
លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“សេដ្ឋកិច្ចមានការបេកួតបេជេង និងសន្ទុះខ្លាំង តេូវសមេចឲេយបាន បេសិនបើកម្ពុជាចង់ចាប់យកឱកាសល្អនេសមាជិកភាព
នៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន”

         លោក ហ៊ីង វ៊ត្ថា
         អ្នកសេវជេវនៅវិទេយាស្ថាន CDRI

វិទេយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា
ឆ្នាំ២០១៤  លេខ ០៣

សហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ២០១៥ និង 
សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់: តើមានន័យដូចម្តៃចសមៃប់កម្ពុជា?

កម្ពុជា និង សហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយបេទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ឯ ទៀតៗ ដើមេបីបង្កើតទីផេសារតេមួយគឺ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 
(AEC)។ សហភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះ ជាចំណុចកំពូលនេទំនាក់ទំនង 
សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងជាងមួយទសវតេសរ៍កន្លងមក រវាងកម្ពុជា នឹងបេទេស  
ឯ ទៀត ក្នងុតំបន់តមរយៈកេបខ័ណ្ឌអាស៊ាន។ ជាមួយគ្នានឹងការបង្កើត 
AEC បណ្ដាបេទេសអាស៊ាន បានដើរទៅម៊ខមួយជំហានទៀត ដើមេបី 
ឈាន ទៅល៊បបំបាត់របាំងផេសេងៗ ដេលរារាំងចលនាដោយសេរីនេ 
ទំនិញ សេវាកម្ម មូលធន និងកមា្លាំងពលកម្ម ក្នុងទូទាំងតំបន់។

AEC ជាសញ្ញាជាក់ស្តេងបង្ហាញពីចេតនា របស់ កម្ពុជា និងបណ្ដា 
បេទេសជាដេគូសេដ្ឋកិច្ច ដើមេបីលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ អាស៊ាន ឲេយ 
កា្លា យ  ជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏លេចធ្លាបំផ៊តមួយក្នុងពិភពលោក។ AEC 
តំណង ឱេយនិនា្នាការនេការកសងសម្ព័ន្ធភាពរវាង បណ ្ដាបេទេស  នៅ 
"លោកខងតេបូង" និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទមេង ់ សេដ្ឋកិច្ច 
ពិភព លោក ជាពិសេស ការផ្លាស់ប្តូរប៉ូលនេការរីកលូតលាស់ ទៅ 
ខង បណ្ដាបេទេសទើបធ្វើឧសេសាហូបនីយកម្មថ្មីៗ។ នាបច្ចុបេបន្ន 

ពាណិជ្ជកម្ម  ក្នុងពិភពលោក ភាគចេើនធ្វើឡើងរវាងបណ្ដាបេទេសនៅ 
"លោកខងតេបូង" ហើយនិនា្នាការនេះទំនងជានឹងកំណត់នូវ ទិដ្ឋភាព 
សេដ្ឋកិច្ច សកលនាពេលអនាគត (រូបភាព ១)។

កម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ជាចេើន ក្នុង ឋានៈ ជា 
សមាជិក AEC ដូចជា ផលចំណេញបានពី កំណើន និងភាព សមេបូរ 
បេប នេ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរបស់បេទេស ជា សមាជិក AEC, ការ 
ធ្វើ  សមាហរណកម្ម បណ្ដាញផលិតកម្មចូលទៅក្នុងតំបន់, និងចលនា 
ពលកម្ម ដោយសេរីក្នុងទូទាំងតំបន់។ ឆ្លងតមការផេសារភា្ជាប់ខ្លួនទៅនឹង 
ប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលនេះ កម្ពុជាក៏នឹងអាចកសងទំនាក់ 
ទំនង សេដ្ឋកិច្ចដ៏មានអំណោយផល ជាមួយមហាអំណចសេដ្ឋកិច្ច 
នានា ក្នុងពិភពលោកដេរ។ អាស៊ានបានបង្កើតរួចហើយនូវភាពជា 
ដេគូ ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ជាមួយ បេទេសសំខន់ៗនៅអាស៊ី ហើយ AEC 
នឹង  ផ្ដល់នូវឱកាសល្អ សមេប់ បង្កើនអន្តរកម្មបេបនេះទៀត។

