
* ផលិតផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ៈ

ភាពជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញដល់ ស្ថាប័នសិក្សាស្វជ្វក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់ សមាគមពាណិជ្ជកម្ម និង 
ឧស្សាហកម្ម ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ព្មទាំងអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិនានា ឲ្យចូលរួម ជាមួយរដ្ឋាភិបាលបណ្តាប្ទ្សអាស៊ាន 
ដើម្បីបង្កើនកិច្ចប្ឹងប្ងរួមគ្នាបង្កើត មូលដ្ឋានផលិតកម្ម និងទីផ្សារ អាស៊ានដ្លបានធ្វើសមាហរណកម្មព្ញល្ញ 
បញ្ចូលគ្នាត្មួយ សំដៅជំរុញវិបុលភាពអាស៊ាន។”

       ឯកឧត្តម ចម ប្សិទ្ធ
       ទ្សរដ្ឋមន្ត្ី និង រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ន្រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១២  ល្ខ ០៣

លើកកម្ពស់មធៃយាបាយតភា្ជាប់គា្នាក្នុងតំបន ់
ដើមៃបីកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច៖ កម្ពុជា និង អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១២១

១ អត្ថបទន្ះ សង្ខ្បច្ញពីបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្ស 
កម្ពុជាឆ្នាំ២០១២ បកស្យដោយ ឯ.ឧ. ចម ប្សិទ្ធ ទ្សរដ្ឋមន្ត្ី 
និងរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ន្រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោក 
Aninda Mitra ប្ធានស្ដ្ឋវិទូប្ចាំតំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍ និងផ្ន្ក 
ពាក់ព័ន្ធខ្លះៗដកស្ង់ច្ញពី សុន្ទរកថា សម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតី 
ត្ជោ ហ៊ុន ស្ន នាយករដ្ឋមន្ត្ី ន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា។

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងអាស៊ាន

ឆ្នាំន្ះ ប្ទ្សកម្ពុជាដល់វ្ណធ្វើជាប្ធានអាស៊ានជាលើកដំបូង 
គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ មក។ ឋានៈជាប្ធានអាស៊ានន្ះ នឹងផ្តល ់
ឱកាសសម្ប់ឲ្យកម្ពុជាកំណត់ទ្ង់ទ្យ ន្ស្ថាប័ន ដ៏មានឥទ្ធិពល 
ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់។ គោលដៅសំខន់បំផុត គឺការកសង 
ទំនាក់ទំនង បន្ថ្ម និងបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងកំណើនកិច្ចសហប្តិបត្តិការ
ផ្ទ្ក្នុងអាស៊ាន ហើយនិងការពង្ឹង ទំនាក់ទំនងជាមួយដ្គូពីខងក្។

ទំនាក់ទំនងផ្ស្ងៗក្នុងក្បខ័ណ្ឌអាស៊ាន កាន់ត្សំខន់ខ្លាំងឡើង 
ស្បព្លដ្ល តំបន់ ន្ះ បានចូលដល់ដំណក់កាលន្ការផ្លាស់ប្តូរ 
ឆប់រហ័ស និងការរៀបបចំទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចសកលឲ្យមាន តុល្យភាព 
ឡើងវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងជ្លជ្ កំពុងកើតមានឡើង 
ហើយតំបន់ អាសុីកំពុងកា្លាយជា ក្បាលមា៉ាសុីនន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក។

តំបន់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចអាសុី បានផ្តល់ឱកាសថ្មីៗសម្ប់ទូទាំង 
តំបន់នៅចំព្លដ៏តឹងត្ងមួយ។ វិបត្តិបំណុលរដ្ឋ និងកំណើនអន់ខ្សាយ 
នៅបណ្តាប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន កំពុងកាត់បន្ថយ តម្ូវការក្នុង 
ពិភពលោក និង ឱកាសមានកំណើន។ ប៉ុន្ត្កំណើនកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 
និងការតភា្ជាប់ ក្នុងតំបន់ នឹងបង្កើតជា ចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម 

ព្មទាំងប្ភពតម្ូវការបន្ថ្មពី ប្ទ្សមាន ស្ដ្ឋកិច្ចធំៗ និង 
លូតលាស់លឿន បំផុតនៅលើពិភពលោក។

ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន បានថយចុះការពឹងពាក់ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មលើតំបន់ 
អឺរ៉ុប ប្ទ្សជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាម្រិក និងកំពុងស្វ្ងរកកាន់ត្ខ្លាំង 
នូវទីផ្សារនាំច្ញនៅក្ប្រៗខ្លួនវិញ។

