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កម្ព៉ុជា និងប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA៖  
ល ីមានផលរ ោះពាល់ខររណាខលោះ?” 

 
ជា ម្៉ុយគីម្* និង ចាន ់ផលលីកា**  

 

*ជា ម្៉ុយគីម្ គឺជាអនកសប្ម្រសប្មួ្លខផនកប្ាវប្ជាវ និងល ោះព៉ុម្ពផាយ លៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា។ 
** ចាន់ ផលលកីា គឺជាអនកប្ាវប្ជាវ លៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា និងកាំព៉ុងសិកាថ្នន ក់អន៉ុរណ្ឌិ  ជ្ាំនាញលរល
នលោ យសនតសិ៉ុខអនតរជា ិលៅាកលវទិាល័យ Université Catholique de Lille ប្រលទស រ ាំង។ 

 

© រកាសិទធលោយ ម្អក  | ខលឹម្ារថ្នអ ថរទលនោះគឺជាគាំនិ ររស់អនកនិពនធផ្ទា ល់ និងមិ្នឆល៉ុ ោះរញ្ច ាំងអាំពីទសសនៈររស់
ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា។ 

គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ រ ាំពឹងថ្ននឹងប្រកាសអាំពីលសចកដីសលប្ម្ច
ទាក់ទងនឹងលរលការណ៍្អន៉ុលប្រោះពនធររស់កម្ព៉ុជា លៅថ្ងៃទី
១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ខែលមានរយៈលពលសរ៉ុរម្យួឆ្ន ាំគ ់
រនាា រ់ពីគណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ  នចារ់លផតីម្នី ិវធិីលែីម្បីែក
ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធជារលណាត ោះអាសនន ពីកម្ព៉ុជាជាផលូវការនា
ថ្ងៃទី១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ កនលងលៅ។ លៅកន៉ុងលសចកតីប្រកាស
ព័ ៌មាននាថ្ងៃទី១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ទាក់ទងនងឹលសចកតី
សលប្ម្ចររស់គណ្ៈកម្មការ ថ្នល ីប្ ូវពយួរាថ នភាពអន៉ុលប្រោះ
ពនធពីកម្ព៉ុជា ឬោ ងណា គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ នសលប្ម្ចែក
ខផនកខលោះថ្នប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធពកីម្ព៉ុជា។ លសចកដីសលប្ម្ចលនោះ 
នឹងមានស៉ុពលភាពចារព់ខីខសីហា ឆ្ន ាំ២០២០  លៅ លពាល
គឺរយៈលពលប្ ាំម្ួយ (០៦) ខខ រនាា រ់ពីការសលប្ម្ចចិ តប្ ូវ
 នលធវីល ងី លរីសិនម្ិនមានការជ្ាំទាស់ពីសភាអឺរ  ៉ុរ និងប្កុម្
ប្រឹកាសហភាពអឺរ  ៉ុរ។ ការែកខផនកខលោះលនោះ មាននយ័ថ្នទាំនិញ
ម្ួយចាំនួនររស់កម្ព៉ុជា ខែលប្ ូវនាាំលចញលៅកាន់ទីផារអឺរ  ៉ុរ 
នឹងប្ ូវសថិ លប្កាម្កា ពវកចិចរង់ពនធអាករ ខណ្ៈខែលទាំនិញ
ែថ្ទលផសងលទៀ  លៅខ ទទួល នការអន៉ុលប្រោះពនធែខែល 
(European Commission, 2020)។ លរីលោងតាម្លសចកដី

ប្រកាសព័ ៌មានែខែល ផលិ ផលកា ់លែរ និងខសបកលជ្ីង
ម្ួយខផនក ប្ពម្ទាាំងទាំនិញសប្មារ់លធវីែាំលណី្រ និងផលិ ផល
សករទាាំងអសខ់ែលនាាំលចញពីកម្ព៉ុជាចូលលៅទីផារអឺរ  ៉ុរ នងឹប្ ូវ
ោក់រញ្ចូ លលៅកន៉ុងរញ្ជ ីផលិ ផលខែលប្ ូវរង់ពនធ។ ផល
រ ោះពាល់ថ្នការែកខផនកខលោះលនោះ ម្កលលីកម្ព៉ុជាប្ ូវ នគណ្នា
ថ្ន អាចនឹងមាន ថ្ម្លប្រមាណ្ ១,១ ពាន់លានែ៉ុលាល រអាលម្រកិ 
ឬលសមីនឹង២០ភាគរយថ្ន ថ្ម្លនាាំលចញសរ៉ុរពីកម្ព៉ុជាលៅកាន់
ទីផារអឺរ  ៉ុរ។ 