អត្ថបទនេះ សង្ខេបចេញពី វគ្គទី៣ នេការពិភាកេសាតមកេ៊ម ក្នុងសន្និសីទ 
ចក្ខុវិស័យ  បេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។ អ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ រួមមាន លោក 
Enrique Aldaz-Caroll សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ នេធនាគរពិភពលោក បេចាំ 
បេទេស កម្ពុជា, បណ្ឌិត Suthad Setboonsarng បេធានមូលនិធិ Nawa 
chi One Foundation បេចាំទីកេ៊ងបាងកក និងអតីតមន្តេីជាន់ខ្ពស់ផ្នេក 
សេដ្ឋកិច្ច / ពាណិជ្ជកម្ម អាស៊ាន-ថេ, លោក ហ៊ីង វ៊ត្ថា អ្នកសេវជេវបេចាំកម្មវិធី 
សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហបេតិបត្តិការក្នុងតំបន់ នេវិទេយាស្ថាន CDRI 
និង លោក David Vichet Van អគ្គលេខធិការរង នេសម្ព័ន្ធអ្នកផលិតសេូវ 
និងនាំចេញអង្ករកម្ពុជា។ អ្នកសមេបសមេួលវគ្គនេះគឺ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត  
ស៊ក ស៊ីផន់ណ បេធានកេ៊មបេឹកេសាភិបាល នេវិទេយាស្ថាន CDRI និងទីបេឹកេសានេ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

រូបភាព ១: លំហូរពាណិជ្ជកម្មសកល
សន្ទសេសន៍ (១០០=តម្លេនាំចេញក្នុងឆ្នាំ២០០១) 
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តេបូង-ជើង

ជើង-ជើងជើង-តេបូង

បេភព: បណ្ឌិត Enrique Aldaz-Carol, សន្និសីទចក្ខុវិស័យបេទេសកម្ពុជា នៅថ្ងេទី 
២៧/០៣/១៤ និងយោងតមតួលេខផេនទីពាណិជ្ជកម្មរបស់ ITC



គេពេយាករណ៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាលមកពី AEC នឹង ជួយ  ពងេឹង 
សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានយ៉ាងចេើន ក្នុងនេះ កំណើន ការ នាំចេញ  
មាន ដល់ ៥,៣% កំណើនវិនិយោគ ២៤,៨% និង កំណើន ផសស 
ពិត ៤,៤%។

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំអន៊វត្តកំណេទមេង់នានា ដើមេបីទាញ 
យក បេយោជន៍ឲេយបានពេញលេញអំពី សមាជិកភាពក្នុង AEC និង  
សេប តម ការណេនាំនៅក្នុង ផេនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ AEC ឆ្នាំ 
២០១៥។ រដ្ឋាភបិាល នងិដេគអូភវិឌេឍន ៍បានកេលអំ ផ្លវូដេក និង ផ្លវូ ថ្នល ់
និងអន៊វត្តកំណេទមេង់នានា ដើមេបីល៊បបំបាត់ របាំង រូបវន្ត និង    របាំង ជា 
បទបេបញ្ញត្តិផេសេងៗ រវាងកម្ពុជា នឹងបេទេសអាស៊ាន ឯ ទៀតៗ។

យោងតមផេនទីបង្ហាញផ្លូវ កម្ពុជាបំពេញបានជាង ៧០% នេ 
កំណេ ទមេង់ដេលតេូវអន៊វត្តក្នុងឋានៈជាសមាជិក AEC និងស្ថិតនៅ 
លំដប់ទី៣ ក្នុងតំបន់ បនា្ទាប់ពី សិង្ហប៊រី និង មា៉ាឡេស៊ី។

បញ្ហាបេឈមនៅសេសសល់ ដេលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ 
តេូវដោះសេយឲេយបាន ដើមេបីធានាឱេយកម្ពុជា ទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ 
ពី ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង AEC គឺមាន ការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធទំនើបដេលតភា្ជាប់បេទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អ ទៅក្នុងតំបន់, 
ការ ធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋាននាំចេញ ដើមេបីទាក់ទាញអ្នកបេើបេស់នៅ 
អាស៊ាន, និងការលើកទឹកចិត្តអ្នកនាំចេញឲេយបេើបេស់យន្ដការ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ផ្លូវការរបស់ AEC។ 

បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងលក្ខណៈជា ស្នូលសៃដ្ឋកិច្ច
ចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំ AEC គឺជំរ៊ញអាស៊ាន ឲេយធ្វើ 