នៅទសវត្សរ៍ចុងក្យន្ះ ពាណិជ្ជកម្មផ្ទ្ក្នុងអាស៊ាន បានរីក 
លូតលាស់គួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ទោះបីមានការប្កួតប្ជ្ងពីប្ទ្សចិន 
និងប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មថ្មីៗក្តី (រូបភាព ១)។ នាបច្ចុប្បន្ន 
ពាណិជ្ជកម្មផ្ទ្ក្នុង អាស៊ាន ៥ មានចំណ្ក ២៤% ន្ពាណិជ្ជកម្មសរុប 
ជាមួយ ប្ទ្សឯទៀតនៅអាសុី (ក្ពីប្ទ្សជប៉ុន)។

អាស៊ាន ក៏បានផ្តល់ជាវ្ទិកាដ៏មានប្សិទ្ធភាពមួយដ្រ សម្ប់ឲ្យ 
ប្ទ្សជាសមាជិក  ធ្វើការត ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនងជាមួយ ប្ទ្សមាន 
ស្ដ្ឋកិច្ចសំខន់ជាយុទ្ធសស្ត្ផ្ស្ងៗទៀត។ អាស៊ាន បានចូលរួម 
យ៉ាងសកម្ម  ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណងទាក់ទងជាមួយប្ទ្សជាដ្គ ូ

រូបភាព១៖ លំហូរពាណិជ្ជកម្មផ្ទ្ក្នុងអាស៊ាន ៥ (ពាន់លានដុលា្លារ)
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ប្ភព៖ បទបង្ហាញរបស់ លោក Aninda Mitra ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា  
ថ្ង្ទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២។



ឯទៀតនៅអាសុី ហើយតាមរយៈ ន្ះ បានផ្តល់ជាស្ទាប់ការពារមួយ ទ
ល់នឹងវិបត្តិផ្ស្ងៗដ្លប៉ះទង្គិចដល់ទីផ្សារ នាំច្ញជា ប្ព្ណីពីរ គឺ 
សហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម្រិក។

រូបភាព ២ បង្ហាញពីនិនា្នាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ពីទីផ្សារនាំច្ញ 
ជាប្ព្ណីទៅកាន់ប្ទ្ស ស្ដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន  ទៅរកប្ភពតម្ូវការ 
ថ្មីៗនៅអាសុី។ ដោយឡ្ក កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅ អាស៊ាន និងបណ្តា 
ប្ទ្ស ទើបធ្វើឧស្សាហកម្មថ្មីៗ ឥឡូវន្ះពឹងផ្អ្កកាន់ត្ធំឡើងលើ 
ការនាំច្ញ ទៅកាន់ប្ទ្សអាសុីនានា។

ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងលំហូរផ្ទៃក្នុងអាស៊ាន

គ្ត្ងនិយយថា មូលដ្ឋានគ្ឹះមួយន្ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច គឺការ 
លុបបំបាត់គមា្លាតភូមិសស្ត្ និងព្លវ្លា រវាងស្វាកម្ម ដំណើការ 
ផលិតកម្ម និងទីផ្សារ។

តួយ៉ាង កសិករមា្នាក់នៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី ត្ូវជួបកំហិតក្នុងការបង្កើត 
មូលធន ប្សិនបើឱកាសទីផ្សារ មានត្នៅក្នុងភូមិគត់។ បណ្តាញ 
ដឹកជញ្ជូនប្សើរឡើង វាជួយកាត់ បន្ថយ ព្លវ្លា ចមា្ងាយ និងថ្ល្ដឹក 
ជញ្ជូនពីកសិដ្ឋានទៅទីផ្សារនានាក្នុងប្ទ្ស។ ឆ្លងតាម កិច្ចព្មព្ៀង 
ពាណិជ្ជកម្មស្រី (FTA) ផលិតផលនានាអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យទីផ្សារក្នុង 
តំបន់ និងលើពិភព លោក ហើយតាមរយៈន្ះ  អាចជួយពង្ីកទំហំ 
អាជីវកម្ម វិនិយោគ និងបង្កើនផលិតភាព។

ភាពតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ សំដៅជាចម្បងលើការកាត់បន្ថយ 
ចមា្ងាយ និងព្លវ្លា ទាំងផ្ទ្ ក្នុងអាស៊ាន និងរវាងប្ទ្សសមាជិក 
អាស៊ាន និងទីផ្សារពិភពលោក តាមរយៈការក្លំអ ហ្ដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ 
ទូរគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន ព្មទាំងការបំបាត់ឧបសគ្គផ្ស្ងៗ ខង 
គោល នយោបាយ និងស្ថាប័ន ដ្លរារាំងកំណើនអន្តរកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច
សង្គមកិច្ច។

