ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ជាឧបករណ៍សម្រាប់ពន្លឿន
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៖ ការសិក្សាលើឯកសារ
ទស្សនទាន និងនិយមន័យ

Shenzhen" ដែលដើមឡើយជាភូមិនេសាទដាច់ស្រយាលហើយ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) កើតមានជាយូរមកហើយ

ក្នុងទ
 ម្រង់ផ្សេងៗ
មក

បានរីកលូតលាស់ជា

ប៉ុន្តែចាប់ពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍១៩៩០

ទើបគេប្រើវាដោយចេតនា

និងជារដ្ឋធានីនៃនវានុវត្តន៍នៅចិន, និងមជ្ឈមណ្ឌលឡ
 ូជីស្ទិក និង

ធ្វើជាឧបករណ៍ផ្នែកគោល

ពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកនៅទីក្រុងឌូបៃ និងប្រទេសសិង្ហបុរី

នយោបាយ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើត SEZs ទី១ របស់ខ្លួន
នៅក្រុងញ៉ូយ៉កក្នុងឆ្នាំ១៩៣៧
កសាង

SEZs

បន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ១៩៤២

នៅ

កោះព័រតូរីកូ

ជាដើម (Farole and Akinci 2011)។ ជារួម SEZs ភាគច្រើន

បាន

តែងមានលក្ខណៈសំគាល់ដូចតទៅ៖

(Pakdeenurit,

ឡើងនៅ
 ក្រុង

Shannon

តាមទីតាំងរបស់ខ្លួន ៤) តំបន់ស្ថិតក្រោមរបបពន្ធគយពិសេស និង

ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩

នីតិវិធគ
ី េបានរៀបចំឲ្យសាមញ្ញឡើង (Shakya 2009)។ ក្នុងនេះ

(Farole and Akinci 2011)។ ចាប់ពីទសវត្សរ៍១៩៦០ មក SEZs
បានក្លាយជាសមាសភាគដ៏សំខាន់នៃ

តំបន់មានព្រំដែន

គ្រប់គ្រង ឬរដ្ឋបាលតែមួយ ៣) តំបន់មានផ្តល់ឧត្តមភាពទៅ

ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនិងកសាង

ប្រទេសអៀរឡង់

១)

កំណត់ច
 ្បាស់ និងមានសន្តិសុខ ២) តំបន់គ្រប់គ្រងដោយអង្គភាព

Suthikarnnarunai and Rattanawong 2014)។ ដោយឡែក
តំបន់ឧ
 ស្សាហកម្មស
 េរីទំនើបទី១

ទីក្រុងមានសន្ទុះខ្លាំងបំផុតក្នុងព
 ិភពលោក

លក្ខណៈទី៤ ជាលក្ខណៈសំគាល់សំខាន់ជាងគេនៃ SEZ (Farole

យុទ្ធសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិង

2011) ពីព្រោះលក្ខណៈសំគាល់ឯទៀតវាខុសៗគ្នាខ្លាំងណាស់។

ឧស្សាហកម្មជាតិ ក្នុងទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសនៅ អាស៊ី

ផ្ទុយទៅវិញ គំរូ SEZ នៅចិន គេបានកំណត់ថាជា សកម្មភាពនិង

ខាងកើត និង អាមេរិកឡាទីន។ ឧទាហរណ៍ ប្រទេសកូឡុំប៊ី

សេវាកម្មស
 េដ្ឋកិច្ចដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងស
 ្មុគស្មាញ គឺមិនមែន

បានបង្កើតត
 ំបន់ទី១ របស់ខ្លួនឈ្មោះថា Barranquilla ក្នុងឆ
 ្នាំ

ជា អង្គភាពដែលមានមុខងារតែមួយនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ SEZs

១៩៦៤។ មួយឆ្នាំក្រោយមក សាធារណរដ្ឋដូមីនីក បានដើរតាម

នៅចិន តែងមានទំហំធំជាង និងបម្រើមុខងារច្រើនមុខជាង SEZs

ប្រទេសកូឡុំប៊ី ដោយបង្កើតតំបន់ La Romana ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥

