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%រTើកកម្ពសU់ណជិ្ជកម្មFើម�្បកី:ំើនY�ដ្ឋកចិ្ចNកម្ព�ុ១

Y�ចក្តី\្តើម
.�ន����ស³mចរក�cកំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ /ន យូរ  

អI្វ�ង �យមិន§្វើ"រពf�ីក¸ណិជ្ជកម្ម 3ើយ។ "រuើក ចំហ  
ចំ�ះ  ̧ ណិជ្ជកម្ម 'ជះឥទ្ធិពលí�ើកំ�ើន¼ម��បបទ � 
ÿ�ើន៖ ១) '§្វើឲ�្យ ����សìះ mច�ញផល ចំ��ញ ពី  ឧត្តម 
bព 
�ៀប§ៀប និងប¡្កើន��សិទ្ធbព��"រB���ក ធន?ន 
២) ' ស���ល ដល់"រទទួលយក ចំ��ះដឹង និងបé្ច�ក វិ�� ពី 
បរ��ស ��លនឹងជួយប¡្កើនផលតិbព និង ៣) �ក់ �ញ  
វិនិ�គ /ន "ន់�� ÿ�ើន ជំរុញ"រ��កួត��-�ង និង ��លំអ 
សមត្ថbព  ��កួត��-�ង។ កម្ពុ�/នអនុវត្ត ¼មគន្លង កំ�ើន 
��ះ ក្នុងB�លi�ដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ទុះ3ើងក្នុងប៉ុ-�នទសវត�្សរ៍  កន្លង 
í  �យ}ន"រ ¤¥ស់ប្តូរដ៏សំLន់ពី របប¸ណិជ្ជកម្ម��ប់��ង 
�ក់ |្ត�ង �យរដ្ឋ í� របប¸ណិជ្ជកម្ម ត��ង់ទិសí ទីផ�cរ 
Lង½�។ 4B�លបច្ចុប�្បន្ន��លវិស័យ¸ណិជ្ជកម្ម/ន"¥យ
� ឆ្អឹង ខ្នង��i�ដ្ឋកិច្ច�តិìះ ប����ឈមធំគឺ ±ើ���វ§្វើដូច
v្ត�ច ើម�្បីឲ�្យ¸ណិជ្ជកម្មជួយជំរុញកំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច។ អត្ថបទ 
��ះ ព�)²ម ù្លើយនឹងសំនួរសំLន់ពីរ៖ ១) °�តុអ្វី¸ណិជ្ជកម្ម 
សំLន់  �L¥ំង ចំ�ះគន្លងកំ�ើន i�ដ្ឋកិច្ច 4កម្ពុ�? ២) ±ើ 
���វ  }ន�លន�/យអ្វីខ្លះ  ើម�្បីឲ�្យ¸ណិជ្ជកម្មជួយជំរុញ 
កំ�ើន  i�ដ្ឋកិច្ច  4កម្ពុ�?

]�តុអ្វីUណិជ្ជកម្មសំ^ន់�^_ំង ចំ`ះ 
គន្លង   កំ:ើន Y�ដ្ឋកិច្ចNកម្ពុ�?

¸ណិជ្ជកម្ម និង�លន�/យ¸ណិជ្ជកម្ម សំLន់�L¥ំង 
ចំ�ះ គន្លងកំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច4កម្ពុ� �យ*រ°�តុផលធំៗ 
៣ គឺ៖ ១) "រ¤¥ស់ប្តូរក្នុង�លន�/យ¸ណិជ្ជកម្ម /ន 
ប¡្កើត នូវ លក្ខខណÝ អំ�យផលស��ប់យុទ្ធ*Õ�្ត ̧ ណិជ្ជកម្ម  
បន្តíមុខ�ៀត ២) ¸ណិជ្ជកម្ម/ន ើរត-ួទី²៉ងសំLន់ ក្នុង  
ដំ�ើរ"ររីកលូតµស់-B�លកន្លងមក និង ៣) ទិដ្ឋbព ��  
¸ណិជ្ជកម្មអន្តរ�តិកំពុង ¤¥ស់ប្តូរ �ឿន³ស់ ��ល �ម�រ ឲ�្យ
}ន"រ��ស���ល�្ន�ក�លន�/យ����ំ  ើម�្បី ù្លើយ តប 
នឹង  ប����ឈម��*កលbវូបនីយកម្ម។

ឥទ្ធិពលល្អg�%រវិវត្តក្នុងL�លកន្លងមក 

"រ¤¥ស់ប្តូរ�លន�/យ¸ណិជ្ជកម្ម��កប�យ�គជ័យ
កម្ពុ� /ន§្វើ"រ¤¥ស់ប្តូរ��កប�យ�គជ័យពី   i�ដ្ឋ កិច្ច       

��ប   ��ន"រ��មូលផ្តុំ í�i�ដ្ឋកិច្ច��បទីផ�cរ �យ  /ន   ¿ះ 
បង់   នូវរបបi�ដ្ឋកិច្ចមួយ ��លរដ្ឋ� អ្នក  ���ត��  ²៉ង   តឹងរុឹង  í 
� ើ 5្ល� និងបរិ}ណ  ទំនិញ��ល ���វ  ផលិត -ំចូល និង-ំé�ញ 

