
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“កម្ពុជា ជាកន្លែងងាយធ្វើអាជីវកម្ម .... បញ្ហាបែឈមនៅតែមាន តែនិន្នាការអាចឃើញចែបាស់៖ កម្ពុជា 
កំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅតែឹមតែូវ។”

លោក Stephen Higgins 
អគ្គនយកនែធនគារ ANZ Royal

វិទែយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១១  លែខ ០២

បង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសមែប់វិនិយោគផ្នែកអាជីវកម្ម 
និងពាណិជ្ជកម្ម ៖ កែបខ័ណ្ឌស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ

១ អត្ថបទនែះ សង្ខែបចែញពីបទបងា្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែស 
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ បកសែយដោយលោក Stephen Higgins 
អគ្គនយកនែធនគារ ANZ Royal លោក Stephane Guimbert 
សែដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នែធនគារ ពិភពលោក បែចាំបែទែសកម្ពុជា និង 
ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋលែខាធិការ នែកែសួងពាណិជ្ជកម្ម។

កែបខ័ណ្ឌសមែប់កំណើនបែកបដោយនិរន្តរភាព១

សែបពែលសែដ្ឋកិច្ចបនងើបឡើងវិញយ៉ាងល្អនែះ កម្ពុជា 
កំពុងបែឹងបែងអនុវត្តឲែយបនបែសើរបំផុត នូវមាគា៌ាកំណើន 
រយៈពែលមធែយម និងវែង។ បញ្ហាស្នូល គឺការបែកា្លាយសន្ទុះដំបូង 
នែការងើបឡើងវិញ នែះ ឲែយទៅជាការ អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច 
បែកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ា ហើយទមែង់នែពាណិជ្ជកម្ម 
និងវិនិយោគរបស់ កម្ពុជានពែលអនគត គឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់
សមែប់ការវិវត្តឡើងនែះ។

គោលនយោបយអន្តរាគមន៍ខាងពាណិជ្ជកម្ម និងការ 
វិនិយោគ ចែកចែញជាពីរផ្នែកធំៗ គឺ ១) ការអភិវឌែឍផ្នែករូបវន្ត 
ដូចជា បណ្ដាញដឹកជញ្ចូន និងហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ផែសែងទៀត 
និង ២) ការបង្កើតគោលនយោបយ បទបញ្ញត្តិ និងបរិយកាស 
ស្ថាប័នអំណោយផល សមែប់ការអភិវឌែឍពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគ។

សែបពែលដែលការអភិវឌែឍផ្នែករូបវ័ន្ត និងឧត្តមភាព 
បែៀបធៀបផែសែងទៀត កំពុងជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគ  អ្នករៀបចំគោលនយោបយរបស់កម្ពុជា ក៏មើលឃើញ 
ឱកាសល្អ ដើមែបីទាញយក អត្ថបែយោជន៍ ឲែយបនចែើនបំផុត ព ី
កំណើននែះ តមរយៈការកែលំអកែមខ័ណ្ឌស្ថាប័ន  និងគោល 
នយោបយឲែយបនសមសែប។

កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបយ និងបទបញ្ញត្តិសមសែប អនុវត្ត 
ដោយស្ថាប័នមានតមា្លាភាពល្អ  គឺជាធាតុផែសំដ៏ សំខាន់ មួយ ដើមែបី 
ជួយសមែួលដល់កំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ហើយក៍ជា 
ឧបករណ៍មួយសមែប់ កំណត់ពីបែបបទ ដែលពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគ វាកំណត់នូវទែង់ទែយបែទែសកម្ពុជានពែលអនគត។ 
កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបយ និងបទបញ្ញត្តិសមសែប ក៏អាចរួម 
ចំណែក បង្កើតជា  លទ្ធផលដែលមាននិរន្តរភាព និងសមធម៌ា 
ផងដែរ។

ការសមែបសមែួលគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម ជាកមា្លាំងជំរុញមួយក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ 

សែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបលបនបង្កើត និង 
អនុវត្តកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបយ ដែលបនបែកា្លាយកម្ពុជាព ី
បែទែសមានសែដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែ បិទជិត  ទៅជាបែទែសមានសែដ្ឋកិច្ច 
បើកចំហបំផុតក្នុងតំបន់ ក្នុងរយៈពែល ២ទសវតែសរ៍ កន្លង 
មកនែះ។ ដូចមានបងា្ហាញក្នុងរូបភាព ១ និន្នាការនែះរំពឹងថា 
នឹង បន្តទៀត   ហើយធនគារពិភពលោកបនប៉ាន់ស្មានថា 
ការនំចែញ និងនំចូល នឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងពីរបីឆ្នាំ 
ខាងមុខនែះ។

ការចូលជាសមាជិក សមាគមន៍បែជាជាតិអាសុីអាគ្នែយ ៍
(អាស៊ាន) (១៩៩៩) និងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក 
(២០០៤) ពែមទាំង កំណើនកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុងអនុតំបន ់
ដែលជាផ្នែកមួយនែកែបខ័ណ្ឌ មហាអនុតំបន់មែគង្គ (GMS) 
មានសរៈសំខាន់ណស់ក្នុងការបើកទីផែសារសមែប់ទំនិញ និង 
សែវាកម្ម របស់កម្ពុជា។ ដោយឡែកការអនុវត្តរបៀបវារៈទាក់ទង 
នឹងអង្គការពាណិជ្ចកម្មពិភពលោក បនរួមចំណែក ចែើនណស ់



ក្នុងការបង្កើតបរិយកាស ងាយសែួល សមែប់ពាណិជ្ជកម្ម។ 
ជាលទ្ធ ផលនែការចូលជាសមាជិក នែះ គែបនកំណត់ឃើញក្នុង 
ឆ្នាំ២០០៤ ថា មានបែមាណ ៧០កំណែទមែង់ផ្នែកចែបាប់ដែល 
តែូវធ្វើឡើង ហើយក្នុងនែះមានជិតដល់ ២ ភាគ ៣ ដែលបន 
អនុវត្តចប់ សព្វគែប់ហើយ។

ដោយកែឡែកមើលទៅអនគត រដ្ឋាភិបលបនផ្តាតលើ 
ការធ្វើពិពិធកម្មមុខផលិតផលនំចែញរបស់ខ្លួន។ ការផ្លាស់ប្តូរព ី
ទីផែសារនំចែញបែបបែពែណី ដូចជា ផលិតផលកាត់ដែរ 
ទៅកាន់ផ្នែកផែសែងៗទៀត ដូចជា កសិកម្ម ជាដើម អាចជួយធាន 
នូវកំណើនរយៈពែលវែង ដែលមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក្នុងការកាត់ 
បន្ថយ ភាពកែីកែ។ គោលនយោបយពាណិជ្ជកម្ម មានតួនទ ី
ធំណស់ក្នុងការជំរុញកម្ពុជាឲែយឈានទៅរក ផលិតផល និង  
សែវាកម្មសមែប់នំចែញថ្មីៗ ទីផែសារនៅតមភូមិសសែ្តថ្មីៗ និង 
ឲែយឈានឡើងក្នុង ខែសែចងា្វាក់បង្កើតតម្លែបន្ថែម។

យុទ្ធសសែ្តពិពិធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបល តែូវជួយសមែបសមែួល 
ធនធានសមែប់ការរៀបចំគោលនយោបយ ដើមែបីឲែយគោល 
នយោបយនោះមានឥទ្ធិពលខា្លាំងបំផុត។ ក្នុងនែះតែូវកែណ្ឌ 
បែមូលធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចែកទែសរបស់រដ្ឋាភិបល និង 
ដែគូអភិវឌែឍន៍នន ដើមែបីលុបបំបត់ឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការ 
អភិវឌែឍ វិស័យនំចែញថ្មីៗ។

អភិកែមគែបដណ្ដប់ទូទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (SWAp) គឺជា 
កែបខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់មួយ សមែប់បញ្ជែប គោលនយោបយ  
ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបល និងពែយាយមកែណ្ឌបែមូលធនធាន 
មកបមែើគោលដៅរួម។ បច្ចុបែបន្ន គមែងទាំងឡាយកែម 
កែបខ័ណ្ឌនែះ (ផ្តល់មូលនិធិដោយធនគារពិភពលោក AusAid, 
Danida, JICA និង អង្គការជាចែើនទៀត) គែបនរៀបចំជា 