នៅប្រទេសផ្សេងទៀត (Wong 1987; Zeng 2010)។

(Farole 2011)។ នៅអាស៊ី ប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើត SEZs

Shah (2008, 4) បានកំណត់ SEZs ថាជា "តំបន់ភូមិសាស្រ្ត

ទី១ របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ តៃវ៉ាន់បានបង្កើតវាក្នុងឆ
 ្នាំ១៩៦៦

ចិនបានបង្កើត

មានបរិវេណជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសនានា ពោលគឺ ផ្ទៃដីមាន

ជាអ្នកនាំមុខគេលើ SEZs ទំនើប ឥណ្ឌាមាន SEZs ច្រើនជាងគេ

ឧស្សាហកម្ម កម្មន្តសាលកម្ម និងសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាបប
់ ម្រើ

កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧០

ហើយ

ព្រំប្រទល់កំណត់ច្បាស់ ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់

ក្នុងឆ្នាំ១៩៨០ (Farole 2011)។ ខណៈដែល សហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយ

SEZs

នៅចិន

ការនាំចេញ ហើយតំបន់ទាំងនោះ ច្រើនតែអាចសំគាល់បានដោយ

ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជោគជ័យខ្លាំង

សារមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

បំផុត ជាពិសេសនៅក្រុង Shenzhen។ ជោគជ័យនៃ SEZs
នៅចិន

ស្រដៀងគ្នាដែរ ប៉ុន្តែសព្វគ្រប់ជាង ដូចខាងក្រោមនេះ៖
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត

ឧស្សាហកម្ម ទូទាំងពិភពលោក។ មកទល់សព្វថ្ងៃ SEZs ផ្សេងៗ
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី

ស្ថិតក្នុងរ ង្វង់ព្រំដែនជាតិ

តំបន់កែច្នៃសម្រាប់ការនាំចេញ

ការនាំចេញ

ឧស្សាហូបនីយកម្មស
 េដ្ឋកិច្ច។

ប្លែកពីវិធានច្បាប់

ដើម្បីពន្លឿន

ទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI)

ទឹកដ
 ីប្រទេសនោះ។

និងធ្វើ

ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង

ឲ្យតំបន់នោះនូវ

ដែលអាចនឹង

ខុស

ដែលមានអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុង
វិធានច្បាប់ខុសប្លែកគេទាំងនេះ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើវិនិយោគ

និងក
 ្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ

ដូចជា៖ បណ្តុំឧស្សាហកម្មបិទជិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអ
 ភិវឌ្ឍន៍
ប្តូរទីតាំងផ
 លិតយ៉ាងងាយស្រួល,

របស់ប្រទេសមួយជាក់លាក់

ពាណិជ្ជកម្មអ
 ន្តរជាតិនិងបែបបទគយ

ពាក្យ SEZs មួយអាចនាំមកនូវ រូបភាពខុសៗគ្នាជាខ្លាំង

និងពោ
 រពេញទៅដោយបណ្តាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ

មានព្រំប្រទល់កំណត់ច្បាស់

ហើយតំបន់នោះមានវិធានច្បាប់ផ្នែកអាជីវកម្ម

ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម កំពង់ផែសេរី និង តំបន់សហគ្រាស ជាដើម
បណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍បានប្រើប្រាស់វា

ធូរ

ទូលាយ"។ Farole (2011, 23) បានកំណត់និយមន័យ SEZs

បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ពស
ី ំណាក់

អ្នកសិក្សាស
 ្រាវជ្រាវ អ្នកកសាងគោលនយោបាយ និងអ្នកអភិវឌ្ឍ
ដូចជា

និងច្បាប់ពន្ធដារ

ការយកពន្ធ

ពោលគឺ

គេផ្តល់

បរិយាកាសអាជីវកម្មមួយដែលមាន

គោលនយោបាយធូរទូលាយជាង និងមានការគ្រប់គ្រង

"អព្ភូតហេតុសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុង

រដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាង បើធៀបនឹងទ
 ឹកដី
ជាទូទៅរបស់ប្រទេសជាតិនោះ។