១ ÈៀបÈៀង�យ6ក ហុីង វុ¼+ អ្នកV�វW�វក្នុង កម្មវិធីi�ដ្ឋកិច្ច ¸ណិជ្ជកម្ម 
និងសហ��តិបត្តិ"រក្នុងតំបន់ ��វិទ�)*+ន CDRI។

°ើយ  មក�ប់អនុវត្តនូវយុទ្ធ*Õ�្ត ̧ ណិជ្ជកម្ម មួយ  ��លត��ង់ 
ទិស  í  ទីផ�cរLង½�។ កំ÷�ទ��ង់ប-ñន់ៗបំផុតមួយចំនួន 
}ន  ដូច� "រលុប�លនូវ"រ��ប់��ង¤ច់មុខ របស់រដ្ឋ í 
�ើ   ̧ ណិជ្ជកម្ម½�����ស "រ��"សឲ�្យ
�ើច�õប់វិនិ�គ 
បរ��ស   ��ល អនុ�្ញតឲ�្យ ��ុមហ៊ុនឯកជន  ចូលរួម ក្នុង ̧ ណិជ្ជ កម្ម   
½�����ស "រលុប�លនូវ"រ��ប់��ង�ើ5្ល� ទំនិញ "រ 
លុប   បំ/ត់នូវ"រMក់កំហិត �្ន�ក បរិ}ណ យុទ្ធ-"រ ក*ង  
ទំ-ក់  ទំនង�មួយ$�គូ¸ណិជ្ជកម្មធំៗ និង ស}ជិកbព ក្នុង  
��ព័ន្ធ  ̧ ណិជ្ជកម្ម ក្នុងតំបន់និងពហុbគី។ � លទ្ធផល i�ដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុ�  "ន់��uើកទូµយ  និង}ន  ស}ហរណកម្ម "ន់�� L¥ំង  
°ើយ�លន�/យ¸ណិជ្ជកម្ម ���វ/ន��ត��ឹម ឲ�្យ   សុី. � í 
នឹង វិ?ន និងច�õប់¸ណិជ្ជកម្មអន្តរ�តិ។ យុទ្ធ  *Õ�្ត   �ំង��ះ 
/ន"¥យ�មូលMOនដ៏សមÕ�ប ស��ប់   កំ÷�  ទ��ង់    �ល 
ន�/យ   �បន្ត �ៀត និង ពf�ឹង ទំនុកចិត្ត ��វិស័យ *?រណៈ  
និង    ឯកជន í�ើ"រ��ប់��ងដំ�ើរ"រកំ÷�ទ��ង់របស់ 
រMOភិ/ល។

លក្ខខណÝi�ដ្ឋកិច្ច អំ�យ ផល សà�ច/ន  
¼ម  រយៈ  កំ÷� ទ��ង់ពីមុន

កន្លងមក កម្ពុ�អនុវត្ត/ន²៉ងល្អក្នុង"ររក�cស្ថិរbព }៉���  
i�ដ្ឋកិច្ច។ អតិផរ³mចរក�c/ន ឲ�្យ4 d�មក��ិត ៥% 
អ�� ប្តូរ0�ក់Èៀលទល់នឹងដុµ¥រ}នស្ថិរbព ល្អ °ើយ ទំនុក 
ចិត្ត Lង�្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ ក៏"ន់��រឹង}ំ3ើង។ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ /ន 
រីកចà�ើនគួរឲ�្យüតសរiើរ �ំង4ក្នុង បរិ²"សmជីវកម្ម 
គំនិត គិតគូរ��បថ្មី និង"រ��កួត��-�ង។

បរិ²"ស§្វើmជីវកម្ម និងវិនិ�គ /នល្អ��iើរ 3ើង 
គួរ ឲ�្យកត់ស}�ល់។ រយៈB�លN�ៀមÈៀបចំ ស��ប់"រ-ំé�ញ  
/ន ថយចុះពី ៤៣5្ង� 4��ំ២០០៦ មក��ឹម ២២5្ង� 4 
��ំ២០១១ °ើយរយៈB�ល N�ៀមÈៀបចំស��ប់"រ-ំចូល /ន 
ថយ ចុះពី ៥៣5្ង� មក��ឹម ២៦5្ង� (World Bank 2013)។ ¼ម 
"រ �ប់អនុវត្ត
�ើ��ព័ន្ធទិន្នន័យ គយ ស្វ័យ��វត្តិ (ASYCUDA) 
លិខិត ��"ស"រ-ំចូល�ង  ៩០% mច�ះV�យ /ន ក្នុង 
រយៈB�ល ២៤8៉ង (គិត�ប់ពី"រMក់លិខិត��"សទំនិញ 
ដល់ "រ  ប� ្ច�ញ ទំនិញ) (WTO 2011)។ �ើសពី��ះ�ៀត "រ 
§្វើ អ¡្ក�តមួយ4ក��ិត ��ុមហ៊ុន4កម្ពុ� /នប��ញនូវ"រ 
យល់ �ើញ��iើរ�ងមុនអំពីបរិ²"ស§្វើវិនិ�គ  �ពិi�ស 
�ក់ទងនឹងកំ÷�ទ��ង់�្ន�កច�õប់  និងលទ្ធbពក្នុង"រ
�ើ0�ស់ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង"រ§្វើ¸ណិជ្ជកម្ម។ ôះបី4}ន"រ�រ���វ§្វើ
�ÿ�ើន�ៀត  ើម�្បី ប¡្កើតបរិ²"សវិនិ�គអំ�យផល 
ដល់  "រ � ប់ä្តើម និងកិច្ចដំ�ើរ"រmជីវកម្មក្តី ក៏បរិ²"ស -  
បច្ចុប�្បន្ន }នផ្តល់នូវលក្ខខណÝដ៏�ំ/ច់ៗ  ស��ប់"រ§្វើវិនិ�គ 
¸ណិជ្ជកម្ម និងកំ�ើនក��ិត ខ្ពស់។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