មូលដ្ឋានគែឹះ ៣ សមែប់ជំរុញ ពិពិធកម្មផលិតផលនំចែញ 
គឺមាន កំណែទមែង់ចែបាប់ និងគោលនយោបយ ការអភិវឌែឍ 
វិស័យនំ ចែញ និងការកសងសមត្ថភាពស្ថាប័ន។ 

កន្លងមក ការងារសមែបសមែួលរវាងដែគូអភិវឌែឍន៍ និង 
រដ្ឋាភិបល បនបោះជំហានទៅមុខជាចែើនហើយ ប៉ុន្តែនៅមាន 
បញ្ហាបែឈមធំៗ មួយចំនួនទៀតដែលតែូវដោះសែយ ក្នុងនែះ 
បញ្ហាធំជាងគែ គឺភាពលំបក ក្នុងការសមែបសមែួល របៀបវារៈ  
ននដែលនៅពីកែយជំនួយអភិវឌែឍន៍។ ចំណប់អារម្មណ៍របស ់
ដែគូ អភិវឌែឍន៍ ជារឿយៗវាបែទាំងបែទើសគា្នាជាមួយតមែវូការឲែយ 
មានអន្តរាគមន៍សមែបសមែលួ។ នបច្ចបុែបន្ន ការកែណ្ឌបែមូល 
និងលែចែកធនធានឲែយបន បែសើរបំផុត កំពុងជួបឧបសគ្គ 
រាំងស្ទះដោយ សរភាពទន់ខែសាយខាងស្ថាប័ន។

គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងកា្លា 
និងផ្តោតចំគោលដៅ

គោលនយោបយ ចាំបច់តែូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាព 
សែដ្ឋកិច្ចដែលផ្លាស់ប្តូរចុះឡើងក្នុងវិស័យ នំចែញ  ទើបផុសឡើង 
ថ្មីនន។ កន្លងមកមានការបង្កើតជាយន្តការស្ថាប័នផែសែងៗ 
ដើមែបីផែសារភា្ជប់ គោលនយោបយ ពាណិជ្ជកម្ម ទៅនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ 
ជាក់លាក់នែបរិបទនៅកម្ពុជា។ វែទិការដ្ឋាភិបល និងវិស័យ 
ឯកជន (G-PSF) ចំនួន ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ មានសរៈសំខាន ់
បំផុត សមែប់ការសន្ទនរវាង រដ្ឋាភិបល និងវិស័យឯកជន 
នៅថា្នាក់ជាតិ។ រដ្ឋាភិបល  កំពុងពងែីកការសន្ទននែះទៅដល់ 
កមែិតខែត្តទៀត ដោយមានការគាំទែ ពីដែគូអភិវឌែឍន៍នន។

បច្ចុបែបន្ន រដ្ឋាភិបលកំពុងចាត់វិធានការពងែឹងសមត្ថភាព 
សភាពាណិជ្ជកម្ម និងសមាគមន៍ផលិតករ ដើមែបី ជួយបមែើ វិស័យ 
ជំនញរបស់ខ្លួនកាន់តែបែសើរ និងធ្វើការកៀងគរទាក់ទាញការ 
គាំទែដល់ផ្នែកអាជីវកម្ម របស់ខ្លួន។

ទោះជាបណ្ដាញទាក់ទងគា្នា កំពុងរីកចមែើនឡើងហើយក្ត ី
ប៉ុន្តែការជំរុញអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីវិស័យឯកជន ឲែយចូលរួម ចំណែក 
យ៉ាងសក្តិសិទ្ធិ នៅតែជាបញ្ហាបែឈមមួយ។ សហគែិនចែើនតែ 
គិតគូរពី ផលចំណែញ ក្នុងរយៈពែលខ្លី ចំណែកឯពិពិធកម្ម គឺជា 
យុទ្ធសសែ្តមានរយៈពែលវែង។ ដូច្នែះតែូវតែ បង្កើតឲែយមានជា 
 គោលនយោបយ ដើមែបីផ្តល់គែឿងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យ 
ឯកជនឲែយគាំទែពិពិធកម្ម។ នៅក្នុងតំបន់នែះ មានឧទាហរណ៍  
ជាចែើន ដែលបងា្ហាញពីអន្តរាគមន៍លើកទឹកចិត្តបែកបដោយ 
ជោគជ័យរបស់រដ្ឋា ភិបល ដូចជា នៅជប៉ុន និង កូរ៉ែខាងតែបូង 
ជាដើម។ ការធ្វើវិនិយោគលើការសិកែសាសែវជែវពីមែរៀន 
ទាំងនែះ ហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុង បែទសកម្ពុជា អាចផ្តល់ នូវ
ការយល់ដឹងដ៏សំខាន់ផ្នែកគោលនយោបយ។ 