អត្ថបទនេះរៀបរៀងឡើងដោយ បណ្ឌិត វ៉ែន សីហា អ្នកស្រាវជ្រាវនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
នៃវិទ្យាស្ថាន CDRI។ សូមយោងឯកសារនេះថា Ven Seyhah. 2018. “Special
Economic Zones as a Tool for Accelerating Economic Growth: A Literature
Review.” Cambodia Development Review 22 (1): 7-11.

7

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ម៉ូដែលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ដើម្បីទាក់ទាញ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) កាត់បន្ថយភាព

ម៉ូដែលនៃ SEZs មានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋាន ទៅតាម

គោលដៅផ្នែកគោលនយោបាយ គោលគំនិតស្តីពី SEZs
យុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកប្រភេទ

គ្មានការងារធ្វើ ជួយទ្រទ្រង់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និង សាកល្បង

និង

យន្តការ និងវិធីសាស្រ្តផ្នែកគោលនយោបាយថ្មីៗ (Akinci and

ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួត

ប្រជែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗ

ដូច្នេះហើយ

Crittle 2008; Farole 2011; Farole and Akinci 2011)។

ការទាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេស៖ កម្មវត្ថុចម្បងនៃ

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់

SEZs ក៏ជួបការលំបាក។ ដោយផ្អែកលើរបៀបធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ស្នើ

SEZs គឺទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ ចំណុចនេះសំខាន់

Farole and Akinci (2011) បានបែងចែក SEZs ជា ៥ម៉ូដែល

ទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងវិ ស័យ

ឡើងដោយ Akinci and Crittle (2008) និង Farole (2011),

ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ព្រោះ SEZs ស្ទើរតែ

ទៅតាម គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ទំហំ ទីតាំង សកម្មភាព និង ទីផ្សារ

ប្រើពលកម្មច
 ្រើន និងផ្តោតលើការនាំចេញដូចជា ផ្នែកកាត់ដេរ

គឺមាន តំបន់ជំនួញ/ពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTZ) តំបន់កែច្នៃសម្រាប់
ការនាំចេញបែបប្រពៃណី(EPZ)

សម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើង

សហគ្រាសសេរី(FE)/EPZ

អេឡិចត្រូនិក និងយានយន្ត ជាដើម។

ការកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើ៖

មានតែមួយអង្គភាព EPZ បែបកូនកាត់និងផែសេរី ដូចមានបញ្ជាក់

និងការផ្គុំតម្លើងគ្រឿងបង្គុំ
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

សង្ខេបក្នុង តារាង១ ។

ជាច្រើន មានពលករមានជំនាញទាប និងបៀវត្សរ៍ទាប ច្រើន

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក្នុងលក្ខណៈជាឧបករណ៍

ដែលបើមិនដូច្នោះទេ នឹងត្រូវបម្រើការមិនអស់លទ្ធភាព ឬក៏គ្មាន

ផ្នែកគោលនយោបាយ

ហេតុផលក្នុងការបង្កើត

ពន្លឿនការអភិវឌ្ឍស
 េដ្ឋកិច្ច

SEZs

គឺការរំពឹងថា

ណាស់ ហើយ SEZs អាចស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដ៏សម្បូរនេះ

ការងារធ្វើតែម្តង។ SEZs នៅប្រទេសទុយនីស៊ី និងសាធារណរដ្ឋ

វាជួយ

ដូមីនីក គេតែងលើកជារឿយៗធ្វើជា ឧទាហរណ៍នៃ គំរូ SEZs

ដោយសម្រេចគោលដៅផ្នែកគោល

ដែលបានជួយបង្កើតការងារជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

នយោបាយបានលឿនជាងករណីគ្មានវា។ កន្លងមកគេតែងប្រើវា
តារាង១៖ លក្ខណៈសំគាល់នៃ SEZ បែបផ្សេងៗ