២ ��ព័ន្ធMក់��ខកូដ និង§្វើសុខដុមនីយកម្មមុខទំនិញ (HS) ��¼=ង 
ពន្ធគយ។

/ន?¥ក់ចុះ4ទីផ�cរ-ំé�ញ សំLន់ៗ ក្តី ក៏ផលិតកម្ម ទំនិញ �ំង 
��ះ នឹងបន្តáើន3ើង �ពិi�សក្នុងអ-គត ដ៏ខ្លីLង មុខ °ើយ 
លក្ខណៈ ��កួត��-�ង��ទំនិញ��ះ 4��L¥ំង"¥ ដ��ល។ 

កម្ពុ� មិន�ន់mច��កួត��-�ងក្នុង�្ន�ក ̧ ណិជ្ជកម្ម 
កសិកម្ម   /ន�� °ើយផលិតផល កសិកម្ម រួម ចំ÷�ក �� ៤,៩% �� 
"រ  -ំé�ញសរុបប៉ុ��ះ ប៉ុö្ត�}ន"រ ព�)ករណ៍  ពី និ-�"រ វិជ្ជ}ន  
ក្នុង �្ន�ក��ះ។ សន្ទស�្សន៍ RCA ផ្តល់នូវ"រ��vើល�ើញ�ើ 
ផលិតផលកសិកម្ម មួយ ចំនួន។ ផលិតផលខ្លះ��លមិន}ន 
ឧត្តមbព  
�ៀប §ៀប"លពីបួន ��ំមុន ឥឡូវ��ះnក់ដូចáើន 
លក្ខណៈ ��កួត��-�ង និងរួម ចំ÷�ក "ន់�� ÿ�ើនក្នុង "រ-ំé�ញ 
សរុប។ ��ប់ធញ្ញ�តិ�ផលិតផល}ន�គជ័យL¥ំង�ងÖ� 
�ំង4ក្នុង កំ�ើន តÄ្ល� -ំé�ញ និងbព��កួត��-�ង ដូចmច 
vើល �ើញ¼មកំ�ើនគួរឲ�្យកត់ស}�ល់ក្នុងសន្ទស�្សន៍ RCA ពី 
០,៤ពិន្ទុ 4��ំ ២០០៧ ដល់ ៤,៤ពិន្ទុ 4��ំ ២០១១។ ផលិត 
ផល -ំé�ញចម�្បងៗä�្ស�ង�ៀត ��ល}នកំ�ើន ឧត្តមbព 

�ៀប §ៀបL¥ំង��រ រួម}ន ស្ករ នំ§្វើពីស្ករ សត្វរស់ èស៊ូ និង 
បö្ល� និងvើម'ើmច បរិRគ/ន។ 

តួ�ទីUណិជ្ជកម្មក្នុងដំ:ើរពីអតីត%លg�កំ:ើន
ôះបីមិន}នភស្តុ¼ង�ក់|្ត�ងក៏�យ ក៏Ö�ពិ/កនឹង 

បដិi�ធ   ពីតួ-ទីដ៏សំLន់���លន�/យ ̧ ណិជ្ជកម្ម ក្នុង 
"រ  ជំរុញកំ�ើន��រ។ កម្ពុ�ទទួល/នអត្ថ���ជន៍ÿ�ើន ពី 
�លន�/យវិនិ�គ និង¸ណិជ្ជកម្មi�រីរបស់ខ្លួន =ប់  
�ំង "រតb�ប់i�ដ្ឋកិច្ច"ន់��រឹង}ំíនឹងទីផ�cរក្នុងតំបន់ និង 
*កល  6ក °ើយនិង កំ�ើន¸ណិជ្ជកម្ម  "រវិនិ�គ និង 
"រ  ��កួត��-�ង។ កំ�ើនbគÿ�ើន áើតé�ញពី វិស័យ ៤ គឺ
"ត់ �រសv្លៀកបំ¸ក់និង|�្ប�ក.ើង ��សចរណ៍ សំណង់ និង  
កសិកម្ម។ កំ�ើនL¥ំងក្នុងវិស័យ"ត់ �រ �ឧ�ហរណ៍ ប��ញ  
²៉ងច�õស់ពី ��បបទ��ល�លន�/យ ̧ ណិជ្ជកម្ម  ត��ង់  
ទិសíLង½� 'ជះ ឥទិ្ធពលí�ើ កំ�ើន។ វិស័យ 
��សចរណ៍  សà�ច/នកំ�ើន �ឿន �យ �្អ�ក�ើ �ល 
ន�/យ សំLន់ៗ ដូច� �ល ន�/យ uើកចំហ.ើង 
v�ឃ ��លMក់អនុវត្តចុង ��ំ១៩៩៧ និងកិច្ចសហ��តិបត្តិ"រក្នុង 
តំបន់ �ើ�ល ន�/យ Z�ះG យុទ្ធ*Õ្ត���សចរណ៍ក្នុង 
មnអនុតំបន់ v�គង្គ ��លសំ/ប¡្កើតវិស័យ��សចរណ៍អនុ 
តំបន់ មួយឲ�្យ ើរតួ � ក �õល }៉សុីនស��ប់"រអភិវឌ�្ឍ ឬនិង 
��ន"រ  យុទ្ធ *Õ្ត� m*Gន។ i�រីbវូបនីយកម្ម i�'ហិរញ្ញវត្ថុ 
�ពិi�ស d�ម ��ប ខ័ណÝ  ��ព័ន្ធ¸ណិជ្ជកម្មកសិកម្ម ពិភព6ក 
(GATS) /ន ជួយ ពf�ឹងដល់��ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ� (Hing 
2009)។ ��ន��ប ដណ្ណប់����ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ/នរីកធំ និងរឹង}ំ 
3ើង °ើយ លក្ខណៈ��កួត��-�ង និង��សិទ្ធbព របស់' ក៏/ន 
ល្អ ��iើរ 3ើង គួរ ឲ�្យកត់ស}�ល់។

