាននូវលទធនលលអ
ស នការអនតោគ្មន៍ រដ្ើមបីត្បយុទត្ធ បឆ្ាំងនឹងវសបរតិជង
ត្បរស្ើរកនុងការអនុវរត វធា
ាំ ឺកូ វីដ្-១៩ ជាពិរស្ស្ គ្ឺការទប់សារ់នលប៉ាេះ ល់អ វសជជានមករលើស្កមមភាពរស្ដ្ឋកិចចកង
នុ រយ រពលកនលងមក ។ រោក Chris Humphrey ក៏បានគ្ូស្បញ្ជជក់
អាំពកា
ី ររបតជាារបស្់ត្កុមត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប កនុងការគាំត្ទ និងរត្ជាមខត្ជងដ្ល់ការរធវជា
ើ ត្បធានអាស៊ានរបស្់
កមពុជា តាមរយ ការចូលរួមកិចចពិភាកាកនុងអាំ ុងរពលកិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រនតីហិរញ្ញវរថុ និងរទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត
លអាស៊ាន រត្កាមការររៀបចាំរបស្់ត្កស្ួងរស្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ កនង
ុ អាំ ុងចុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ត្ពមទាំងការ

គាំត្ទស្ត្ាប់ការររៀបចាំរវទិការគលនរយបាយ

រលើត្បធានបទ ក់ពន
័ ធនង
ឹ ហិរញ្ញវរថត្ុ បកបរោយចីរភាព

កនុង

អាំ ុងរពលកមពុជាជាត្បធានកិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រនតហ
ី ិរញ្ញវរថុ និងរទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ានរនេះនងខដ្រ ។
ក់ពន
័ ធនង
ឹ ការរត្រៀមររៀបចាំកច
ិ ចត្បជុាំរដ្ឋមន្រនតហ
ី ិរញ្ញវរថុ និងរទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ាន, ឯកឧរតម
អគ្ាបណ្ឌរ
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី ក៏បានជត្ាបជូនត្កុមត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប នងខដ្រថា ត្កស្ួងរស្ដ្ឋកិចច
ស (Recovery), ២. ការកសងភាពធន់
និងហិរញ្ញវរថុ បានកាំណ្រ់នូវអាទិភាពចាំនន
ួ ៣ រួមាន៖ ១. ការសតររ ើងវញ
(Resiliency) និង ៣. ការរួបរួមគន (Togetherness) ស្ត្ាប់កច
ិ ចស្ហត្បរិបរតកា
ិ រហិរញ្ញវរថអា
ុ ស៊ាន ស្ាំរៅគាំត្ទដ្ល់
មូលបទរួមរបស្់អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២២ ស្ត ីពី “អាស៊ានរួមគនរធវ-ើ រោេះត្សយបញ្ជាត្បឈមទាំងអស្់គន (ASEAN A.C.T.:
Addressing Challenges Together)” ។ កនង
ុ ន័យរនេះ ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី ស្ងឃឹមថាការចូល

រួមរបស្់ត្កុមត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប (EU-ABC) កនុងកិចចពភា
ិ កាជាមួយរដ្ឋមន្រនតីហិរញ្ញវរថុ និងរទសភ្ិបាលធនាគរក
ណ្ត
ត លអាស៊ាន នឹងបនតជាមូលោឋនស្ត្ាប់រាំបន់អាស៊ាន រដ្ើមបីទក់ទញការវសនិរយគ្បររទស្បខនថមរទៀរ និងរឆ្ពេះ
ស ថ្នរស្ដ្ឋកិចចត្បកបរោយចីរភាព និងភាពរឹងា ាំ ។
រៅរកការសតររ ើងវញ
ជាមួយគនរនេះ, ភាគ្ីទង
ាំ ពីរក៏បានពិភាការលើររបៀបវារ ស្ាំខាន់ៗរនសងរទៀរខដ្លអាចពិភាកាស្ត្ាប់កិចច
ត្បជុអា
ាំ ស៊ាន ដ្ូចជា ការបនតររៀបចាំ ASEAN Taxonomy ស្ត ីពីហរិ ញ្ញវរថុត្បកបរោយចីរភាព រដ្ើមបីជាខននទីបង្គាញនលូវកនុង
ការនតលហ
់ ិរញ្ញបបទនដ្ល់គ្រត្ាងអភ្ិវឌ្ឍន៍ ខដ្លរផ្ទតរការគ្ិរគ្ូរែពស្់រៅរលើការការ់បនថយហានិភ្័យពីការខត្បត្បួល
ឹ រគលនរយបាយយកពនធរលើទន
អាកាស្ធារុ និងការពត្ងង
ាំ ញ
ិ ែុស្ចាប់ ជារដ្ើម ។
ជាកិចចបញ្ច ប,់ ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ជាងមីមតងរទៀរដ្ល់ត្កុម
ត្បឹកាធុរកិចចអាស៊ាន-អឺរុប (EU-ABC) ស្ត្ាប់ការនតលក
់ ិចចស្ហការ និងការគាំត្ទដ្ល់ការរធវជា
ើ ត្បធានកិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រនតី
ហិរញ្ញវរថុ និងរទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ាន របស្់ត្កស្ួងរស្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ ខដ្លកិចចត្បជុាំរនេះ នឹងកាលយ
ជារវទិកាដ្៏ស្ាំខាន់កង
នុ ការជាំរញ
ុ កិចចស្ហត្បរិបរតិការអាស៊ាន ស្ាំរៅធានាបាននូវស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការរធវើស្ាស រិ យគ្ និងជាពិរស្ស្ការនតលហ
ហរណ្កមមហិរញ្ញវរថុស្ជ
ុី រត្ៅ, កិចចស្ត្មួល ណ្ិជជកមម និងវន
់ ិរញ្ញបបទនត្បកបរោយ
រោយចីរភាពកនង
ុ រាំបន់ ។