អាស៊ាន បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់ខ្លាំងលើការលុបបំបាត់របាំង 
ខងស្ថាប័ន និងគោល នយោបាយ ចំពោះពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តា 
ប្ទ្សជាសមាជិក។ ការលុបបំបាត់ពន្ធគយក្នុងតំបន់ ជាទិដ្ឋភាព
ដ៏សំខន់ន្កំណ្ទម្ង់ទាំងន្ះ ហើយនៅថ្ង្ទី១ មករា ២០១០ 
អាស៊ាន ៦ (ប្៊ុយណ្ ឥណ្ឌូន្សុី មា៉ាឡ្សុី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និង 
ថ្) បានលុបពន្ធនាំចូល លើ  ផលិតផលមាន ប្ភពនៅក្នុងអាស៊ាន 
អស់ ៩៩,៦៥% ន្មុខផលិតផលជាប់ពន្ធ។ កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា 

និងវៀតណម បានបន្ថយពន្ធគយមកត្ឹម ០-៥% លើ ៩៨,៨៦% 
ន្មុខផលិតផលជាប់ពន្ធ។

នីតិវិធីឆ្លងកាត់ព្ំដ្នស្មុគស្មាញ និងគ្មានប្សិទ្ធភាព ត្ូវបានកាត់ 
តម្ឹមជាថ្មី  តាមការបង្កើត ស្វាពន្ធគយច្កច្ញចូលអាស៊ានត្មួយ 
(ASW)។ ពាណិជ្ជករមិនចាំបាច់ចំណយព្ល ប្ក់កាស និងជួប 
ការលំបាកស្មុគស្មាញច្ើន ដើម្បីទទួលបានសំណុំប្បបទពី ស្ថាប័ន 
ជាច្ើន ទៀតទ្ គឺគ្ន់ត្ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតដ៏ចាំបាច់ពីអាជា្ញាធរ 
ត្មួយកន្ល្ងបានហើយ។

អាស៊ាន បានអនុវត្តគម្ងសកល្បង ASW លើកទី១ រួចស្ច 
ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុង ត្រៀបចំគម្ងទី២។ កម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមស្វា
ច្កច្ញចូលត្មួយថា្នាក់ជាតិ (NSWs) នៅត្ីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២ 
ដ្លនឹងកា្លាយជាមូលដ្ឋាន សម្ប់ការចូលរួមក្នុង ASW។

វិស័យស្វាកម្ម ជាពិស្សស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាប្ភពសំខន់មួយ 
ន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ក្នុងទូទាំង តំបន់។ ដើម្បីធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្មស្វាកម្មក្នុងតំបន់ ប្ទ្សទាំង ១០ ជាសមាជិក បានបំព្ញ 
តាមការសន្យានានា សម្ប់កិច្ចព្មព្ៀងក្បខ័ណ្ឌស្វាកម្មអាស៊ាន 
(AFAS) ដ្លក្នុងន្ះ មានទាំងការសន្យាបើកចំហច្កចូលទីផ្សារ 
សម្ប់ អនុវិស័យស្វាកម្មយ៉ាង ហោចណស់ ៦៥មុខ។

ការវិនិយោគផ្ទ្ក្នុងតំបន់ កន្លងមកត្ូវបានសម្បសម្ួលដោយ 
កិច្ចព្មព្ៀង វិនិយោគគ្ប់ ជ្ុងជ្យ អាស៊ាន (ACIA) ដ្លនឹងត្ូវ 
អនុវត្តនៅត្ីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២។ ACIA ជាឯកសរវិនិយោគរួម មួយ 
ដ្លគ្បដណ្ដប់លើស្រីភាវូបនីយកម្ម ការជំរុញ និងការការពារ  
វិនិយោគនានា ដ្ល ធ្វើឡើងដោយ វិនិយោគិន ក្នុងអាស៊ាន និងវិនិយោគិន 
បរទ្សមានមូលដ្ឋានក្នុង អាស៊ាន។ ការបំបាត់នូវឧបសគ្គផ្ន្កវិនិយោគ 
នឹងទាក់ទាញវិនិយោគទុនកាន់ត្ច្ើន ជំរុញ ការប្កួត ប្ជ្ង និង 
បង្កើន ប្សិទ្ធភាពស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់។