តួអង្គសកម្ម4ក្នុង��បខ័ណÝកិច្ចសហ��តិបត្តិ"រក្នុងតំបន់
កម្ពុ�/នចូលរួម²៉ងសកម្ម4ក្នុង មnអនុតំបន់ 

v�គង្គ (GMS) យុទ្ធ*Õ្ត�សហ��តិបត្តិ"រ i�ដ្ឋកិច្ច តំបន់  
Ayeyawady - Chao Phrayay - v�គង្គ ស}គម ����តិ mសុី  
mÖ្ន�យ៍ (m*Gន) នងិ# �ង"រ ផ្តចួä្តើម �យ m*Gន មយួ  ចនំនួ 
�ៀត ដូច� តំបន់ ̧ ណិជ្ជកម្មi�រី m* Gន តំបន់ ̧ ណិជ្ជកម្ម i�រី  
m*Gន - ចិន តំបន់¸ណិជ្ជកម្មi�រីm* Gន-កូÈ៉� តំបន់ ̧ ណិជ្ជកម្ម 
i�រី  m*Gន-ជប៉ុន និង គំនិតផ្តួចä្តើមm* Gន បូកបី។

"រផ្តួចä្តើម§្វើសហ��តិបត្តិ"រក្នុងតំបន់ ផ្តល់អត្ថ���ជន៍ 
ÿ�ើន ��ប²៉ងដល់កម្ពុ�។ កម្ពុ�ទទួល/ន ���ជន៍ ពី   
គ �ង  "រតb�ប់ និង°�MOរច-សម្ព័ន្ធ GMS និងm*Gន 
ក្នុងរូបbព� ផ្លូវថ្នល់សំLន់ៗ ផ្លូវ��ក *?ន ផ្លូវទឹក និង   
កំពង់ ��។ ទន្ទឹម.�នឹង"ររីកលូតµស់°�MOរច- សម្ព័ន្ធ     រងឹ   
�ំង ��ះ ក៏}ន"រ.ឿន�ឿនក្នុង�្ន�ក°�MO រច-   សម័្ពន្ធ  ទន់��រ៖ 
កំ÷�ទ��ង់បទបញ្ញត្តិរបស់*+ប័ន រMOភិ/ល និង"រ ក*ង   
សមត្ថbព មz្ត�ីទទួលខុស���វ§្វើឲ�្យ ចល- ទំនិញ និង មនុស�្ស ឆ្លង  
"ត់ !�ំ��ន }នbពរលូន ត}¥bព និង��សិទ្ធbព �្ន�ក  
ចំ³យ។ i�ដ្ឋកិច្ចក៏/នuើកទូµយ�ងមុន��រ។ ឧ�ហរណ៍ 
4 d�មគ �ង តំបន់¸ណិជ្ជកម្មi�រីm* Gន កម្ពុ�  /ន
u្ត��\ចិត្ត"ត់បន្ថយ�ប�្ណើរៗ នូវ ពន្ធi្ទើរ��  �ំង អស់  �ើ 
ទំនិញ-ំចូលពី ស}ជិក m* Gន ឲ�្យមក4ក្នុងចì¥ះពី ០% និង 
៥%  4��ឹម��ំ ២០១០។ 4d�មគ �ងតំបន់¸ណិជ្ជកម្ម 
i�រី m*Gន-ចិន កម្ពុ����វលុបបំ/ត់ពន្ធគយ�ំងអស់ 4 
��ឹម5្ង�ទី១ មក= ២០១៥។

ស}ជិកbពក្នុង��បខ័ណÝä�្ស�ងៗ�� ¸ណិជ្ជកម្ម ក្នុង 
តំបន់ ផ្តល់ឲ�្យកម្ពុ�នូវបទពិ]ធន៍អំពីកិច្ច សហ��តិបត្តិ"រ 
ក្នុង តំបន់។ កម្ពុ�កំពុងÈៀនសូ���យអនុវត្ត¤ñល់�ើ កិច្ច"រ  
¸ណិជ្ជកម្ម អន្តរ�តិ និង ដំ�ើរ"រ ��ទ��ង់ ក្នុងÕ�ុក °ើយ 
សំLន់បំផុត គឺកំពុងប¡្កើត�លន�/យ½�����ស §្វើ 
សហ��តិបត្តិ"រ��កប�យមិត្តbព  ើម�្បី�ើកកម្ពស់á�រ^ិ៍ 
Z�ះរបស់ខ្លួន4ក្នុងតំបន់  និងពិភព6ក។ 