FTZ
គោលដៅ

ទ្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម

EPZ
ពន្លឿនការនាំចេញ

ផលិតផលកម្មន្តសាល

FE
ពន្លឿនការនា ំចេញ

ផលិតផលកម្មន្តសាល

EPZ កូនកាត់
ពន្លឿនការនាំចេញ
ផលិតផល

ផែសេរី
ជម្រុញការអភិវឌ្ឍគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយ ដោយ
ប្រមូលផ្តធនធាន
ុំ
សេដ្ឋកិច្ច

ទំហំ

<50 ហិកតា

<100 ហិកតា

តំបន់គ្មានក
 ំណត់
បរិវណ
េ

- ផ្នែកខ្លះកំណត់ថាជា

ធំទូលាយ

- ផ្នែកខ្លះបើកចំហ

មានតំបន់ល
 ំនៅដ្ឋាន

EPZ បែបប្រពៃណី

(ប្រភេទធំបំផុត)

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ និងមជ្ឈមណ្ឌល
ប្រភេទ

ដឹកជញ្ជូន (ឧ. ផែ,

អាកាសយានដ្ឋាន)

ទីតាំង

ផែសមុទ្រ និង

គ្មានទីតាំងរួមគ្នា

កន្លែងណាក៏បាន

មិនពាក់ព័ន្ធ

មិនពាក់ព័ន្ធ

សកម្មភាព

- ដឹកឆ្លងកាត់

- ការផលិតនិងកែច្នៃ

សកម្មភាពផលិត

- ការផលិតនិងក
 ែច្នៃ

គ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

អាកាសយានដ្ឋាន
- ពាណិជ្ជកម្ម

ជាសំខាន់សម្រាប់នាំ
ចេញ

- ខ្លះមានការកែសម្រួល

ឬក្នុងតំបន់កំណត់
និងកែច្នៃបម្រើ
ការនាំចេញ

ដើម្បីអាចធ្វើសកម្ម

ជាសំខាន់សម្រាប់
នាំចេញ

- ខ្លះ មានការកែសម្រួល
ដើម្បីអាចធ្វើសកម្ម

ភាពច្រើនទៀត

ភាពច្រើនទៀត

ទីផ្សារ

ក្នុងស្រុក,

នាំចេញ

នាំចេញ

នាំចេញ, ក្នុងស្រុក

ក្នុងតំបន់

គំរូមួយចំនួន

Colón FTZ នៅ

Masan FTZ

ម៉ូរីស និង

Lat Krabang នៅថៃ

Aqaba នៅហ្សកដានី

(បើកឆ្នាំ១៩៤៨)

(បើកឆ្នាំ១៩៧០)

នាំចេញទៅវិញ
ប៉ាណាម៉ា

នៅកូរ៉េខាងត្បូង

ម៉ិកស៊ិក

Sources: Akinci and Crittle 2008; Farole 2011; Farole and Akinci 2011
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ក្នុងស្រុក, នាំចេញ
SEZs នៅចិន

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

តារាង២៖ លក្ខណៈសំគាល់ និងផលប៉ះពាល់នៃ SEZs ទៅតាមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ
ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍
SEZ ជាកតាលីករ
តំបន់ដោយឡែក

ការចូលរួមចំណែករំពឹងទុក

ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ

ឋិតិវន្ត

សេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើកសិកម្ម

FDI

ពលកម្មតម្លៃទាប មិនជំនាញ

កំណើននាំចេញ

ប្រទេសមានចំណូលទាប

ការតភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុង
ស្រុក

ថាមវន្ត

ការងារ

ប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

ការបង្កើនកម្រិតជំនាញ

តម្លៃពលកម្មកើនឡើង

ពិពិធកម្មការនាំចេញ

ខ្សែសង្វាក់តម្លៃ/សហគ្រាសក្នុងស្រុករឹងមាំ

ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា

ពលកម្មជំនាញ ឬពាក់កណ្តាលជំនាញ

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពធ្វើជំនួញនៃ
សហគ្រាសក្នុងស្រុក