លរឿងរ វលៅពីលប្កាយនី ិវធិីពយួរប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ “អវីៗប្គរ់
ោ ងលលីកខលងខ អាវ៉ុធ” ឬ EBA លនោះ ពីកម្ព៉ុជា នលកី ល ងី 
រនាា រ់ពគីណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ  នលរីកការលស៉ុីរអលងក ថ្ផាកន៉ុងលលី
អវីខែលលគលៅថ្ន “ការរ ាំលលាភរាំពានធៃន់ធៃរ នងិមានលកខណ្ៈ
ជាប្រព័នធ” លៅលលីអន៉ុសញ្ា ររស់អងគការសហប្រជាជា ិ និង
អងគការពលកម្មអនតរជា ិសដពីីសិទធិម្ន៉ុសស នងិសិទធិការងារសនូល 
(European Commission, 2019a)។ លរលការណ៍្ថ្ន
ការែកប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធពីប្រលទសទទួលផល គឺខផែកលលី
មាប្តា១៩ថ្នរទរញ្ា តិររស់ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធទូលៅ (ឬ
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លៅជាភាាអង់លគលសថ្ន GSP – General System of 
Preferences) ទាក់ទងនងឹការរ ាំលលាភរាំពានោ ងធៃន់ធៃរ នងិ
ជាប្រព័នធថ្នអន៉ុសញ្ា សនូលទាាំង១៥ ររស់អងគការសហប្រជា
ជា ិ និងអងគការពលកម្មអនតរជា ិ។ លនោះគឺជាការរកប្ាយ
ផលូវការលោយគណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរទាក់ទងនឹងលសចកតីសលប្ម្ចែ៏
ចប្ម្ូងចប្មាសសតីពីការែកខផនកខលោះ ថ្នប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ 
EBA ពីកម្ព៉ុជា។ 

នី ិវធិីថ្នការែករលណាត ោះអាសននប្ ូវ នផតួចលផតីម្ លោយគណ្ៈ
កម្មការអឺរ  ៉ុរ។ ែាំរូងរងែស់ គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ នចារ់លផតីម្ 
ការលស៉ុីរអលងក  លែីម្បីខសវងរកយ៉ុ តិកម្មប្គរ់ប្រន់សប្មារ់
សាំលណី្នី ិវធិែីកជារលណាត ោះអាសននម្ួយលនោះកាលពីឆ្ន ាំកនលង
លៅ។ រនាា រព់ីការវាយ ថ្ម្លប្ ូវ នរញ្ចរ់ លគចារ់លផដីម្អន៉ុវ ត
នី ិវធិីរនតរនាា រ់ម្ួយចាំនួនលទៀ  ែូចជាការប្ ួ ពិនិ យ និង
វាយ ថ្ម្ល ការលធវីរ យការណ៍្ និងផដល់អន៉ុាសន៍ ការទាំនាក់
ទាំនងរវាងគណ្ៈកម្មការ និងប្រលទសទទួលផល លហីយច៉ុង
លប្កាយ គឺការសលប្ម្ចជាផលូវការររស់គណ្ៈកម្មការអរឺ  ៉ុរផ្ទា ល់។ 
គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ  នលែីរ ួជាអនកអន៉ុម្័ ផង និងអន៉ុវ ត
សកម្មភាពផង ក៏ែូចជាអនកជូ្នែាំណឹ្ងែល់លៅកាន់សភា
អឺរ  ៉ុរ និងប្កមុ្ប្រឹកាសហភាពអឺរ  ៉ុរផងខែរ។ លប្ៅពីការលស៉ុីរ
អលងក អាំ ៉ុងលពលវាយ ថ្ម្ល គណ្ៈកម្មការក៏ នពិចារណា
លលីរ យការណ៍្ នងិអន៉ុាសន៍ពាក់ព័នធនានផដលជូ់្នលោយ
អងគភាពររស់អងគការសហប្រជាជា  ិ នងិអងគការពលកម្មអនតរ
ជា ិ ក៏ែូចជាព័ ៌មានពីគណ្ៈប្រ ិភូសហភាពអឺរ  ៉ុរ ប្រលទស
ជាសមាជ្ិកសហភាពអឺរ  ៉ុរ សភាអឺរ  ៉ុរ សងគម្ស៉ុីវលិ និងម្ន្តនតី
ពាក់ព័នធលលីការងារសិទធិម្ន៉ុសសអនតរជា ិ-ល-។ លោងតាម្
លសចកតីសននិោា នររស់ប្កុម្ប្រឹកាសហភាពអឺរ  ៉ុរលៅលលីកម្ព៉ុជា 

 
1 សូម្លម្ីល See Council of the European Union. (26 February, 2018). Council conclusions on Cambodia. Available at: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6416-2018-INIT/en/pdf. 