ចលនាបនា្លាស់ទីន្ពលករជំនាញ ត្ូវត្ជួយសម្ួលជាសំខន់ 
ដើម្បីឲ្យស្បតាមសន្ទុះ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងអាស៊ាន និងញុំងឲ្យកមា្លាំង 
ពលកម្មមានផលិតភាពខ្ពស់ជាអតិបរមា។ ដើម្បីសម្ច គោលដៅន្ះ 
អាស៊ាន បានអនុវត្តស្វាកម្មសម្ួលជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ៧មុខ តាមរយៈ 
កិច្ចព្មព្ៀង ទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមក (MRAs) ក្នុងផ្ន្កវិស្វកម្ម 
ស្ថាបត្យកម្ម ការថ្ទាំអ្នកជម្ងឺ ឱសថ ទន្តព្ទ្យវិទ្យា គណន្យ្យ និង 
ការធ្វើអង្ក្ត។

អាស៊ាន ក៏កំពុងធ្វើបង្ហើយនូវកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពី ចលនាផ្លាស់ទីន ្
បុគ្គលរូបវ័ន្តនៅ ក្នុងអាស៊ាន ដ្លត្ូវដក់អនុវត្តនៅខ្សីហា ២០១២ 
ដើម្បី ជួយ សម្ួលចលនាប្ជាជន ដ្លធ្វើពាណិជ្ជកម្ម លើទំនិញ 
ស្វាកម្ម និងវិនិយោគ។

កំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយ ត្ូវបានបំព្ញបន្ថ្មដោយគំនិត 
ផ្តួចផ្តើម សំដៅជំនះរបាំងរូបវ័ន្ត ផ្ស្ងៗ រវាងប្ជាជាតិ អាស៊ាននានា 
តាមរយៈការក្លំអហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹង។ ប្ទ្សសមាជិក អាស៊ាន 
ជាពិស្សប្ទ្សមានស្ដ្ឋកិច្ចលូតលាស់យឺត បានចូលរួមសកម្មក្នុង 
ការក្លំអ និងកសងផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដ្ក និងផ្លូវគមនាគមន៍ផ្ស្ងៗ ដើម្បី
លើកកម្ពស់មធ្យាបាយតភា្ជាប់គ្នា ចុះឡើង ក្នុងតំបន់។

ជាក់ស្ត្ង ច្ករបៀងស្ដ្ឋកិច្ចភាគខងត្បូង (រូបភាព ៣) 
ជាលទ្ធផលន្កំណើនកិច្ចសហ ប្តិបត្តិការ ក្នុងមហាអនុតំបន់ម្គង្គ 
(កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា ថ្ និងវៀតណម)។ គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ះ 
រួមមានវិធានការច្ើនប្បយ៉ាង សំដៅលើកកម្ពស់ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង 
ផ្ទ្ក្នុង អាស៊ាន ដូចជា ការក្លំអបណ្តាញផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដ្ក រវាងកម្ពុជា 

រូបភាព ២៖ ភាពខុសប្ល្កគ្នារវាងចំណ្កន្ការនាំច្ញទៅ
កាន់ប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននានា (សហភាពអឺរ៉ុប ជប៉ុន 
សហរដ្ឋអាម្រិក) និង ប្ទ្សនៅអាសុី (មិនរាប់បញ្ចូល   ជប៉ុន)
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ប្ភព៖ បទបង្ហាញរបស់ លោក Aninda Mitra ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា  
ថ្ង្ទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២។



និងមណ្ឌល ផលិតកម្ម នានា ក្នុងតំបន់ កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កអគ្គិសន ី
ឆ្លងកាត់ ព្ំដ្ន និងការបង្កើនគុណភាព ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ICT និង 
ទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់។

គម្ងឈានមុខគ្ គឺការស្តោរជួសជុលបណ្តាញផ្លូវដ្កនៅកម្ពុជា
ដ្លគ្ងចប់សព្វគ្ប់នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយមានផ្លូវដ្កម្មួយខ្ស្ 
ដំណើរការបានព្ញល្ញពីខ្ត្ត Kunming ទៅ សិង្ហបុរី។

ការតភា្ជាប់អាស៊ាន ទៅនឹងបណ្តាញសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

អាស៊ានដ៏រឹងមាំ ផ្តល់ឲ្យបណ្តាប្ទ្សជាសមាជិកនូវវ្ទិកាមាន 
ប្សិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ប់ការចូលរួម ក្នុង ទីផ្សារនៅ អាសុី និងនៅតាមតំបន ់
ដទ្ទៀត។ ជាក់ស្ត្ង កន្លងមកមានកិច្ចព្មព្ៀងមួយចំនួនរួច ហើយ 
សម្ប់ជួយសម្ួលឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចកាន់ត្ច្ើន រវាង 
បណ្តាប្ទ្សសមាជិក អាស៊ាន និង ជាមួយប្ទ្សសំខន់ៗដទ្ទៀត
នៅលើពិភពលោក។