កញ្ចុំឧស្សាហកម្ម

ការចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល
សម្រួលការបង្កើតកញ្ចុំ

ឧស្សាហកម្ម, នវានុវត្តន៍ និង

សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្ម

ការបង្កើតកញ្ចុំឧស្សាហកម្ម
នវានុវត្តន៍

SEZs ឯកទេស

Source: adopted from Warr and Menon 2015

ការជួយទ្រទ្រង់

យុទ្ធសាស្រ្តកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចធំទូលាយ៖

អភិវឌ្ឍន៍ន
 ៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ Warr and Menon (2015) បាន

បែងចែក លក្ខណៈសំគាល់ និងផលប៉ះពាល់នៃ SEZs ទៅតាម

SEZs ជាយន្តការងាយស្រួលមួយដែលជួយឲ្យប្រទេសមួយចំនួន
អាចធ្វើពិពិធកម្មទ
 ំនិញនាំចេញ
ចេញ

ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដូចមានក្នុងតា
 រាង២។

និងកាត់បន្ថយរបាំងរារាំងការនាំ

ដោយអាចរក្សាទុកដដែលនូវវិធានការគាំពារផ្សេងៗទៀត

លទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈមនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

នៅក្នុងប
 ្រទេស។ SEZs នៅចិន កូរ៉េខាងត្បូង ម៉ូរីស និង តៃវ៉ាន់
សុទ្ធតែដើរតា
 មលំនាំនេះ។

ការសាកល្បងយន្តការ

និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ

SEZs ជាច្រើនទទួលជោគជ័យ ប៉ុន្តែមានច្រើនទៀតមិនបាន

សម្រេចតាមគោលដៅ

ផ្នែកគោល

ដូចជា នៅឥណ្ឌា SEZs ខ្លះមានជោគជ័យ និងខ្លះទៀតទទួល

នយោបាយ៖ ចិនបានប្រើប្រាស់ SEZs ជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់

បរាជ័យ។ ការស្រាវជ្រាវជាក់ស្តែងបង្ហាញថា SEZs ជាច្រើនមាន

សាកល្បងគោលនយោបាយបើកចំហ និងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច
របស់ខ្ល
 ួនក
 ្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០

ជោគជ័យក្នុងការបង្កើតការងារ

នៅពេលប្រទេសចិនកំពុងមាន

បង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លះដែរ

សេដ្ឋកិចប
្ច ិទទ្វារនៅឡើយ។ វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍មើលនេះ គួបផ្សំ
នឹងផ
 ្នត់គំនិតផ្តោតលើក
 ំណែទម្រង់ផង
ខ្លាំងមែន។

និងបង្កើនកា
 រនាំចេញ

ហើយ

តាមការវិភាគចំណាយធៀបនឹង

ផលចំណេញ (Chen 1993; Jayanthakumaran 2004; Monge-

ក៏ទទួលបា
 នជោគជ័យ

González, Rosales-Tijerino and Arce-Alpízar 2005; Warr
1989 cited in Farole and Akinci 2011)។
បទពិសោធន៍សកលលើ SEZs បង្ហាញថា SEZs ដើរតួនាទី

ការរីកចម្រើន និងចូលរួមចំណែកនៃតំបន់

សំខាន់ក្នុង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហូបនីយកម្ម និង ពិពិធភាព

សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សេដ្ឋកិច្ច។ ខ្លាអាស៊ីទាំងបួន (ហុងកុង សិង្ហបុរី កូរខា
៉េ ងត្បូង