កំ�ើនក��ិត¸ណិជ្ជកម្ម និង"រ��កួត��-�ង
�ប់ពី¸ក់ក³្ខលទសវត�្សរ៍១៩៩០ មក "ររីក លូត µស់   

3ើង វិញ ²៉ង�ប់រហ័ស��វិស័យ¸ណិជ្ជកម្ម /ន"¥យ� 
ក}¥ំង   ជំរុញមួយដ៏សំLន់��កំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច។ ¸ណិជ្ជ កម្ម 
សរុប   4��ំ២០១១ ស្ទុះ3ើង ²៉ងL¥ំង ដល់ ១២,១៦ ̧ ន់ µន  
ដុµ¥រ §ៀបនឹង ៣,៣៣¸ន់µនដុµ¥រ 4��ំ២០០០ ឬ }ន  
អ��  កំ�ើន���ំ ��ំ�មធ�្យម ១៤%។ "រវិbគ�ើសន្ទស�្សន៍ 
ឧត្តមbព  
�ៀប§ៀប (RCA) ប��ញG កម្ពុ�}នឧត្តមbព 
L¥ំងក្នុង"រ��កតួ��-�ង�ើ�្ន�កផលិតកម្មអតិពលកម្ម ដូច� 
សv្លៀក បំ¸ក់ (HS២ 61, 62, 63) និង |�្ប�ក.ើង (HS 64) 
°ើយ "រ-ំé�ញផលិតផល�ំង��ះ}នទំហំជិតដល់  ២/៣ �� 
"រ -ំé�ញសរុប។ ôះ�ត���វ"រសv្លៀកបំ¸ក់ និង |�្ប�ក .ើង 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

%រh�,�iលទិដ្ឋ0ពUណិជ្ជកម្ម
អភិ/លកិច្ច¸ណិជ្ជកម្មអន្តរ�តិ }ន"រç����លគួរឲ�្យ 

កត់ស}�ល់។ ពិភព6ក"ន់��}ន"រតb�ប់.� L¥ំង 3ើង៖ 
¸ណិជ្ជកម្មពហុbគី��ល.ំú��យច�õប់-- របស់    អង្គ"រ 
¸ណិជ្ជកម្មពិភព6ក (WTO) 4��� សសរ ស្តម្ភ  �� ��ព័ន្ធ  
¸ណិជ្ជកម្មអន្តរ�តិ, រuៀបរបប¸ណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ (RTAs)  
/នáើន i្អ�កស្កះ��លmចជំ¸ក់.� ស្មុគ*�ញ ដូច "មីមួយ �ន" 
(spaghetti bowl) °ើយ Ã�្ស�ច�Þ ក់ ផ្គ ត់ ផ្គង់  � *កលáើត}ន 
"ន់��ÿ�ើន3ើង។ បទពិ]ធន៍ ពិភព6ក  ប��ញG មិន }ន 
����ស³មួយ  mច រក�c កំ�ើន ខ្ពស់/នយូរអI្វ�ង �យ  
មិន§្វើស}ហរណកម្មíក្នុង  i�ដ្ឋកិច្ច ពិភព6ក ìះ �� 
°ើយ 'គួរ���ម§�)/យស��ប់©នíមុខ �� យុទ្ធ*Õ្ត� 
កំ�ើន និង¸ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុ� ផង��រ។ 