សមាហរណកម្ម កា ន់តេស៊ីជមេ  និងមានការតភា្ជាប់គ្នាកាន់ ត េ ខ្លាំង។ 
ទីកេ៊ងធំៗនឹងតេូវមានតភា្ជាប់ដោយផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដេក និងការ ដឹក  ជញ្ជូន  
តមនាវា និងយន្តហោះ។ តំបន់ដច់សេយល នឹងតេូវ តភា្ជាប់ទៅ នឹង 
ទីកេ៊ង តមរយៈបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនើបដេលផ្តល់សេវាមានតម្លេ ថោក 
និង ទៀងទាត់អាចទាយទ៊កបាន។

ការតភា្ជាប់បេទេសកម្ពុជាទៅនឹងទីផេសារក្នុងតំបន់ តមរយៈ បេព័ន្ធ 
ដឹកជញ្ជូន ទំនើប នឹងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់ផលិតករ តមការកាត់ 
បន្ថយ ចំណយបេតិបត្តិការ និងបង្កើនលក្ខណៈបេកួតបេជេងរបស់ 
ផលិតផល កម្ពុជា នៅក្នុងទីផេសារតេមួយ។ បន្ទុកចំណយលើការ 
នាំចេញ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នៅកម្ពុជា មានកមេិត ៤០% ខ្ពស់ជាង នៅ  
វៀតណម បើយោងតមរបាយការណ៍របស់ធនាគរ ពិភព លោក 
ដេល ធ្វើឲេយផលិតផលកម្ពុជាមានថ្លេ ខ្ពស់ជាង គេ បើ ធៀ ប នឹង ជមេើស 
 ផេសេងទៀតក្នុងតំបន់។ បេសិន បើ រដ្ឋាភិបាលអាចរ៊ញ បញ្ច ុះ  បន្ទុក   
ចំណយ  ឲេយដល់ តេឹមកមេតិ  នៅ វៀត ណមនោះ ខង ធនាគរ    
ពិភព លោក   បាន   ពេយាករណ៍ ថា សហគេស ធ៊នមធេយមនឹង បង្កើន ផលិត 
ផល  របស់ ខ្លួន  បាន   បីដង។

តំណភា្ជាប់កាន់តេបេសើរជាមួយបេទេសជិតខង នឹងអន៊ញ្ញាតឱេយ 
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុង បណ្ដាញផលិតកម្មទាន់ពេលល្មម 
(Just In-time Production: JIP) នៅក្នុងតំបន់។ JIP ជាលក្ខណៈ 
មួយនេសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដេលអន៊ញ្ញាតឱេយ ទំនិញកម្មន្តសលអាច 
ផលិត បានលឿន និងចំណយអស់តិចបំផ៊ត។ លក្ខណៈសំខន់ មួយ 
នេ គំរូផលិតកម្មនេះ គឺការតភា្ជាប់កមេិតខ្ពស់ និងការសមេប សមេួល ល្អ 
ក្នុង ខេសេចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងនេះ លេបឿន និងភាពទៀងទាត់ អាច ទាយ 
ទ៊ក បាន ក្នុងទូទាំងខេសេចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ គឺសំខន់បំផ៊ត ដើមេបីឲេយបេព័ន្ធ 
នេះ ដំណើរការបានរលូន។ 

ការធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងបណ្ដាញ JIP នឹងបង្កើតតមេូវការ 
នូវផលិតផល និងដំណើរការឧសេសាហកម្មចេើនបេបយ៉ាង ពេមទាំង 
ជំរ៊ញ ការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់កម្ពុជា។ ក្នុង 
រយៈ  ពេល   មធេយម ជំនាញផេសេងៗដេលទទួលបានតមរយៈ ការ 
ធ្វើ    សមាហរណកម្ម ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញ JIP នឹងលើកទឹកចិត្ត 
ឧសេសាហកម្មមានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់ ឲេយចូលមកដំណើការនៅកម្ពុជា 
ពេ ះ លក្ខខណ្ឌ ទីផេសារបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងទូទាំងតំបន់។

ការសមេបសមេួលឲេយ ទំនិញអាចហូរច៊ះឡើងបេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាព មានន័យថា កម្ពុជាអាចបានចំណេញ ពីកំណើន 
ពាណិជ្ជកម្ម។ ទីតំងអាស៊ាននៅជិតជាប់នឹង អាស៊ីបូពា៌  ដេល ជា ប៉ូល 
នេ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល មានន័យថា កម្ពុជាមាន ឱកាស បង្កើត 
មូលធនបានពី ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់តំបន់ ពោលគឺ ក្នុង បេំ 
ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើង ១២% ជារៀង រាល់ឆ្នាំ។