SEZs បានចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិច្រើនណាស់

និងលើសពីគោលដៅបឋម

ការចូលរួមច
 ំណែកទាំងនេះ

និងតៃវ៉ាន់)

ផ្នែកគោលនយោបាយទៅទៀត។

អាចបែងចែកជាប្រភេទ

បានស្ទុះឡើង តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍១
 ៩៨០។ ក្នុងប
 ្រទេស

ទាំងនេះ SEZs បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនគ
 ុណភាព និង

រួមមាន វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) ការមានការងារធ្វើ និង

ធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម និងក្នុងការរៀបចំឡើងវិញយ
 ៉ាងលឿន

កំណើនការនាំចេញ។ ការចូលរួមចំណែកថាមវន្ត រួមមាន ការ

នូវរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ នៅមជ្ឈឹមបូព៌ា និងអា ហ្វិកខាងជើង

បង្កើនកម្រិតជំនាញ ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ពិពិធកម្មការនាំចេញ ការ
កែលំអប្រសិទ្ធភាពធ្វើជំនួញនៃសហគ្រាសក្នុងស្រុក

SEZs ជាតក្តាស្នូលជួយជម្រុញកំណើន និងពិពិធកម្មការនាំចេញ។

ការបង្កើត

នៅអា ហ្វិក SEZs នៃបណ្តាប្រទេសខាងត្បូងវាលខ្សាច់សា
 ហារ៉ា

កញ្ចុំឧស្សាហកម្ម និងការចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល។ ប៉ុន្តែ

បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើន

មានភស្តុតាងបង្ហាញថា ការចូលរួមចំណែករបស់ SEZs ប្រែប្រួល
ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ

អាចរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនយ
 ៉ាងខ្ពស់ចាប់តាំងព
 ី

ដើមទសវត្សរ៍១៩៦០ មក ហើយបន្ទាប់មកគឺ ប្រទេសចិនដែ
 ល

ឋិតិវន្ត

(static) និង ថាមវន្ត (dynamic)។ ការចូលរួមចំណែកឋ
 ិតិវន្ត

ខុសគ្នាពី

ផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ

ដល់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

និង

ឧស្សាហូបនីយកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ។ នៅអាមេរិកឡាទីន

ទៅតាមដំណាក់កា
 ល

9

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ប្រទេស អែលសាល់វ៉ាឌ័រ ហុងឌូរ៉ាស និង សាធារណៈរដ្ឋដូមីនីក
បានប្រើ

SEZs

•

ដើម្បីរំកិលខ្លួនចេញពីការពឹងផ្អែកលើទំនិញ

ឯករាជ្យភាពនៃអ្នកដឹកនាំកំពូល ផ្តល់នូវស្ថិរភាពកម្រិតខ្ពស់

កសិកម្ម ទៅធ្វើកម្មន្តសាលកម្មខ្នាតធំ និងទាញយកចំណេញពីការ
ទទួលបានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ
ទោះយ៉ាងនេះក្តី

ផ្នែកគោលនយោបាយ និងទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិន នៅតាម

ដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋ

អាមេរិក (Farole and Akinci 2011)។
SEZs

កន្លែងត្រូវបង្កើត SEZs។

•

ក៏មានចំណុចមិនល្អដែរ។ មាន

ផលចំណេញទទួលបាន

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ដោយ

បាននូវអត្ថប្រយោជន៍ថាមវន្តទេ

(Kaplinsky

•

អ្នក

ទីផ្សារតាមជំនាញឯកទេស
បច្ចេកវិទ្យា

គោលនយោបាយល្អបំផុតទី២ ឬទី៣ សម្រាប់កែលំអស
 មត្ថភាព

ជាខ្លាំង

លុះត្រាតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយ

នវានុវត្តន៍

ទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រាន់ ហើយឥទ្ធិពលនៃការរីកលូតលាស់របស់វា គឺ

សម្រាប់

អាស្រ័យលើដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍សេដក
្ឋ ច
ិ ្ចនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។