"ររំពឹងទុកអំពី ទីផ�cរនិង��ព័ន្ធផលិតកម្មmសុី§្វើស}
ហរណកម្មបញ្ចូល.��ប់ពីចិនbគLងត�្បូង "ត់ ¼ម  �� ��ស  
GMS í"ន់����សដa��ៀត4 mសុី mÖ្ន�យ៍ /ន ផ្តល់  
ឲ�្យ កម្ពុ�នូវ"រតb�ប់ទំ-ក់ទំនង  ²៉ង ល្អ ��  វិនិ�គ និង 
¸ណិជ្ជកម្ម  ើម�្បីជំរុញវិបុលbព និង"រ អភិវឌ�្ឍ វិស័យ ឯក ជន។ 
កន្លងមក កម្ពុ� មិន�ន់/ន"¥យ��្ន�ក មួយ � � ��ព័ន្ធ  �  �ក   
រំc�ក ផលិតកម្មដ៏}នសន្ទុះក្នុងតំបន់ìះ�� ប៉ុö្ត � "រ ç� � ��ល   
ថ្មី មួយ4ក្នុងÃ�្ស�ច�Þក់ផ្គត់ផ្គង់�*កល របស់ តំបន់   mសុី ទំនង 
�"រ�ប់ä្តើមសម័យថ្នីមួយ�រB�ញ �យ   ឱ"សល ្អ  ស��ប់  
����ស��ល}នi�ដ្ឋកិច្ចកំពុង ស្ទុះ3ើង។ កំ�ើន បន្ទុក   
ចំ³យ /នជំរុញឲ�្យ��ុមហ៊ុន ÿ�ើន ³ស់¤¥ស់ ទី¼ំង  ផលិត  
កម្មé�ញពី����សចិន í"ន់����ស}ន បន្ទុក  ចំ³យ   �ប 
�ង  ើម�្បី �ញយកអត្ថ���ជន៍ពីឧត្តមbព 
�ៀប  §ៀប  
�លគឺ 5្ល�ពលកម្ម�ប កំ�ើនbព ពឹង �្អ�ក.�  ក្នុង តំបន់ 
និង លទ្ធbពចូលí"ន់ទីផ�cរ����សទី៣។ និ-�"រ ��ះ  
mចvើល�ើញ²៉ងច�õស់4ក្នុង  វិនិ�គ របស់ ��ុមហ៊ុន     
ជប៉ុនពីរ គឺ Minebea ��ល���ុមហ៊ុន-ំមុខÖ� ក្នុង ពិភព6ក    
Lង"រផលិត d�ឿង}៉សុីនតូចៗ និង Sumitomo Electric � 
��ុមហ៊ុន-ំមុខÖ�Lង "រផលិត ប³្ខញÃ�្ស�អគ្គិសនី d�ឿង យន្ត  
��ល/នប¡្កើតកö្ល�ងផលិតកម្មដ៏ទំ�ើប4 កម្ពុ�  ើម�្បី បà�ើ 
ទីផ�cរ*កល។ �យ*រ Ã�្ស� ច�Þក់ផ្គត់ផ្គង់ *ក ល ���វពឹង�្អ�ក 
�ើ��ព័ន្ធ¸ណិជ្ជកម្មuើកចំហ °�តុ��ះ �ល ន�/យ  
ឧស�cហកម្ម និង ̧ ណិជ្ជកម្ម  ើរតួ-ទីសំLន់³ស់ ក្នុង "រ 
កំណត់ អ����ល��ុមហ៊ុនបរ��សមកuើក*L 4 កម្ពុ�។

/ទិ0ព1លន23យសA�ប់ Uណិជ្ជកម្ម 
អន្តរ�ត ិនិងកំ:ើនY�ដ្ឋកិច្ច 

អត្ថបទ��ះឯកbព¼មមតិG ¸ណិជ្ជកម្ម� លក្ខខណÝ  
�ំ/ច់មួយស��ប់កំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច ប៉ុö្ត�  ̧ ណិជ្ជកម្ម �� មួយ  
មុខមិន�ន់ ��ប់��ន់��។  ើម�្បីរក�c កំ�ើន   ក ្នុង   រយៈB�ល ~�ង  
���វ}នក¼ រួមផ�្សំ�ÿ�ើន�ៀត ½�ពី �ល  ន�/យ ជ��ុញ 
"រ  -ំé�ញ ដូច� រMOភិ/ល }ន  សមត្ថbព ស្ថិរbព }៉��� 
i�ដ្ឋកិច្ច  "រä្ទ�រ ចំ��ះដឹង និង បé្ច�កវិទ�) និង"រវិនិ�គ 

ក��ិត ខ្ពស់ក្នុង °�MO រច-សម្ព័ន្ធ "រអប់រំ និង"រq��ំសុខbព។ 
Lងd�ម��ះ �mទិbព �លន�/យ   ើម�្បី ជ��ុញ "រ 
-ំé�ញ និង�ើកកម្ពស់ពិពិធកម្ម ��ល�គន្លឹះ ស��ប់ កំ�ើន 
i�ដ្ឋកិច្ច }ន ចីរbព។ 

រក�c"រ��ប់��ង}៉���i�ដ្ឋកិច្ច/នល្អ៖ "រ?-ឲ�្យ 
បរិ²"ស }៉���i�ដ្ឋកិច្ច ធន់នឹង វិបត្តិ និង}នស្ថិរbព 4��� 
គន្លឹះដ៏សំLន់�ុំងឲ�្យ�លន�/យ ជំរុញ¸ណិជ្ជកម្ម សà�ច 
�គជ័យ។ mទិbព�លន�/យ ើម�្បី"រ��ប់��ង }៉��� 
i�ដ្ឋកិច្ច /នល្អ រួម}ន "ររក�cអតិផរ³ឲ�្យ4d�ម ៥% 
"ររក�cស្ថិរbពអ��ប្ដូរ0�ក់ "រក*ង bពធន់ í នឹង ក¼ 
Lង½� "រ��លំអ"រ��មូលចំណ«ល និង"រពf�ឹងi�'កម្ម 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
��លំអបរិ²"សវិនិ�គ៖ បរិ²"សអំ�យ ផល 

ដល់ វិនិ�គ }ន ក¼រួមផ�្ស ំ � ÿ�ើន ដូច� ក��ិត0�កដ ��� 
��*+នbព}៉���i�ដ្ឋកិច្ច, គុណbព និងbព�យ Õ�ួល 