អាស៊ានបានចរចាលើ FTA ជាច្ើនដ្លអាចជួយលើកកម្ពស់ 
លទ្ធភាពនាំច្ញ របស់ប្ទ្ស ជាសមាជិក។ ក្មកិច្ចព្មព្ៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រីអាស៊ាន-ចិន (ACFTA) ជាង ៩០% ន្មុខ ផលិតផល 
ជាប់ពន្ធគយរបស់  អាស៊ាន ៦ និង ចិន អាចជួញដូរ គ្នា បាន  ដោយមិន 
ជាប់ពន្ធគយ។ កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី អាស៊ាន-កូរ៉្ (AKFTA) 
រវាង  អាស៊ាន ៥ និង កូរ៉្ បានលុប ពន្ធគយលើជិត ១០០% ន្មុខ 
ផលិតផលស្ថិត ក្នុងរបបលុបពន្ធគយតាមល្បឿន ធម្មតា។ កិច្ចព្មព្ៀង 
ពាណិជ្ជកម្មស្រី អាស៊ាន-អូស្តោ្លី-ញូវហ្សឺល្ន ដ្លបានដក់ អនុវត្ត 
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ គឺជាកិច្ចព្មព្ៀងគ្ប់ជ្ុងជ្យជាងគ្ដ្លបានធ្វើ
ហើយមកទល់ ព្លន្ះ។

ក្បខ័ណ្ឌអាស៊ាន សម្ប់ភាពជាដ្គូផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជ្ុងជ្យ 
ក្នុងតំបន់ (RCEP) សំដៅ ពង្ីក និងពង្ឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ាន ជាមួយ

នឹងដ្គូពីខងក្ផ្ស្ងទៀតដ្លមិនគ្បដណ្ដប់ ដោយ FTAs ដោយ 
ដក់បញ្ចូលនូវពាណិជ្ជកម្មស្វាកម្ម វិនិយោគ និងវិស័យ ផ្ស្ងទៀត 
ន្ កិច្ចសហប្តិបត្តិការផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ភាពជាដ្គូផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ 
ជ្ុងជ្យ អាស៊ាន-ជប៉ុន (AJCEP) និងកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្ម 
ទំនិញអាស៊ាន-ឥណ្ឌ មានច្ងពី វិធានការជាច្ើន សម្ប់ជួយសម្ួល
ដល់ពាណិជ្ជកម្មស្វាកម្ម និងវិនិយោគ។

ក្បខ័ណ្ឌ RCEP ដ៏ខ្លាំង ក៏ផ្តល់ផងដ្រនូវយន្តការមួយសម្ប់ឲ្យ 
អាស៊ាន និងពួកដ្គូពីខងក្ ដោះស្យបញ្ហាខងពាណិជ្ជកម្ម 
និងវិនិយោគ នៅព្លវាផុសឡើង។

នៅឯខងក្តំបន់អាសុី អាស៊ានបានព្យាយមយ៉ាងសកម្មក្នុងការ 
បង្កើតជាកិច្ច ព្មព្ៀងនានា ដើម្បី ជំរុញ អន្តរកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ ស្ចក្តី 
ប្កាសរួមគ្នារវាងអាស៊ាន-កាណដ ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ 
នឹងជំរុញវិស័យទាំងពីរន្ះ តាមរយៈព្ឹត្តិការណ៍កសងបណ្តាញ 
អាជីវកម្មជាមួយ អាជីវកម្ម និងការរៀបចំសន្និសីទកំពូលផ្ន្កអាជីវកម្ម 
អាស៊ាន-កាណដ។ កិច្ចព្មព្ៀងក្បខ័ណ្ឌ លើពាណិជ្ជកម្ម 
និងវិនិយោគ (TIFA) បានចុះហត្ថល្ខជាមួយ សហរដ្ឋ អាម្រិក 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៦។ ការរីកចម្ើនថ្មីៗទៀត រួមមាន ការរៀបចំវ្ទិកា 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបរិស្ថានអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាម្រិក កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ 
ASEAN Roadshow ទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្រិក ការសន្ទនាតាម ប្ព័ន្ធ 
ឌីហ្សីតាល់រវាង អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាម្រិក និងវ្ទិកាស្វាថ្ទាំសុខភាព 
អាស៊ាន-សហរដ្ឋ អាម្រិក។