តាមការបង្កើនវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

R&D

និងការផ្តល់គ្រឿងលើកទឹកចិតព
្ត ិសេសៗ

រវាងវិស័យសាធារណៈនឹងឯកជន

និងអ
 ្នក

រួមទាំងក្នុងការកសាង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ R&D ផង ក៏ដើរ

SEZs

តួនាទីសំខាន់ដែរ។

•

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ខ
 ្ពស់

ប្រជាជនចិនដែលចេញទៅរស់នៅខាងក្រៅប្រទេស
ចូលរួមចំណែកគួរឲ្យកត់សំគាល់ដល់ជោគជ័យនៃ

ភាពសម្បូរកម្លាំងពលកម្មជំនាញនិងពា
 ក់កណ្តាលជំនាញ គ្រឿង

បាន

SEZs

ជាពិសេសតាមរយៈ ការផ្ទេរចំណេះដឹងក្នុងរូបភាពជាជំនាញ

បែបបទការិយាធិបតេយ្យ

និងបច្ចេកវិទ្យា វិនិយោគជាមូលធន និងសហគ្រិនភាព នៅ

មានតិចបំផុត របបម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចប
្ច ើកចំហ និងគោលនយោបាយ

ក្នុងទ
 សវត្សរ៍១៩៨០។ នៅពេលនោះ ក្រុងហុងកុង ម៉ាកាវ

ផ្នែកពន្ធដារជួយរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ បរិយាកាសវិនិយោគក្នុង

និងត
 ៃវ៉ាន់

ស្រក
ុ ក៏ជះឥទ្ធព
ិ លលល
ើ ទ្ធផល SEZs ដែរ ក្នង
ុ នេះការរីកលូតលា
 ស់

កំពុងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច

ទីតាំងមូលដ្ឋានផលិតកម្មកម្មន
 ្តសាល

ជំនួញក្នុងស្រុកយ
 ៉ាងលឿនតែងជួយទា
 ក់ទាញជំនួញ និងវន
ិ យោ
ិ
គ

ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

ប្រើពលកម្មច
 ្រើន

របស់ខ្លួន។ ដោយសារ មានភាសានិងវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នា

ផ្ទាលព
់ ប
ី រទេស បានកាន់តច្រ
ែ ន
ើ ទៀត (Aggarwal 2012)។

និងមាន
 ទីតាំងនៅជិតគ្នា វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏បានហូរ
ចេញពីតំបន់ទា
 ំងនេះទៅកាន់ SEZs នៅចិន។

បទពិសោធន៍រៀនសូត្របានពីត
 ំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

•

នៅចិន

ប្រទេសចិនបានបង្កើត SEZs ដំបូងៗរបស់ខ្លួនក្នុងទ
 សវត្សរ៍

១៩៨០ ដើម្បីដកពិសោធន៍ធ្វើកំណែទម្រង់គាំទ្រទីផ្សារសេរី ក្នុង

SEZs

នៅចិន

មានផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងគោលដៅច្បាស់

លាស់ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ជំរុញកំណើន ផសស បង្កើត

ការងារ ពន្លឿនការនាំចេញ ទាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពី
បរទេស ព្រមទាំង ទទួលបានចំណូលពន្ធផ្សេងៗ ។ SEZs

ពេលកំពុងអនុវត្តរបបសេដ្ឋកិច្ចតាមផែនការប្រមូលផ្តុំនៅឡើយ។

ទាំងនេះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាខ្លាំង

គោលដៅសំខាន់គឺដើម្បី ធ្វើតេស្តគោលនយោបាយ និងស្ថាប័ន

ដែលលើកទឹក

ចិតឲ
្ត ្យសហគ្រាសនានាកាន់តែបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

ថ្មីៗសម្រាប់បម្រើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ SEZ របស់ក្រុង Shenzhen