ដើមែបីឲែយគោលនយោបយពាណិជ្ជកម្ម ជួយការពារផល 
បែយោជន៍របស់ជនងាយរងគែះ តែូវមាន ការ សែវជែវពី 
ឥទ្ធិពលដែលអាចកើតមានពីគោលនយោបយ ពែមទាំងការ 
តមដន និងវាយតម្លែលទ្ធផល។  ដើមែបីសមែចគោលដៅនែះ 
យុទ្ធសសែ្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (DTIS) 
ឆ្នាំ២០០៧ បនកំណត់ឃើញ ១៩វិស័យ ដែលមានសកា្តានុពល 
សមែប់ការនំចែញ និងមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់ ការកាត ់

រូបភាព ១៖ ទមែង់ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា
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ពាណិជ្ជកម្ម  (លានដុល្លារ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

បែភព៖ ធនគារពិភពលោក (ការប៉ាន់ស្មានពីឆ្នាំ 2010-2012)



បន្ថយ ភាពកែីកែ។ រដ្ឋាភិបល តែូវបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នងុ 
បណ្ដាញស្ថាប័នសែវជែវរបស់កម្ពជុា ដើមែបីឲែយមានការវិភាគ 
 សុីជមែពីទំនក់ទំនងរវាងការអភិវឌែឍវិស័យនំចែញ និងការ 
អភិវឌែឍធនធានមនុសែស បែកបដោយនិរន្តរភាព។ 

ជាលទ្ធផលនែការសែវជែវ និងការបែឹកែសាយោបល់ 
ជាចែើននែះ នៅខែកក្តដ ២០១០ សម្តែចនយករដ្ឋមន្តែីបន 
អនុម័តចែញនូវឯកសរ ស្តីពីការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសែូវ និង 
 គោលនយោបយនំចែញសែូវអង្ករ ដែលជាកិច្ច បែឹងបែង  លើក 
ទីមួយ ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងសែចក្តីតែូវការនែវិស័យនំចែញជា 
លក្ខណៈឯកជន។ ឯកសរនែះ ក៏ស្ថិតក្នុងកែបខ័ណ្ឌ SWAp 
ដ៏សំខាន់ និងបនផ្តាតលើការកាត់បន្ថយ ភាពកែីកែផងដែរ។ 
ឯកសរនែះ អាចបែើ ជាគំរូមួយសមែប់គោលនយោបយ 
សែដៀងៗគា្នា  ដែលផ្តាតលើ វិស័យ ដទែទៀត។ 

ការកសងសមត្ថភាពស្ថាប័នសមែប់ពាណិជ្ជក ម្ម
កែបខ័ណ្ឌ SWAp មានគោលដៅកសងសមត្ថភាព 

ស្ថាប័នជាតិ ដើមែបីអនុវត្តគោលនយោបយពាណិជ្ជកម្ម បែកប 
ដោយ បែសិទ្ធភាព។ ការកសងសមត្ថភាពស្ថាប័នសំខាន់ណស ់
ពែះរដ្ឋាភិបល ទទួលខុសតែូវ ក្នុងការសមែបសមែួល SWAp  
ហើយវាអាចជួយបង្កើនលទ្ធផលគមែងនន។ គោលដៅចំបង 
មួយទៀត គឺកែលំអការសមែបសមែួលក្នុងជួររដ្ឋាភិបល។ 
មធែយាបយមួយ ដែល SWAp ចូលរួមចំណែកដល់គោលដៅ នែះ 
គឺការតភា្ជប់អាទិភាពរបស់កែសួងផែសែងៗ  តមរយៈការតមែឹម គា្នា 
ជាមួយមូលដ្ឋានគែឹះទាំង ៣។ ឧទាហរណ៍ មន្ទីរជំនញ និង 
អ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត បង្កើតជាសំណើសុំមូលនិធិ "ពីកែម 
ឡើងលើ" ទាក់ទិននឹងមូលដ្ឋានគែឹះទាំង ៣។