លចញផាយថ្ងៃទី២៦ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨1 គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ
 នកាំណ្ ់រញ្ា ប្រឈម្ចាំនួនរី (០៣) ទាក់ទងនឹងលរល
ការណ៍្ជាមូ្លោា នថ្នសិទធិម្ន៉ុសស និងសិទធិការងារខែលរួម្
មាន៖ (១) សិទធិនលោ យ និងភាពរមួ្ ូចថ្នលាំហសប្មារ់
អនកប្រឆ្ាំងខររប្រជាធិរល យយ និងសងគម្ស៉ុីវលិ (២) រញ្ា
ការងារ និងការរ ឹ ប ិលសរភីាពររស់សមាគម្ និងសិទធិចរចា
ជាសមូ្ហភាព និង (៣) រញ្ា ែីសម្បទាន ជាពិលសសលៅ
កន៉ុងផលិ កម្មសករ (European Commission, 2019b)។ 
លប្កាយពីនី ិវធិីជារនតរនាា រ់ និងការជូ្នែាំណឹ្ងពីការរ ាំលលាភ
រាំពានោ ងធៃន់ធៃរ លៅកាន់រជ្រោា ភិ លកម្ព៉ុជាជាលរឿយៗ 
គណ្ៈកម្មការក៏ នសលប្ម្ចអន៉ុវ តជ្ាំហានរនាា រ់ លោយ ន
ល ោះព៉ុម្ភផាយលសចកតីសលប្ម្ច សដីការចារ់លផតីម្នី ិវធិជីាផលូវការ 
កន៉ុងការសលប្ម្ចែកប្រពន័ធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA ពីប្រលទសកម្ព៉ុជា 
លៅកន៉ុងទិនាន ន៉ុរបវ តិផលូ វការររស់សហភាពអឺរ  ៉ុរ។ 

កម្ព៉ុជាសថិ លៅកន៉ុងចាំលណាម្ប្រលទសទាាំង៤៨ ខែលប្ ូវ ន
អន៉ុញ្ា  ឱ្យនាាំចូលទាំនិញលៅកាន់ទីផារអឺរ  ៉ុរ លោយម្ិនជារ់
ពនធនាាំចូល និងកូតាលប្កាម្ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA។ 
លោយារលកខណ្ៈអាំលណាយផលររស់វា ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ 
EBA ពិ ជាមានារសាំខាន់ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍលសែាកិចច
ររស់កម្ព៉ុជា ជាពិលសសលៅកន៉ុងឧសាហកម្មកា ់លែរ។ ែូច
លៅនឹងលរលរាំណ្ងខែល នខចង ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA 
គឺសាំលៅជ្ួយែល់ប្រលទសខែលមានការអភិវឌ្ឍ ិច ួចរាំផ៉ុ 
កន៉ុងកិចចខិ ខាំប្រឹងខប្រង ររស់ពួកលគ លែីម្បកីា ់រនថយភាព
ប្កីប្ក លលីកកម្ពស់អភិ លកិចចលែ នងិរាំប្ទែល់ការអភិវឌ្ឍ
ប្រករលោយចីរភាព លោយរលងកី ប្ ក់ចាំណូ្លរខនថម្តាម្
រយៈពាណិ្ជ្ជកម្មអនតរជា ិចូលលៅកាន់ទីផារសហភាពអឺរ  ៉ុរ 
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ទាំហាំពាណិ្ជ្ជកម្មកម្ព៉ុជា-សហភាពអឺរ  ៉ុរ 