�ើ0�ស់ ��°�MOរច-សម្ព័ន្ធ, វិ*លbពបទបញ្ញត្តិរMOភិ/ល, 
លក្ខណៈ ��"រ យក ពន្ធ, ចំ³យ និងលទ្ធbពទទួល/ន 
ហិរញ្ញវត្ថុស��ប់��ុមហ៊ុន, លទ្ធbព /ន
�ើ 0�ស់ គុណbព 
និង  តÄ្ល��� ក¼ផលិតកម្ម, លក្ខណៈi្មើbព.�ផ្តល់ឲ�្យ�យ 
រMOភិ/ល  ចំ�ះ��ុមហ៊ុន--, អភិ/លកិច្ច និង អំBើ ពុក 
រលួយ, និងសន្តិសុខ។ mទិbព �លន�/យ � ប-ñន់ 
 ើម�្បី �� លំអចំណ ុច»�cយ��បរិ²"ស វិនិ�គ រួម}ន "រ  
�� លំអ °�MOរច-សម្ព័ន្ធ "រត��ឹម នីតិវិធី គយ "រប¡្កើន 
��សិទ្ធbព �្ន�ក ភស្តុbរ និង "រវិនិ�គ�ើ មូលធនមនុស�្ស។ 

ស���លនីតិវិធីពន្ធគយ៖ ទ��ង់��បបទពន្ធគយ ��ល 
រួម}ន "រ�រ��Mស*�ម "រពិនិត�្យ យល់!�ម បទបញ្ញត្តិ និង 
0�ក់ក=� �ឧបសគ្គចម�្បងបំផុតបី��ល==ំងដល់"រ -ំé�ញ 
(World Bank 2009; ADB 2012)។ ដំ�ើរ"រ -ំចូល និង 
-ំé�ញមិន}ន��សិទ្ធbព��ះ 'ជះ ឥទ្ធិពល�យ¤ñល់ដល់ 
ចំ³យ¸ណិជ្ជកម្ម ផលិតbពក¼ផលិតកម្មសរុប និង"រ ��កួត  
��-�ង។ កម្ពុ� ���វ§្វើ កំ÷�ទ��ង់��ប់f�ុងg�យ--  ើម�្បី   
ជួយស���ល�ើឧបសគ្គចម�្បងៗចំ�ះ វិស័យឯកជន � ពិi�ស   
ក្ន ុងដំ�ើរ"រជ��ះឯក*រគយនិង ̧ ណិជ្ជកម្ម "រ ស��ប 
ស���ល ក្នុង ចំ�ម*+ប័នជួយស���ល�្ន�ក ̧ ណិជ្ជកម្ម និង 
លទ្ធbព ទទួល/នព័ត៌}នស្តីពី នីតិវិធី-ំé�ញ បទបញ្ញត្តិ និង 
0�ក់ក=�ä�្ស�ងៗ។

�ើកកម្ពស់��សិទ្ធbព�្ន�កភស្តុbរ៖ កម្ពុ�ស្ថិត ក្នុង   
ចំ�ម  ����ស }នi�'កម្មភស្តុbរ ខ្វះ ��សិទ្ធbព បំផុត 4  
ក្នុង តំបន់។ "របំB�ញមុខ�រ�្ន�កភស្តុbរមិន/ន ល្អ ប³្ខល  
មកពី ក¼�ÿ�ើន }ន�mទ ិ៍ គុណbពអន់ និង   កង្វះ 
°�MOរច-សម័្ពន្ធ ��សិទ្ធbពនិង��សិទ្ធផល�ប ក្នុង    ដំ�ើរ  
"រ ជ��ះឯក*រអនុវត្ត�យមh�្តីគយ និងb� ក់�រ  ���ត ពិនិត�្យ   
4i�ក!�ំ��ន !�ម�ំងសមត្ថbពនិងគុណbព �ប ��  i�'  
ភស្តុbរ។ អន្ត=គមន៍�លន�/យ mច }ន  ¼ំងពី   "រ   
��លំអ °�MOរច-សម័្ពន្ធរឹង ¸ក់ព័ន្ធនឹង�្ន�ក¸ណិជ្ជកម្ម រហូត 
ដល់ "រ�ើកកម្ពស់"រ��ប់��ង !�ំ��ន  ��ល }ន � mទិ៍ កំ÷� 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

ទ��ង់និងទំ�ើបកម្ម��បបទគយ "រ��ក�យ ព័ត៌}ន ធំ ទូµយ 
�ងមុន "រ�ើកកម្ពស់bព��កួត��-�ងក្នុងi�' ដឹក ជញ្ជូន  
ទំនិញ¼មផ្លូវ�ក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវ m"ស និង លទ្ធbព ទទួល  
/នb¥មៗ នូវព័ត៌}នស្តីពីកិច្ច!�ម"�ៀងដឹកទំនិញឆ្លង "ត់ 
!�ំ��ន។ 