ការសន្ទនាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប ក៏បានប្សើរឡើងដ្រ។ កិច្ចប្ជុ ំ
កំពូលផ្ន្កអាជីវកម្ម អាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប (AEBS) លើកទី១ 
បានប្រព្ធឡើងដោយជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុន ហើយ បច្ចុប្បន្នកិច្ចប្ជុ ំ
លើកទី២ បានគ្ងឡើងរួចហើយ។ ម្យា៉ាងទៀត ការពិគ្ះយោបល់  
រវាង បណ្តា រដ្ឋមន្ត្ី ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងរដ្ឋមន្ត្ីពាណិជ្ជកម្មសហភាព 
អឺរ៉ុប នឹងត្ូវធ្វើឡើងបន្តពី កិច្ចប្ជុំកំពូលអាស៊ាន  លើកទី២០ 

រូបភាព ៣៖ ការក្លំអហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់អាស៊ាន
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(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ IT, ប�្ច�កវ�ទ�្យាខ្ពស់, 
ឧសថ, ជីវប�្ច�កវ�ទ�្យា)

�

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច   
Chachaengsao-Prachinburi 
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ រថយន្ត, 
ឧបករណ៍�ៀងទាត់ខ្លាំង)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច 
��ក��រ��ភ័ណ-��យ�៉�ត
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ ��ឿងច�� 
ធន��ល,ពាណិជ្ជកម្មឆ្លង 
កាត់��ំ��ន)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច  
��ត្ត�ៀមរាប (ឧស�្សាហកម្ម
 សំខាន់ៗ៖ វ�ស័យ��សចរណ៍)

បូ៉លកំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច ��ុង�ងកក
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ 
��ឡិច���និក   IT  ��វាកម្ម)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច Dawei 
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ 
�្អ�ក�ើ���ើ)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច 
Kanchanaburi (ឧស�្សាហកម្ម 
សំខាន់ៗ៖ �្អ�ក�ើកសិកម្ម 
និង���ើ)

បូ៉លកំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច តំបន់់�្នរ
ភាគខាង�ើត  (ឧស�្សាហកម្ម 
សំខាន់ៗ៖��ឿងច��ស្វ័យ��វត្ត)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច 
��ត្ត�ត់ដំបង (ឧស�្សាហកម្ម 
សំខាន់ៗ៖ �្អ�ក�ើកសិកម្ម)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច 
��ត្ត��ះសីហនុ (ឧស�្សាហកម្ម 
សំខាន់ៗ៖ ��ឿងច��ធន��ល,
សំណង់)

បូ៉លកំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច ��ុងភ្នំ��ញ 
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ ��ឿងច�� 
ធន��ស, ស�្ល�កបំពាក់, ��វាកម្ម)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច ស្វាយ�ៀង-
�វ�ត (ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ 
��ឿងច�� ធន��ល, 
ពាណិជ្ជកម្មឆ្លង��ន)

បូ៉លកំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច ��ុង Ho Chi Min 
(ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ ��ឡិច���និក, 
IT, ��វាកម្ម)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច Ba Ria- 
Vung Tau (ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ 
ឧស�្សាហកម្មធនធ្ងន់, វត្ថ�ធាតុគីមី 
សំ�គពី��ង, ��ក��ប)

តំបន់កំ�ើន��ដ្ឋកិច្ច Can Tho-Vin 
Long (ឧស�្សាហកម្មសំខាន់ៗ៖ 
�្អ�ក�ើកសិកម្ម)

មា��ដ្ឋាន

ប្ភព៖ បទបង្ហាញរបស់ ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្ស កម្ពុជា  ថ្ង្ទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២។
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នៅរាជធានីភ្នំព្ញ ក្នុងខ្ម្ស ២០១២ ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យ 
ក្ុមហ៊ុននានា   កសងបណ្តាញ និងដោះស្យបញ្ហាសំខន់ៗមួយ 
ចំនួន។

នាព្លថ្មីៗ អាស៊ានបានចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយប្ទ្ស 
រុស្សី។ ការជួបប្ជុំលើកទី១ ន្ក្ុមជំនាញការរួមគ្នាអាស៊ាន-រុស្សី  
បានធ្វើឡើងកាលពីខ្តុលា ២០១១ នៅក្ុង ភ្នំព្ញ ដើម្បី រៀបចំផ្នទី 
បង្ហាញផ្លូវ (roadmap) គ្ប់ជ្ុងជ្យមួយសម្ប់ពង្ីកទំនាក់ទំនង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងស្ដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន-រុស្សី។

មាគា៌ាឈានទៅបង្កើតសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 
នៅឆ្នាំ២០១៥