ទីតំងជាយ៊ទ្ធសសេ្តរបស់កម្ពុជានៅចនោ្លាះ មណ្ឌល បេសព្វធំៗ 
ក្នុង តំបន់គឺ កេ៊ងហូជីមិញ និង កេ៊ងបាងកក មានន័យថា កម្ពុជា មាន 
ទីតំង ល្អ ដើមេបីទទួលបានអត្ថបេយោជន៍អំពីពាណិជ្ជកម្មឆ្លង កាត់។ 
អត្ថបេយោជន៍ទាំងនេះ រួមមាន កំណើនការបេកួតបេជេង បេក់ 
ចំណូល និងបេសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន និងកំណើនតមេូវ 
ការ នូវសេវាគំទេផេសេងៗ ដូចជា គណនេយេយ និងចេបាប់ ជាដើម។ 

ដើមេបីឲេយកម្ពុជាអាចកា្លាយស្នូលសំខន់មួយ នៅក្នុងសហគមន៍ 
សេដ្ឋកិច្ចអា ស៊ាននោះ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយតេូវបេើ វិធីសសេ្ត 
បី ដើមេបីជំនះលើឧបសគ្គនេសមត្ថភាពមានកមេិតនេហេដ្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធ   ដឹក ជញ្ជូន។

ទី១ តេូវបន្តកិច្ចបេឹងបេងកេលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត។ 
រដ្ឋាភិបាល និងដេគូអភិវឌេឍន៍នានា បានឈានទៅម៊ខចេើនហើយ ជា    
ពិសេស ក្នុងការកេលំអ ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដេក និងកំពង់ផេ។ ដោយ  ឡេក ចេក  
របៀងសេដ្ឋកិច្ចខងតេបូង (ADBs Southern economic corridor) 
បានផ្តល់នូវកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និង មូល និធិ សមេប់  តភា្ជាប់ 
កម្ពុជា ឲេយបានកាន់តេបេសើរជាមួយ វៀត ណម និង ថេ។ 

ទី២ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត តេូវតេមានបំពេញបន្ថេម ដោយការ 
កសងសេវាភស្តុភារបេបទំនើប និងសេបតមស្តង់ដរពិភពលោក។ 
សន្ទសេសន៍ ការងរភស្តុភារ (Logistics Performance Index: LPI) 
ឆ្នាំ២០១២ របស់ធនាគរពិភពលោក បានចាត់ថា្នាក់កម្ពុជានៅលេខ 
១០១ ក្នុងចំណោម ១៥៥បេទេស ហើយ វៀតណម នៅលេខ ៥៣ 
និង   ថេ ៣៨។ សមត្ថភាពទាបផ្នេកភស្តុភារ បានប៉ះពាល់ដល់ ផលិតករ 
នៅ   គេប់កមេិតក្នុងទីផេសារ ដោយបន្ថេមបន្ទុកចំណយទៅលើការ នាំ 
ចេញ និងបង្កើតភាពមិនចេបាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់សេវា។

បញ្ហាចមេបងមួយ គឺការដក់បញ្ចូលគ្នានូវ សេវាភស្តុភារនៅថា្នាក់ 
មូលដ្ឋាន ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់តំបន់។ បច្ចុបេបន្ន សេវាភស្តុភារ នៅ ថា្នាក់ 
មូលដ្ឋាន មានរចនាសម្ព័ន្ធមិនរៀបរយទេ មានតម្លេនិងពេលកំណត់ 
មិន ទៀង ទាត់មិនអាចទាយទ៊កបាន និងមិនមានការតភា្ជាប់ល្អទៅនឹង 
បណ្ដាញ ភស្តុភារឆ្លងកាត់ពេំដេន។ នៅពេំដេន ក៊ងតឺនេរតេូវតេ លើក   
ចេញ និងដក់ទៅលើយនយន្តខ៊សៗគ្នា ដេលតេូវចំណយអស់ 
១០០ ដ៊លា្លារ ថេមទៀតក្នុងមួយក៊ងតឺនើរ។ 

ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេបេព័ន្ធភស្តុភារ រដ្ឋាភិបាលតេូវចាត់ 
វិធានការ ដក់បញ្ចូលគ្នានូវបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅតម មូលដ្ឋាន (ជា 
ពិសេស បេព័ន្ធនៅតំបន់ដច់សេយល) ទៅក្នុងបណ្ដាញដឹក ជញ្ជូន 