ទទួលជោគជ័យជាខ្លាំង ហើយ SEZs ក៏បានផុសឡើងទូទាំង
ប្រទេស។

និង

វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វករមានសមត្ថភាពខ្ពស់ៗ។ ភាពជាដៃគូ

ដូចជា ការជម្រះពន្ធគយលឿន បទបញ្ញត្តិធូរស្រាល ការតភ្ជាប់ជា

លើកទ
 ឹកចិត្តផ្តល់ផលចំណេញច
 ្រើន

ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជា

ដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនប្រើបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបៗ

កត្តាផ្តល់ជោគជ័យសំខាន់ៗ សម្រាបត
់ ំបន់សេដ្ឋកិច្ច

សកលកម្រិតខ្ពស់

ដើម្បីចូលរួមចំណែកញ៉ាំងឲ្យមានការគប
្រ គ
់ ង
្រ 

អាជីវកម្មបក
្រ បដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព។ រដ្ឋាភបា
ិ លបានបង
ឹ្រ បង
្រែ 

(Hamada 1974; Madani 1999; World Bank 1992)។ SEZs

មានកត្តាជាច្រើនចូលរួមចំណែកក្នុងជោគជ័យនៃ

វេទិកាសម្រាប់នវានុវត្តន៍ផ្នែក

និងមជ្ឈមណ្ឌលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអ
 ភិវឌ្ឍន៍

ខ្លួនផ្ទាល់

និងក្នុងអំឡុងព
 េលមានកំណត់មួយ

ពិសេស

និង

(R&D)។ SEZs ក៏មានសិទ្ធិអំណាចបង្កើតបទបញ្ញតិ្តរបស់

ប្រកួតប្រជែង ដោយវែកញែកថា SEZs អាចរីកលូតលាស់តែក្នុង

អាចទទួលជោគជ័យ

SEZs នានាតែងមានជាស្រេចនូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងទូរស័ព្ទ ជាដើម ដែលផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបង្កើត

សិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនមើលឃើញ SEZs ថាជា ឧបករណ៍ផ
 ្នែក

ស្ថានភាពជាក់លាក់ខ្លះ

Deng

សេវាកម្មដ
 ៏ចាំបាច់ៗ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ ទឹកស្អាត អគ្គិសនី ឧស្ម័ន

ហើយមិនស
 ម្រេច
1993)។

និងនយោបាយ ដូច

គាត់ថាជា "ការឆ្លងស្ទឹងដោយស្ទាបថ្ម"។

បានសម្រេចតាមគោលដៅក្តី (Farole and Akinci 2011)។ SEZs
ជាច្រើនសម្រេចបានតែអត្ថប្រយោជន៍ឋិតិវន្ត

សង្គមកិច្ច

Xiaoping បានលើកឡើងក្នុងទស្សនវិជ្ជាកំណែទម្រង់របស់

សហគ្រាសនានាកេងយកចំណេញពី ការលើកទឹកចិត្ត និងបុព្វសិទ្ធិ

ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង SEZs ទោះបីជាគ្រោងការជាច្រើនមិន

វិធីសាស្រ្តមួយជំហានម្តងៗ និងងាយអនុវត្ត គឺមិនមែនក
 ំណែ

ទម្រង់យ៉ាងលឿននោះទេ ដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកផ្សេងៗ

ភស្តុតាងបង្ហាញថា ការធ្វើវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ SEZ
ជារឿយៗ វាអស់ច្រើនជាង

ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ភាពងាយអនុវត្ត ភាពអាចបត់បែន និង

មានកត្តាជាច្រើនចូលរួមចំណែកក
 ្នុងជោ
 គជ័យនៃ

ផលិតភាព។
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និងតាមដាន

យ៉ាងដិតដល់នូវ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ គោលដៅ និងការប្រកួត
ប្រជែង។

SEZs នៅចិន ដូច Zeng (2010) បានគូសបញ្ជាក់ស្រាប់៖

រដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

និង

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨
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