បញ្ហាប្ឈមដ៏ធំសម្ប់កម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាប្ធានអាស៊ាន គឺធ្វើ 
យ៉ាងណ ឲ្យអាស៊ានសម្ច គោលដៅបង្កើតសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច 
អាស៊ាន (AEC) មួយរួមគ្នានៅឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុងន្ះកម្ពុជា ត្ូវធានាថា 
គ្ប់ប្ទ្សជាសមាជិក ត្ូវអនុវត្តឲ្យបានតាមផ្នទីបង្ហាញផ្លូវសម្ប ់
សហគមន៍ អាស៊ានឆ្នាំ២០០៩-២០១៥ ក្មទិសស្លាកថា "អាស៊ាន 
សហគមន៍ ត្មួយ វាសនាត្មួយ"។

ផ្នទីបង្ហាញផ្លូវ ច្ងថា ប្ទ្សជាសមាជិកត្ូវអនុវត្តឲ្យបានលើ 
១១១ កំណ្ទម្ង់គោលនយោ បាយ  ដ្លជាផ្ន្កមួយន្ដំណក់កាល 
ដំបូងក្នុងការអនុវត្ត AEC (២០០៨-២០០៩) ប៉ុន្ត្ជាមធ្យម 
ប្ទ្សជាសមាជិកនីមួយៗអនុវត្តបានត្ឹមត្ ៨៣,៨% ប៉ុណ្ណោះ។ 
ដំណក់កាលទី២ ន្ផ្នទីបង្ហាញផ្លូវ (២០១០-២០១១) តម្ូវឲ្យ  
ប្ទ្សនីមួយៗ អនុវត្ត ១៨៩ វិធានការថ្មទៀត ប៉ុន្ត្ជាមធ្យមអនុវត្ត 
បានត្ ៦៨,៦០% ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្ន្ះ កម្ពុជាត្ូវខំជំរុញឲ្យមានការ 
ចូលរួម កាន់ត្ប្សើរក្នុងកិច្ចប្ឹងប្ងដ៏សំខន់បំផុតន្ះ ។

កម្ពុជា ក៏ត្ូវជំរុញតួនាទីកាន់ត្ធំសម្ប់វិស័យឯកជនក្នុងការ 
ធ្វើគោល នយោបាយ និង ដំណើរការរបស់អាស៊ាន ហើយត្ូវប្ើប្ស់ 
ឲ្យបានកាន់ត្ប្សើរនូវអត្ថប្យោជន៍ន្ FTA របស់អាស៊ាន និង 
ទំនាក់ទំនងសហប្តិបត្តិការ និងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភាគី។

តួអង្គក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងទូទាំងតំបន់ ត្ូវត្កៀរគរឲ្យបាន 
តាមរយៈក្ុមឧស្សាហកម្មដ៏ សមស្បតាមប្ទ្សនានា ដើម្បីបំព្ញ 
តួនាទីឲ្យកាន់ត្សកម្ម ក្នុងការបង្កើតស្តង់ដររួម បទបញ្ញត្ត ិ
ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស និងតម្ូវការវាយតម្ល្ផ្ស្ងៗទាំងផ្ទ្ក្នុងអាស៊ាន និង 
រវាងអាស៊ាន និងបណ្តាដ្គូក្នុង FTA។

ការរួបរួមគ្នា និងភាពចុះសម្ុងក្នុងចំណមសមាជិក គឺជា 
មូលដ្ឋានគ្ឹះសម្ប់អាស៊ាន។ ដូច្ន្ះ គួរប្ឹងប្ងកាន់ត្ ខ្លាំងទៀត 
ដើម្បីកាត់បន្ថយគមា្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងអាស៊ាន និងប្ទ្សមាន កម្ិត  
លូតលាស់ទាបជាង ដូចជា កម្ពុជា ឡាវ និង មីយ៉ាន់មា៉ា តាមរយៈ 
កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និងការជួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។

ដំណើរការន្វ្ទិកាតំបន់អាស៊ាន អាស៊ាន+៣ និងកិច្ចប្ជុំ 
កំពូលអាសុីបូពា៌ា ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អ សម្ប់ការជំរុញកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 
សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ការបង្ការទំនាស់ ការដោះស្យភាព 
តានតឹង ក៏ដូចជាការគោរព និងការពារផលប្យោជន៍របស់ប្ទ្ស 