ថា្នាក់ជាតិ។ មេយា៉ាងទៀតគួរបង្កើតយន្ដការផេសេងៗ ដើមេបីកេលំអ ការ  ផ្តល់ 
ព័ត៌មានអំពី កិច្ចពេមពេៀងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ ពេំដេន អន្តរជាតិ សំដៅ 
ល ើកកម្ពស់សហបេតិបត្តិការឆ្លងកាត់ ពេំដេន។ រដ្ឋាភិបាលក៏តេូវ លើក 
កម្ពស់ការបេកួតបេជេងផ្នេករថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន កំពង់ផេ និង ការ ដឹក 
ជញ្ជូន តមអាកាសដេរ ដើមេបីលើកកម្ពស់ ស្តង់ដ រសេវា និងជួយឲេយ 
ផលិតករ មានជមេើសលើការផ្តល់សេវានេះ។

ទី៣ កង្វះសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើមេបីអន៊វត្តនីតិវិធីគយបេកបដោយ 
តមា្លាភាព និងបេសិទ្ធភាព បានបង្កើនបន្ទុកចំណយលើបេតិបត្តិការ 
និង ការយឺតយ៉ាវ។ រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំ តមេឹម នីតិវិធីគយ សេប តម 
ផេនទី បង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ AEC នៅ ឆ្នាំ២០១៥ ប៉៊ន្តេកង្វះសមត្ថភាព
ស្ថាប័នសមេប់អន៊វត្តគោលនយោបាយ នៅ ពេំដេន បាននាំឲេយមានការ 
យកកមេកេផ្លូវការ ដេលកា្លាយ ជាចំណយ បន្ថេមមួយ ទៀតលើ 
ផលិតផល របស់កម្ពុជា។ ដូច្នេះជាការសំខន់បំផ៊តដេលរដ្ឋាភិបាល
តេូវ ជំរ៊ញមន្តេីក៊ំឲេយយកបេក់កមេ "កេផ្លូវការ"។ 

ការធ្វើពិពិធកម្មជំនាញ និងផលិតផល 
ក្នុងឋានៈជាសមាជិក AEC ផលិតករនៅកម្ពុជា មានទីផេសារជា 

សកា្តាន៊ពល ដល់ទៅ ៦០០លានអ្នកបេើបេស់។ វាជាភារកិច្ចរបស់ 
អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ដើមេបីធានាថា សកា្តាន៊ពលនេះបេកា្លាយ
ទៅជាកំណើនពិតៗ ដោយជំរ៊ញ ការនាំចេញចមេ៊ះដើមេបីបំពេញតម
តមេូវការទីផេសារ។ 

បច្ចបុេបន្ន កម្ពជុានំាចូលផលិតផលបេើបេស់មានតម្លេបន្ថេម ខ្ពស់ 
មកពីបេទេសអាស៊ានឯទៀត និងនំាចេញផលិតផលកសិកម្ម និង វត្ថុ 
ធាត៊ដើម។ បើសិននិនា្នាការនេះមិនផ្លាស់ប្តរូទេ សមាជិកភាពក្នងុ AEC 
នឹងនំាឲេយមានកំណើនឱនភាពពាណិជ្ជកម្ម។ រដ្ឋាភិបាលតេវូ កសង    គេះឹ  
សេដ្ឋកិច្ចចមេះ៊មួយ ដោយផលិតកមា្លាងំពលកម្មមាន ជំនាញសមសេប 
ដេលបំពេញបានតមតមេវូការរបស់ សហគេស  អាជីវ កម្ម និង ឆ្លើយតប 
ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តរូលក្ខខណ្ឌនេទីផេសារ ខង កេ។ 

អ្នកជំរ៊ញពិពិធកម្មក្នងុសេដ្ឋកិច្ចនេបេទេសជាចេើន គឺសហគេស 
ខ្នាត តូច ន ងិមធេយម (SME) ដូចដេលគេតេង លើក ឡើង ក្នងុករណី ការ   
ផ្លាស់ ប្តរូសេដ្ឋកិច្ចនៅបេទេសចិន។ ដើមេបីបេើបេស់ កមា្លាងំ SMEs នៅ  
កម្ពជុា អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយតេវូដោះសេយ បញ្ហា កង្វះ  ជំនាញ  
បច្ចេកវិទេយា ដើមទ៊ន និងសមត្ថភាពផេសព្វផេសាយទីផេសារ ក្នងុ វិស័យ នេះ។  
បច្ចបុេបន្ន បណ្ដា SMEs នៅកម្ពជុា មិនអាច បេកួត  បេជេង  ជាមួយ  
ផលិតករនៅបេទេសជិតខងទេ ហើយលំហូរ ចូល   ផលិតផល នំាចូល 
មានតម្លេថោក អាចគំរាមកំហេងដល់ ការ រីក លូត លាស់   របស់ពួកគេ។ 