ប្រភព៖ គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ 

(European Commission, 2019b)។ លហ ៉ុលនោះ សហភាព
អឺរ  ៉ុរ នកាល យជាថ្ែគូពាណិ្ជ្ជកម្មធាំជាងលគររស់កម្ព៉ុជា ខែល
កន៉ុងលនាោះការនាាំលចញសរ៉ុរពីកម្ព៉ុជាលៅសហភាពអឺរ  ៉ុរ មានចាំននួ
ប្រមាណ្ ៥,៨ ពាន់លានែ៉ុលាល រអាលម្រកិ (European 
Commission, 2019c)។ ម្ិនប្ មឹ្ខ រ ៉ុលណាណ ោះ ៩៥ភាគរយ
ថ្នការនាាំលចញទាាំងលនាោះ សថិ លប្កាម្ប្រព័នធ EBA ខែលជា 
សមាមាប្ ខពស់រាំផ៉ុ ទី២ កន៉ុងចាំលណាម្រណាដ ប្រលទសទាាំង
អសខ់ែល នទទួលផលពី ប្រព័នធ EBA។ ការនាាំលចញររស់
កម្ព៉ុជាលៅកាន់សហភាពអឺរ  ៉ុរ នលកីនល ងី ៦៣០ (ប្ ាំម្ួយ
រយាម្សិរ)ភាគរយ លរីលធៀរលៅនឹងឆ្ន ាំ២០០៨ ជាលហ ៉ុ
ខែលលគអាចវាយ ថ្ម្ល នថ្ន លទាោះរីជា ិច ឬលប្ចីន វាជា
ចាំខណ្កចូលរួម្ែល់លាំនឹងថ្នកាំលណី្នលសែាកិចចកន៉ុងរងវង់ ៧
ភាគរយប្រចាាំឆ្ន ាំររស់កម្ព៉ុជា កន៉ុងរយៈលពលជាងពីរទសវ សរ ៍
ច៉ុងលប្កាយលនោះ និង នជ្ួយប្រជាជ្នលសាីរខ ម្ួយភាគរីថ្ន

ប្រជាជ្នសរ៉ុរររស់កម្ព៉ុជា ឱ្យលចញពីរនាា  ់ថ្នភាពប្កីប្ក 
(European Parliament, n.d.)។ ែូច នលលីកល ីងលៅ
ខាងលែីម្ ឧសាហកម្មកា ់លែរ និងវាយនភ័ណ្ឌ  គជឺាវស័ិយ
ទទួលផលធាំជាងលគ លប្កាម្ប្រព័នធលនោះ ខែលមានចាំនួនប្រខហល
រីភាគរួនថ្នការនាាំចូលសរ៉ុរររស់សហភាពអឺរ  ៉ុរពីកម្ព៉ុជា 
លហយីកន៉ុងលនាោះប្រជាជ្នកម្ព៉ុជាប្រមាណ្ពរីលាននាក ់ រមួ្ទាាំង
កម្មករលរងចប្ក និងប្គួារររស់ពួកលគផ្ទា ល់ ពឹងខផែកលសាីរ
ទាាំងប្សុងលលីឧសាហកម្មកា ់លែរលនោះ។ លោយ នលម្ីល
ល ីញពីារសាំខាន់ថ្នប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA លៅលលី
កាំលណី្នលសែាកិចចររស់កម្ព៉ុជា ការ  ់រង់ការប្រព័នធលនោះ 
អាចនឹងជ្ោះឥទធិពលោ ងធៃន់ធៃរែល់សកម្មភាព និងការ
អភិវឌ្ឍលសែាកិចចររស់កម្ព៉ុជា ក៏ែូចជាស៉ុខ៉ុមាលភាពសងគម្
ររស់ប្រជាជ្ន ជាពិលសសអនកខែលលៅថ្នន ក់មូ្លោា ន និងអនក
ខែលទទួលផលពីវស័ិយទាាំងលនោះ។ 
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❖ មូ្លោា នររសគ់ណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរលលីការែកប្រព័នធ
អន៉ុលប្រោះពនធ EBA និងប្រ ិកម្មររស់កម្ព៉ុជា 

ខផែកតាម្ការយល់ល ីញររស់សហភាពអឺរ  ៉ុរ ការចា ់វធិាន
លលីការលគៀរសងក ់នលោ យ គឺជារញ្ា ខែលលកី មានជា
យូរម្កលហយីលៅកម្ព៉ុជា។ គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ  នសខម្តងការ
ប្ពួយ រម្ភម្ួយចាំនួនលលីអវីខែលលគចា ់ទ៉ុកថ្ន ជាការរ ាំលលាភ
សិទធិប្រជាធិរល យយ នងិន ីិរែាលៅកន៉ុងប្រលទស ជាពិលសសលលី
ការចារ់ខលួនអ ី លម្ែឹកនាាំគណ្រកសប្រឆ្ាំង លលាក កឹម្ ស៉ុខា 
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៧ និងការរ ាំលាយគណ្រកសររស់រ ់ ប្ពម្ទាាំង
ការរន្តងាក រលលីប្រព័នធផសពវផាយម្ួយចាំនួន ខែលជាសាំណ្៉ុាំ ថ្ន
ការលចាទប្រកាន់ខែលរោា ភិ លកម្ព៉ុជា នរែិលសធ។ ការែក
ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធលលីទាំនិញនាាំលចញររស់កម្ព៉ុជា ប្ ូវ ន
សហភាពអឺរ  ៉ុររ ាំពឹងថ្នជាឧរករណ៍្ែ៏មានប្រសិទធិភាពកន៉ុងការ
លធវឱី្យកម្ព៉ុជាប្ លរ់ម្កពប្ងឹងាថ នភាពសិទធិម្ន៉ុសស និងាត រ
លទធិប្រជាធិរល យយលៅកន៉ុងប្រលទសល ងីវញិ។ 