គំនិតផ្តួចផ្តើមជាចែើនបនផុសឡើង សំដៅបង្កើនសមត្ថភាព 
ស្ថាប័ន ដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះតមែូវការនែ កំណើន និងធ្វើពិពិធ កម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម។ តួយ៉ាង គមែង TRADE របស់ UNDP ផ្តាត 
លើការកសង សមត្ថភាព របស់នយក ដ្ឋានសំខាន់ៗ មួយចំនួននៅ 
កែសួងពាណិជ្ជកម្ម។ តមរយៈគមែង ការជំរុញកែបខ័ណ្ឌ 
សមាហរណ កម្មកមែិត១ គែបនជែើសរីសនយកដ្ឋានសំខាន់ៗ 
មួយចំនួននៅតម កែសួងជំនញ ដែលដើរតួនទី គន្លឹះ ក្នុង 
ពាណិជ្ជកម្ម មកកសងសមត្ថភាពបន្ថែម និងកែលំអការផ្តល់ 
សែវាកម្ម (ឧទាហរណ៍ MAFF MIME CDC និង RSA)។

រដ្ឋាភិបលកម្ពុជា ឈានមុខគែក្នុងការអនុវត្តកែបខ័ណ្ឌ 
SWAp ដែលមានន័យថា សមត្ថភាពស្ថាប័ន របស់កម្ពុជាធា្លាប ់
បនបែើបែស់ យ៉ាងពែញបន្ទុកនៅតមកែសួង និងស្ថាប័នជា 
ចែើន។ ការសមែបសមែួល អន្តរកែសួង បែកប ដោយបែសិទ្ធភាព 
ជួបការលំបក ហើយការសមែបសមែួលធនធានក្នុង កែបខ័ណ្ឌ 
SWAp ពាណិជ្ជកម្មទាំងមូល វាកាន់តែស្មុគស្មាញខា្លាំងទៀត។ 
បញ្ហាសំខាន់មួយ គឺការកាត់បន្ថយការិយធិបតែយែយ ការគែប់គែង 
បែកបដោយបែសិទ្ធភាពនូវការងារតែួតសុីគា្នា និងការធ្វើឲែយ 
សមញ្ញនូវការតមែូវផែសែងៗ ឲែយពិនិតែយតមដន និងរាយការណ៍។

ការដើរតួនទីនំមុខគែ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបយ 
ពាណិជ្ជកម្ម ជួយបង្កើនភាពជាមា្ចាស់ និងផ្តល់ផល បែយោជន៍  
ដល់ កម្ពុជា ក្នុងរយៈពែលវែង។ ទោះយ៉ាងនែះក្តី បច្ចុបែបន្នកម្ពុជា  

ចែបាស់ជាមិនទាន់មាន សមត្ថភាពស្ថាប័នគែប់គែន់ ដើមែបីអនុវត្ត  
កែបខ័ណ្ឌ គោលនយោបយនែះ បែកបដោយបែសិទ្ធភាពទែ។ 
រដ្ឋាភិបលបនទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាល 
រៀនសូតែយ៉ាងមមាញឹក ហើយបែមើលថា តែូវការរយៈពែល 
ពី ៥ ទៅ ១០ឆ្នាំ ដើមែបីអភិវឌែឍស្ថាប័នឲែយបនដល់ស្តង់ដរ 
ពិភព លោក។