រដ្ឋាភិបាលអាចជួយបង្កើនផលិតភាព SMEs តមការបង្កើត 
បទបញ្ញត្តិ គេប់គេងរបៀបរបបធ្វើអាជីវកម្ម។ ការកំណត់ស្តង់ដរធ្វើ 
របាយ ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតរាងត៊លេយការ ដើមេបីអាចធ្វើសវនកម្ម 
បានតេឹមតេូវ នឹងជួយបង្កើនការផ្តល់កម្ចីពីសំណក់ធនាគរ, លើក 
ទឹក ចិត្ត ការវិនិយោគ, និងផ្តល់ជាមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់ការតភា្ជាប់ 
ជាមួយ កេ៊មហ៊៊នធំៗនៅក្នុងខេសេចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់។ 

ជាការសំខន់ណស់ដេល បទបេបញ្ញត្តិនានាមានបំពេញ បន្ថេម  
ដោយសេវាគំទេផេសេងៗដេលជំរ៊ញ យ៊ទ្ធសសេ្ត ជេៀត ចូល ទៅ ក្នុង 
បណ្ដាញ  ផលិតកម្ម រីកចូលទៅក្នុងទីផេសារថ្មីៗ និង បង្កើន ដើម ទ៊ន ផ្នេក 
បច្ចេកទេស និងការគេប់គេង។ 

កំណើនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅផ្ទេក្នងុអាស៊ាន ដេល 
រំពឹងថានឹងទទួលបានពី សមាជិកភាពក្នងុ AEC, ដំណើរការពិនិតេយ 

តមដនជាផ្លវូការ, និងកំណើនផលិតភាព, នឹងផ្តល់ទំន៊កចិត្តដល់
វិនិយោគិនបរទេស និងជួយរួមចំណេកដល់ការបង្កើន FDI នៅក្នងុ 
SMEs។ ប៊៉ន្តេ កំណើន FDI ក៏ជាបេភពនេហានិភ័យថ្មីៗ ដេរ។ ដូចបាន 
ពិនិតេយឃើញក្នងុវិបត្តសិេដ្ឋកិច្ចឆ្នា២ំ០០៩ នៅពេលលក្ខខណ្ឌខងកេ
មានការផ្លាស់ប្តរូ វិនិយោគិនបរទេសក៏ឆប់ផ្អើលរត់ចេញទៅ វិញ ដេរ។ 
ដូច្នេះជាការសំខន់ ដេលរដ្ឋាភិបាលតេវូបង្កើនការតេតួ ពិនិតេយ ដើមេបី  
បានដឹងពីបំណុល FDI និងអាចគេប់គេងលើការប៉ះទង្គចិ ផេសេងៗ។ 

ដើមេបីផលិតទំនិញសមេប់ទីផេសារ AEC តេូវមានជំនាញថ្មីៗ ហើយ  
បញ្ហា បេឈមមួយចំនួនផ្នេកគោលនយោបាយការងរ ក៏មាន ផ៊ស 
ឡើង  ដេរ។ កមា្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាមិនទាន់បានតេៀម ខ្លួន ល្អ 
ដើមេបី ទា ញយកចំណេញពី សមាជិកភាពក្នុង AEC នោះទេ ដោយ 
ពលករ  ភាគចេើន គ្មានជំនាញ ឬក៏មានជំនាញមិនសមសេប។

ចលនាកមា្លាំងពលកម្មដោយសេរីក្នុង AEC ផ្តល់នូវឱកាសល្អដើមេប ី 
ឈាន ទៅធ្វើឧសេសាហកម្មថ្មី ពេះគេអាចបំពេញកង្វះខតជំនាញនៅ
ក្នុង ទីផេសារការងរនៅកម្ពុជាបាន។ ប៉៊ន្តេជាការសំខន់ ដេលតេូវញុំង 
ឲេយ   មានការផ្ទេរជំនាញទាំងនេះ ទៅឱេយកមា្លាំងពលកម្មកម្ពុជាក្នុង រយៈ 
ពេល  មធេយម។ 