ទាំងតូច ទាំងធំនៅក្នុងតំបន់។ ដ្គូរបស់អាស៊ាន និងប្ទ្សដទ្ទៀត 
ក្នុងតំបន់ គួរជួយគំទ្មីយ៉ាន់មា៉ា ឲ្យសម្ចបំណងប្ថា្នា និងបំព្ញ 
បានតាមតួនាទីដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់ខ្លួនក្នុងអាស៊ាន។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការអាស៊ាន ក៏សំខន់បំផុតដ្រសម្ប់ដោះស្យ 
បញ្ហាសង្គម នៅក្នុងតំបន់។ កម្ពុជា ត្ូវរំលឹកពួកប្ទ្សជាសមាជិក 
អំពីការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគ្ ក្នុងការកាត់បន្ថយ ភាពក្ីក្ ស្បតាម 
ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន លើកកម្ពស់គោលការណ៍មិនឲ្យរីករាលដលអាវុធ 
 នុយក្ល្អ៊្រ ប្ឆំង អំពើភ្រវកម្ម ប្ឆំងការជួញដូរមនុស្ស និង 
ដោះស្យការគំរាមកំហ្ងពិតៗន្ការផ្លាស់ប្តូរ អាកាសធាតុ។

អាស៊ាន គួរដើរតួនាទីកាន់ត្សកម្មឡើងក្នុងបញ្ហាអន្តរជាតិផ្ស្ងៗ។ 
តួនាទីន្ះ ត្ូវមានការ ប្ត្ជា្ញាចិត្តពីសំណក់បណ្តាប្ទ្សជាសមាជិក 
និងធនធានកាន់ត្ប្សើរ ព្មទាំងតួនាទីកាន់ត្ធំន្ អគ្គល្ខធិការ 
និងល្ខធិការដ្ឋានអាស៊ាន និងការបន្តវ្ណកាន់ត្រលូនល្អពីប្ធាន 
មួយ ទៅប្ធានមួយទៀត។

កម្ពុជា ត្ងជាអ្នកគំទ្ដ៏មោះមុតន្ភាពតភា្ជាប់គ្នាចុះ ឡើង 
ក្នុង តំបន់ និងបានអនុវត្តកំណ្ទម្ង់ ភាគច្ើន  ដើម្បី គោរព តាម 
ផ្នទី បង្ហាញផ្លូវឆ្នាំ២០១៥ របស់សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន ដោយ 
បំព្ញបានដល់ទៅ ៩៥,៣៣% ន្កំណ្ទម្ង់ ដ្ល តម្ូវ ឡើង សម្ប់ 
ដំណក់កាលទី១ និង ៧៦,៣០% សម្ប់ ដំណក់  កាល ទី២។ លទ្ធផល 
ទាំងពីរ ន្ះ មានកម្ិតខ្ពស់ច្ើន បើធៀប នឹង មធ្យមភាគ ក្នុងអាស៊ាន។

បញ្ហាប្ឈមជាក់ស្ត្ងមួយសម្ប់កម្ពុជា គឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ស្ថាប័នដើម្បីអនុវត្ត គោល នយោបាយឲ្យមានប្សិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព។ 
ស្បព្លដ្លអាស៊ានកា្លាយជាទីផ្សារត្មួយ ហើយលំហូរទំនិញ 
ស្វាកម្ម និងប្ជាជនក៏កើនឡើង សមត្ថភាពន្ះកាន់ត្សំខន់ខ្លាំង 
បើសិនចង់ឲ្យបណ្តាញផ្ទ្ក្នុងតំបន់ ជួយជំរុញស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាន
ច្ើនបំផុត។ ដូច្ន្ះ ការកសង សមត្ថភាពស្ថាប័នផ្តោតចំគោលដៅ 
ជាការងរខនមិនបានមួយ សម្ប់ជោគជ័យក្នុងរយៈព្ល មធ្យម និង 
រយៈព្លវ្ងរបស់កម្ពុជា នៅក្នុង AEC។

វ្ណជាប្ធានអាស៊ាន ពិតជាផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចជះឥទ្ធិពល 
វិជ្ជមាន និងយូរអង្វ្ងទៅលើ ស្ថាប័នន្ះ។ ចក្ខុវិស័យរបស់នាយក រ
ដ្ឋមន្ត្ីកម្ពុជាសម្ប់អាស៊ានគឺ អង្គការមួយដ៏រឹងមាំ មានសមាជិក 
ប្កបដោយការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ហើយមានធនធាន  និងរចនាសម្ព័ន្ធ 
អង្គការចាត់តាំង កាន់ត្ប្សើរ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងន្ះ នឹងជួយឲ្យ 
អាស៊ានចូលរួមចំណ្កបានកាន់ត្សក្តិសិទ្ធិ នៅក្នុងរបៀបវារៈសកល 
ផ្ស្ងៗ ហើយតួនាទីន្ះសំខន់ខ្លាំងណស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ច 
សកល ដ៏តឹងត្ងនាបច្ចុប្បន្ន៕