បញ្ហាចំបងមួយ គឺការសមែបសមែួល និងការកំណត់ដំណោះ 
សែយបែកដនិយម សមែប់បញ្ហាសមត្ថភាពស្ថាប័ន។ ក្នុងការ 
អនុវត្តជាក់ស្តែង តែងមានការរំពឹងទុកមិនដូចគា្នាទែ ទាក់ទងនឹង 
លែបឿន និងលក្ខណៈនែការកសងសមត្ថភាព។ ករណីនែះ 
ក៏ឃើញមានដែរ សូមែបីតែនៅក្នុងរចនសម្ព័ន្ធចាត់តំង របស់ដែគ ូ
អភិវឌែឍន៍។ កែុមបមែើការ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ជាទូទៅគែគិត 
យល់ពីកែបខ័ណ្ឌពែលវែលា៥-១០ឆ្នាំនែះ ប៉ុន្តែទីស្នាក់ការ 
កណ្ដាលរបស់ពួកគែវិញ ចែើនតែមិនយល់ទែ និងមាន ការរំពឹង 
ទុកមិន បែកដនិយម។ ភាពមិនសុីគា្នានែះ ធ្វើឲែយអន្តរាយដល ់
ដំណើរការបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបយ សមសែប និង 
មានការសមែបសមែលួល្អ។ គមា្លាត នែការរំពឹងទុកនែះតែូវតែ 
កាត់បន្ថយ ពែះដើមែបីឲែយគោល នយោបយទទួលបនជោគជ័យ 
ការរំពឹងទុក តែូវតែសុីគា្នានឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនែសមត្ថភាព 
ស្ថាប័ន។ 

ការកសងសមត្ថភាពសមែប់វិនិយោគ 
ផ្នែកឯកជន

កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបយ និងបទបញ្ញត្តិអំណោយផល 
ដល់វិនិយោគិន គួបផែសំជាមួយឧត្តមភាព បែៀបធៀប ជាចែើន 
ធ្វើឲែយវិស័យឯកជន មានភាពកក់ក្តាចំពោះបែទែសកម្ពុជា ហើយ 
ជឿជាក់ កាន់តែខា្លាំងឡើង លើ អនគត សែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ 
តួយ៉ាង ធនគារ ANZ រំពឹងថា សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 
បែហែល  ៧% ក្នុងឆ្នាំនែះ និងកំណើនពី ៨% ទៅ ១០% 
ក្នុងបី-បួនឆ្នាំខាងមុខ ពោលគឺមាន សុទិដ្ឋិនិយមចែើនជាងការ 
រំពឹងទុករបស់ IMF។ ដូចគា្នាដែរ ធនគារពិភពលោក រំពឹងថា 
វិនិយោគផ្ទាល់ពី បរទែស នឹងកើនយ៉ាងលឿននៅឆ្នាំនែះ ហើយ 
ឡើងដល់ ៩៧១លានដុលា្លារ នៅឆ្នាំ២០១២ (រូបភាព ២)។

តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស (SEZ) ជាឧទាហរណ៍មួយបងា្ហាញព ី
ជោគជ័យនែកែបខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិ និងគោល នយោបយ បច្ចុបែបន្ន 
របស់កម្ពុជា ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគឯកជន បើសិនឧបសគ្គ 
ផ្នែកស្ថាប័នតែូវបន ដោះសែយយ៉ាងសមសែប។ ជាលក្ខណៈ 
គោលនយោបយ ចែបាប់ សមែប់ SEZ មានលក្ខណៈ សែដៀងគា្នា 
ចែើន នឹងចែបាប់ សមែប់បែទែស កម្ពុជា ប៉ុន្តែ SEZ មានបុគ្គលិក 
សកម្មក្នុងការអនុវត្តចែបាប់នែះ និងដោះសែយបញ្ហានននៅ 
ពែលវាផុសឡើង ធ្វើឲែយការអនុវត្តមានលែបឿនលឿន ជាង និង 
ងាយស្មាន ដឹងមុនជាងនៅកន្លែងផែសែងៗទៀត។

ទំហំវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ SEZ ជាភស្តុតងបងា្ហាញថា 
ដំណើរការអនុវត្តបែកបដោយតមា្លា ភាព ទទួលបន ការវាយតម្លែ  
ខ្ពស់ពីសំណក់វិនិយោគិន។ បញ្ហាបែឈមនៅពែលនែះ គឺតែូវ 
រៀនសូតែពី បទពិសោធន៍ល្អៗ នៅតំបន់ SEZ ហើយសំខាន់បំផុត 
តែូវចែះច្នែវាយកមកអនុវត្តលើសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាទូទៅ។ 



វិទែយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារលែខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          បែអប់សំបុតែលែខ ៦២២ ភ្នំពែញ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

មកទល់សព្វថ្ងែ កែបខ័ណ្ឌស្ថាប័នបនកើនសមត្ថភាពចែើន 
ណស់ហើយ ក្នុងការជួយសមែួលវិនិយោគ។ កម្ពុជាមានស្ថាប័ន 
ល្អវិសែសមួយចំនួន ដែលបនសមែចលទ្ធផលចែើនណស់ ក្នុង 
ការទាក់ទាញ វិនិយោគ មក កម្ពុជា គឺមានដូចជា ធនគារជាតិ 
នែកម្ពុជា កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា និង កែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការជែមជែងពីខាងកែ (ដូចជា WTO និង អាស៊ាន 
ជាដើម) បនជួយបង្កើនគុណភាពស្ថាប័ន របស់ កម្ពុជា។ 
ការតមែូវផែសែងៗលើសមាជិកភាព បនដើរតួជាឧបករណ៍ផ្តល់ 
សញ្ញាដស់អារម្មណ៍រដ្ឋាភិបល អំពីឧបសគ្គសំខាន់ៗដែល 
រាំងស្ទះវិនិយោគ ហើយបនជួយរដ្ឋាភិបលក្នុងការសមែប 
សមែួលកែសួងនន និងអនុម័ត គោលនយោបយ គាំទែអាជីវកម្ម 
នៅក្នុងបែទែសទៀតផង។

ទោះបីមានសញ្ញាគួរឲែយពែញចិត្តដូចខាងលើ ក្តី ក៏នៅមាន 
ចនោ្លាះខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតែូវដោះសែយ។ បញ្ហាចោទ 
ចំបងមួយ គឺអំពើពុករលួយដែលឃើញមានពាសពែញក្នុង 
ស្ថាប័នសំខាន់ៗ ដូចជា ខាងតុលាការ ជាដើម ទោះបីជា 
រដ្ឋាភិបលកំពុងបែឹងបែងដោះសែយក្តី។

សែបតមការរីកចមែើនពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច និងកំណើនទំហ ំ
វិនិយោគ ស្ថាប័នននតែូវបែឈមមុខកាន់តែ ញឹកញាប់ឡើង 
នឹងការអនុវត្តគោលនយោបយដ៏ស្មុគស្មាញ និងការពងែឹង ចែបាប ់
 រឹតតែស្មុគស្មាញ។ កែបខ័ណ្ឌ  ស្ថាប័នមិនគែប់គែន់សមែប់អនុវត្ត 
គោលនយោបយដោយមានតមា្លាភាព និងលក្ខណៈងាយ ស្មាន 
ដឹងមុន នឹងរារាំងយ៉ាងខា្លាំងដល់វិនិយោគនពែលអនគត។ 
បញ្ហានែះ ចោទឡើងជាពិសែស ចំពោះវិស័យដែលតែូវការ 

រយៈពែលវែង ដើមែបីទទួលបនផលតែឡប់វិញ ដូចជា កសិកម្ម 
ជាដើម។

បរិយកាសវិនិយោគអាចកែលំអឡើងបន តមរយៈការ 
បង្កើតកែបខ័ណ្ឌស្ថាប័នថ្មីៗ សមែប់ដោះសែយ បញ្ហាជាក់លាក ់
មួយចំនួនបែកបដោយតមា្លាភាព។ កែបខ័ណ្ឌថ្មីៗទាំងនែះ 
មានដូចជា កែុមបែឹកែសា  អាជា្ញា កណ្ដាលដោះសែយជម្លាះខាង 
ឧសែសាហកម្ម និងគណៈកម្មការសុរិយោដីដោះសែយជម្លាះ  ដីធ្ល ី
ជាដើម។ ដោយឡែក កែុមបែឹកែសា អាជា្ញាកណ្ដាលទំនងទទួល 
បនជោគជ័យចែើន ពែះមានគែជឿទុកចិត្តកាន់តែ ធំទូលាយ 
ឡើង។ នៅពែលកសងឡើងបនពែញលែញ កែបខ័ណ្ឌនែះនឹង 
កា្លាយជាមធែយាបយមួយ សមែប់ ដោះសែយវិវាទ ពាណិជ្ជកម្ម 
បែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព ហើយផ្តល់អត្ថយោជន៍ 
យ៉ាងចែើនដល់ មជែឈដ្ឋានអាជីវកម្ម។