ក្នុងរយៈពេលវេង ការទាក់ទាញ FDI ទាមទារឲេយមានពលករ 
កម្ពុជា មានជំនាញខ្ពស់ ប៉៊ន្តេបច្ចុបេបន្ននេះ ធនធានមន៊សេសកម្ពុជាមាន 
សមត្ថភាព ខេសាយក្នុង ម៊ខវិជា្ជាស្នូលផ្នេកវិទេយាសសេ្ត បច្ចេកវិទេយា  
វិស្វកម្ម និងគណិតវិទេយា (ម៊ខវិជា្ជា STEM)។ បញ្ហានេះតេូវ ដោះ សេយ   
ឲេយបាន បើ សិនបេទេសកម្ពុជាបេ៊ង ឈានទៅ ផលិត ទំនិញ ដេល  ទាម 
ទារ  នូវ សមត្ថភាពបច្ចេកទេសខ្ពស់។

បញ្ហាចមេបងមួយដេលកំណត់ជោគជ័យនេ ការធ្វើពិពិធកម្មចូល 
ទៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្មថ្មីៗ គឺសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើមេបីតភា្ជាប់ 
តមេូវការរបស់វិស័យឯកជន, ការផ្លាស់ប្តូរនេលក្ខខណ្ឌខងកេ និង 
គោល នយោបាយអប់រំ។ អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធេយមជាចេើននា ពេល  
បច្ចុបេបន្ន កំព៊ងខ្វះខតព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌទីផេសារខងកេ និង  ការ 
បេបេួល ផេសេងៗនៅពេលមាន AEC។ 

សព្វថ្ងេនេះ គឺមានការដច់ចេញពីគ្នារវាង តមេូវការបច្ចុបេបន្ននិង 
ទៅ អនាគតរបស់សហគេសអាជីវកម្ម នឹងការផ្គត់ផ្គង់កមា្លាំងពលកម្ម 
មាន ជំនាញ។ ដូច្នេះតេូវមានយន្តការល្អជាងម៊ន ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានពី 
ទីផេសារបច្ចុបេបន្ន ការទាយទ៊កអំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅអនាគតនៅក្នុង 
អាជីវកម្ម និងដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផេសារនេះទៅដល់ គមេង បណ្ដុះ 
បណ្ដាល នានា។ 

ឧបសគ្គរារាំងការទាញយកឱកាសល្អពី AEC 
នាបច្ចុបេបន្ន ក្នុងវិស័យឯកជននៅមានការមិនចេបាស់លាស់ មួយ 

ចំនួន  ថាតើ AEC មានពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដល់ពួកគេ។ ដូច្នេះជាការ 
សំខន់ ណស់ ដេលរដ្ឋាភិបាលតេូវបង្ហាញថា ការចាប់អន៊វត្ត AEC 
នៅ ឆ្នាំ២០១៥ មិនមេនគេន់តេជាការផ្លាស់ប្តូរកេឡាប់ចាក់នៅ ក្នុង 
ទំនាក់ ទំនងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទេក្នុងអាស៊ានប៉៊ណោ្ណោះទេ ប៉៊ន្តេក៏ជាការបន្ត និង 
ធ្វើ ឲេយ ផ្លូវការឡើងនូវ និនា្នាការនេការបនេសុីសេដ្ឋកិច្ចចូលគ្នាដេលបាន 
កើត មាន ឡើងក្នុងមួយទសវតេសរ៍កន្លងមកនេះ។

ផលិតករកម្ពុជាបានចូលជាភាគីនេ កិច្ចពេមពេៀងកាត់បន្ថយពន្ធ
គយជាចេើន ដូចជា តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA), អាស៊ានបូក៥ 
ជាដើម ដេលបានរួមចំណេកកាត់បន្ថយជាបន្តបនា្ទាប់នូវអតេ ពន្ធគយ 
ក្នុងទូទាំងតំបន់អាស៊ានក្នុងទសវតេសរ៍កន្លងទៅនេះ។
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បញ្ហាដេលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ កំព៊ងបេឈមម៊ខសព្វថ្ងេ 
គឺ ធ្វើយ៉ាងណជំរ៊ញឲេយកេ៊មហ៊៊ននាំចេញទទួលយក FTA និងបេើកិច្ច 
ពេម ពេៀង  ទាំងនេះជា កេបខ័ណ្ឌបឋមនេពាណិជ្ជកម្មផ្ទេក្នុង តំបន់។ 
ដូចក្នុង FTAs ដេលមានសេប់ ដេរ សមាជិកភាពក្នុង AEC នឹង ផ្តល់ 
ជា បេយោជន៍ជាក់ស្តេងបាន ល៊ះតេតេរដ្ឋាភិបាលមានជោគជ័យក្នុង
ការ ពងេីកនិងជំរ៊ញវបេបធម៌មួយដេលទទួលយកការបេើបេស់យន្តការ
ពាណិជ្ជកម្ម ផ្លូវការ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។