ពf�ឹងទំ-ក់ទំនង និងកិច្ចសហ��តិបត្តិ"រក្នុងតំបន់៖ កម្ពុ�  
4មិន�ន់�ញ���ជន៍ /ន B�ញ��ញពី  ឱ"ស ល្អ  --  
ផុស é�ញពី"រ§្វើស}ហរណកម្មក្នុងតំបន់ìះ �� (ឯក*រ   
¿ះ ពុម្ពផ�cយរបស់ CDRI -B�ល Lង មុខ)។ ប�� ��ឈម 
ចំ�ះ មុខ គឺ"រ?-ឲ�្យ វិស័យ ̧ ណិជ្ជកម្ម mច ទទួល /ន និង 
�ញ យកចំ��ញពីកិច្ចសហ��តិបត្តិ"រក្នុងតំបន់  ើម�្បីឲ�្យ 
"រ -ំé�ញmច}នច��ុះមុខ c�ងពឹង� ្អ�ក ���ើ វិស័យ  មួយ   
ចនំួន តូច។ កម្ពុ����វពf�ឹងbព� $�គូ និងកិច្ច សហ��តិបត្តិ"រ 
ក្នុងតំបន់   ើម�្បីសà�ចនូវចំណុចLង�ើ !�ម �ំង   �ល/ 
អភិវឌ�្ឍន៍ ក្នុងរយៈB�ល~�ង។ ចំណុច សំLន់ បំផុត4ក្នុង��ះ គឺ  
"រស��បÕ�ួល និង"រ បន�្សុី ច�Þក់.�រ'ង កិច្ច សហ��តិបត្តិ"រ 
អភិវឌ�្ឍន៍GMS-m*Gន-mសុីបូ¸៌ និងស}ហរណកម្ម  ក្នុងតំបន់ 
 ើម�្បី�ុំងឲ�្យ }ន "រ យកចិត្តទុកMក ់�ើ  កំ�ើនយូរអI្វ�ង និង 
"រភ្ជិត គំµត �្ន�កអភិវឌ�្ឍន៍ �យ }ន "រ §្វើ វិនិ�គ ក្នុងតំបន់ 
í�ើ"រ អភិវឌ�្ឍ សមត្ថbព  *+ប័ន ក្នុងរយៈB�ល~�ង។

ពf�ឹង��តិបត្តិ"រតំបន់i�ដ្ឋកិច្ចពិi�ស (SEZ)៖ SEZs 
���វ/នប¡្កើត3ើងជិត មួយទស�្សវត�្សរ៍ មក°ើយ ប៉ុö្ត�មិន �ន់ 
/ន �គជ័យដូច"ររំពឹងទុក ក្នុង"រ�ក់�ញវិនិ�គិន ìះ 
 ��។ ក្នុងចំ�ម SEZs /នទទួល"រអនុម័ត�ំង ២១ }ន 
��ឹម�� ៨ប ៉ុ��ះ ��ល}នដំ�ើរ"រ។ ½�ពី°�MOរច- 
សម្ព័ន្ធ}នគុណbពខ្ពស់ និង"រ�ើកទឹកចិត្ត �្ន�កហិរញ្ញវត្ថុìះ 
SEZs ���វ ��ប់��ងពន្ធ និងពf�ឹងអនុវត្តន៍បទបញ្ញត្តិ ឲ�្យ}ន 
��សិទ្ធbព និង}នស្តង់Mរខ្ពស់ លុបបំ/ត់ ឧបសគ្គ �្ន�ក   
"រិ²ធិប±�យ�្យ និងរដ្ឋ/ល  |្វ�ងរកដំ�ះV�យ ជួយ   
ស���ល ប��ä�្ស�ងៗ ��ល វិនិ�គិនជួប ��ទះ ប¡្កើត ទំ-ក់ ទំនង  
"រ�រ ឲ�្យ"ន់�� }នbព បត់��ន ល្អ និង?- លទ្ធbព  រ ក/ន 
�និច្ច  � ំង ក}¥ំង  ពលកម្ម}នជំ-ញខ្ពស់ និង }ន ជំ-ញ �ប។

§្វើវិនិ�គក្នុងមូលធនមនុស�្ស៖ ទីផ�cរពលកម្មកម្ពុ� -  
បច្ចុប�្បន្ន }នលក្ខណៈស}�ល់�យj�ក គឺ ចំនួន bគ ÿ�ើន  � � 
ក}¥ំងពលកម្ម}នក��ិតអប់រំ�ប មុខ ជំ-ញ ពលករ មិន សុី.� 
នឹង"រ�រ និងកង្វះ Lត ជំ-ញ¼ម �្ន�កមួយចំនួន។ ពិនិត�្យ ¼ម 
បទពិ]ធន៍ ����ស}ន �គជ័យក្នុង"រ -ំé�ញ កម្ពុ� �� �វ
§្វើវិនិ�គÿ�ើនៗí�ើ"រអភិវឌ�្ឍមូលធនមនុស�្ស។ �ល 
ន�/យ  �្ន�កអប់រំ គួរសង្កត់ ធ្ងន់�ើ"រអប់រំG�ក់បឋមសិក�c 
� *កល និង"រ��លំអ គុណbពអប់រំ 4ក��ិត បឋម សិក�c  
និងមធ�្យមសិក�c។ "រអប់រំG�ក់ឧត្តមសិក�c គួរ¬ត �ើ "រ 
 អប់រំ �ន់ខ្ពស់Lង�្ន�ក វិទ�)*Õ�្ត និង បé្ច�កវិទ�) និង "រ 
អប់រ ំនិង   បណ្ណុះ ប³្ខល បé្ច�ក��ស និង វិ�� ជីវៈ។ ជà�ើស �ល 
ន�/យ �mទិbព គួររួម}ន "រ�� លំអ  °�MOរច- សម័្ពន្ធ 
*µÈៀន �ពិi�ស4 តំបន់ ជនបទ  "រប¡្កើនចនំួន*µ 
បណ្ណុះប³្ខលបé្ច�ក��សនិងវិ��ជីវៈ  ើម�្បីបំB�ញត���វ"រ នូវ 

ពលករ  }ន ជំ-ញ "រ�ើកកម្ពស់គុណbព "របl�ៀន និង 
អភិ/លកិច្ច��"រអប់រំG�ក់ ឧត្តមសិក�c និង"រMក់បញ្ចូល �
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