កែបខ័ណ្ឌស្ថាប័នថ្មីៗ ដែលផ្តាតលើវិស័យជាក់លាក់នែ 
ការអនុវត្តគោលនយោបយ  មានគុណបែយោជន៍ ជាចែើន។ 
ការបង្កើតស្ថាប័នតុលាការឯករាជែយ ជួយឲែយវិនិយោគមិនជួប 
ឧបសគ្គនែកង្វះ សមត្ថភាព ស្ថាប័ន តុលាការ ហើយតុលាការក៏ 
មិនរងសមា្ពាធ ដោយសរមានករណីក្តីកា្តាំស្មុគស្មាញ ចែើន លើស 
លុបនោះដែរ។ កែបខ័ណ្ឌស្ថាប័នថ្មីៗ  នឹងលើកកម្ពស់បរិយកាស 
វិនិយោគសមែប់ កម្ពុជា ដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាព 
មិនចែបាស់លាស់ ជាពិសែសក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទែស។

បញ្ហាបែឈមមួយទៀត គឺការកាត់បន្ថយភាពមិនចែបាស់លាស់ 
បណ្ដាលមកពីព័ត៌ាមានមិនគែប់គែន់។ បញ្ហានែះពាក់ព័ន្ធ 
ជាពិសែសនឹងការអភិវឌែឍហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ និងទីផែសារពលក ម្ម។ 
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង មួយនែឧបសគ្គ រារាំង កំណើនវិនិយោគ គ ឺ
ថ្លែអគ្គិសនី។  មែនហើយ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកំពុងតែកើនឡើង 
ប៉ុន្តែគែមិនដឹងចែបាស់ទែថា កំណើននែះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាង 
ដូចម្តែចទៅលើថ្លែអគ្គិសនីនពែលអនគត។ ដើមែបីធ្វើវិនិ យោគ 
អ្នកធ្វើជំនួញ តែងតែូវការចង់ដឹងពីបមែបមែួលថ្លែអគ្គិសនីក្នុង 
រយៈពែលពី ៥ ទៅ ១០ឆ្នាំខាងមុខ ហើយរចនសម្ព័ន្ធ ទីផែសារ 
ពលកម្ម គែក៏ចង់ដឹងដូចគា្នាដែរ។ ព័ត៌ាមានបែភែទនែះ សំខាន់ 
បំផុតសមែប់លើក ទឹកចិត្តដល់វិនិយោគមានរយៈពែលវែង។

ស្ថិរភាព ជាកត្តាសំខាន់បំផុតសមែប់វិនិយោគិនរយៈពែល 
វែង។ ស្ថិរភាពនយោបយ និង មា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច ជាចំណុចខា្លាំងមួយ 
របស់កម្ពុជា។ ដើមែបីរកែសាបននូវឧត្តមភាពនែះ គឺមានបញ្ហាខ្លះៗ 
ដែលតែូវ ដោះសែយ។ អតិផរណថ្លែសែបៀងអាហារ អាចបង្កជា 
អស្ថិរភាពសង្គម និងប៉ះពាល់ដល់សែដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ការបណ្ដែញ  
បែជាជន ចែញពី  សហគមន៍ក្នុងតំបន់ទីកែុងនន កំពុងកា្លាយជា 
ក្តីបរម្ភមួយ ហើយបញ្ហានែះឃើញមាន រាយការណ៍ចែើនណស់  
នៅក្នុងបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌ាមានជាតិ និងអន្តរជាតិ និង 
តមរយៈអង្គការអន្តរជាតិ នន។  ការផែសព្វផែសាយព័ត៌ាមានទាំងនែះ 
អាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់វិនិយោគ ទៅថ្ងែអនគត នៅកម្ពុជា។
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