រង្វាស់ដ៏សំខន់មួយនេឧបសគ្គរារាំងការអន៊វត្ត AEC គឺកំហិត 
ផេសេងៗ លើ អាស៊ានបូក៥ ពីពេះកិច្ចពេមពេៀងទាំងពីរនេះលើក  
កម្ពស់ ពាណិជ្ជកម្ម តមរយៈកេបខ័ណ្ឌកាត់បន្ថយពន្ធគយ ដូចគ្នា។

នាបច្ចុបេបន្ន មានតេ ៤៧% នេពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប៉៊ណោ្ណោះ ដេល ហូរ 
តមកេបខ័ណ្ឌ អាស៊ានបូក៥ ទោះបីវាមានរបបពន្ធគយទាបជាងក្តី 
ដោយ ហេត៊ថា អតេសនេសំសំចេសមេប់ផលិតករ ក្នុងការបេើ អាស៊ាន 
បូក៥ និងចេកពាណិជ្ជកម្មផេសេងទៀត (ឧទាហរណ៍ កេបខ័ណ្ឌ 
បេទេស  ទទួលបាន លក្ខខណ្ឌអន៊គេះបំផ៊តរបស់ កម្ពុជា ឡាវ 
មីយ៉ាន់មា៉ា វៀតណម (CLMV)) មានតិចតួចណស់។ 

អតេពន្ធគយទាបវាបាត់ផលបេយោជន៍អស់ ដោយសរតេការ 
ចំណយ និងបញ្ហាស្មុគស្មាញផេសេងៗ ក្នុងការអន៊វត្តតមលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យរបស់ អាស៊ានបូក៥។ គេហៅរបាំងដេលរារាំងដំណើរការ 
កេបខ័ណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងនេះថា  វិធានការមិនមេនពន្ធគយ 
(Non Tariff Measures: NTMs)។

NTMs ធំបំផ៊តដេលរារាំងផលិតករកម្ពុជា ក្នុងការបេើបេស់ 
កេបខ័ណ្ឌ អាស៊ាន បូក៥ គឺ ការទាមទារឲេយមានអាជា្ញាប័ណ្ណនាំចេញ។ 
ក្នុង ចំណោម ៤៩ បេទេសដេលអន៊វត្ត NTMs មានតេ កម្ពុជា និង 
សេីលង្កា ប៉៊ណោ្ណោះ ដេលតមេូវឱេយមានអាជា្ញាប័ណ្ណនាំចេញ។

NTMs មិនមេនជាបញ្ហាចោទសមេប់តេបេទេសកម្ពុជា មួយ 
នោះ  ទេ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុង រូបភាព ២ ការយកបេក់ កមេ ផេសេងៗ 
បានប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលក្នុងទូទាំង អាស៊ាន ហើយ អាច បង្កើន 
បន្ទុក ចំណយដល់ទៅ ២១% ក្នុងករណីមួយ ចំនួន។ បញ្ហា ចោទ ក្នុង 
ទូទាំងតំបន់នេះ វាជាឧបសគ្គចមេបងដល់ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម សេរី។

ដើមេបីឲេយកម្ពជុា និងបេទេសឯទៀតក្នងុតំបន់ ទទួលបាន 
អត្ថបេយោជន៍ ពី AEC ដេលជាទីផេសារតេមួយនេះ គេតេវូ ល៊បបំបាត់ 
NTMs និងតមេមឹលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័សមេប់ចូលទៅក្នងុ AEC ដើមេបី កំ៊ឲេយ 
ផលិតករបាក់ទឹកចិត្តក្នងុការបេើបេស់កេបខ័ណ្ឌនេះជា យន សមេប់  
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅកម្ពជុា គួរ តេ 
ដោះសេយ បញ្ហានេះនៅកមេតិជាតិ និងតំបន់: គោលនយោបាយនានា 
គួរ ផ្តាត លើការល៊បបំបាត់ NTMs ដ៏ជាក់លាក់របស់កម្ពជុា ប៊៉ន្តេ ក៏ 
តេវូ  ជំរ៊ញឲេយបេទេសអាស៊ានដទេទៀត តមេមឹដំណើរការផេសេងៗ ជួយ 
សមេលួ ដល់ ពាណិជ្ជករដេលមានបំណងចូលទៅក្នងុ AEC ដេរ។

រូបភាព ២: វិធានការមិនមេនពន្ធគយ (NTMs) ក្នុងអាស៊ាន
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