រជ្រោា ភិ លកម្ព៉ុជា  នសខម្តងការលាកាត យោ ងខាល ាំង 
លហយី នចា ់ទ៉ុកលសចកតសីលប្ម្ចែកខផនកខលោះថ្នប្រព័នធEBA 
ពីកម្ព៉ុជា ថ្នជាការសលប្ម្ចចិ តែ៏អយ៉ុ តិធម្៌ តាម្រយៈលសចកតី
ខងលងការណ៍្ផលូវការររស់ប្កសួងការររលទសកម្ព៉ុជា 2  លធវីល ីង
ខ រ ៉ុនាម នលមា ងរ ៉ុលណាណ ោះរនាា រ់ពីលសចកដីប្រកាសព័ ៌មានររស់
គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ 3 ថ្ងៃទី១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្ ូវ ន
លចញផាយជាាធារណ្ៈ។ កម្ព៉ុជា នចា ់ទ៉ុកការសលប្ម្ច
លនោះថ្នអយ៉ុ តិធម្៌ លោយ នអោះអាងថ្នគណ្ៈកម្មការ ន
លម្ីលរ ាំលងការលរតជាា ចិ តររស់កម្ព៉ុជា ប្ពម្ទាាំងវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យ

 
2 សូម្លម្ីល Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. (12 February, 2020). Statement of the Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation on the Decision of the European Commission on Tariffs Preferences under the EBA regime. Retrieved from: 
https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/40591. 

 
3 សូម្លម្ីល European Commission. (12 February, 2020). Trade/Human Rights: Commission decides to partially withdraw Cambodia's 

preferential access to the EU market. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_229. 

ក ់សមាគ ល់ខែលសលប្ម្ចល ីងលោយរជ្រោា ភិ លកម្ព៉ុជា 
លឆលីយ រនឹងការប្ពួយ រម្ភររស់គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ រមួ្មាន
ការែករណ្ដឹ ងលចាទប្រកាន់លលីអនកនលោ យ សកម្មជ្ន
សងគម្ស៉ុីវលិ និងអនការព័ ៌មានម្ួយចាំនួន ការលធវីវលិាធន
កម្មចារ់សតីពគីណ្រកសនលោ យ ខែល នអោះអាងថ្នអាច
អន៉ុញ្ា  ឱ្យមានលាំហធាំជាងម្៉ុន សប្មារ់រ៉ុគគលខែលធាល រ់
មានការរ ឹ ប ិខាងនលោ យ កន៉ុងចាំលណាម្កិចចខិ ខាំប្រឹង
ខប្រងែថ្ទលទៀ ។  ោ ងណាម្ិញ កិចចខិ ខាំប្រឹងខប្រងររស់
សហភាពអឺរ  ៉ុរ កន៉ុងការរ ៉ុនរ ងាត រលទធិប្រជាធិរល យយ និង
ពប្ងឹងសិទធិម្ន៉ុសសតាម្រយៈប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA ម្ិន
ខម្នអន៉ុវ តខ ចាំលពាោះកម្ព៉ុជាខ ឯងលនាោះលទ រ ៉ុខនតក៏ប្ ូវ នលប្រី
លលីរង់កាល ខែស និងម្ីោ ន់មា  កន៉ុងករណី្ប្សលែៀងរន  ខែល
ប្រលទសទាាំងពីរលនោះ ក៏ប្ ូវ នកាំណ្ ់ថ្ន សថិ លប្កាម្ការ
រ ាំលលាភសិទធិម្ន៉ុសស និងសិទធិការងារមូ្លោា នោ ងធៃនធ់ៃរ។  

ែូលចនោះ ល ីវាមានន័យោ ងណាសប្មារ់កម្ព៉ុជា កន៉ុងាថ នភាព 
ខែលគណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ សលប្ម្ចែកខផនកខលោះថ្នការអន៉ុលប្រោះ
ពនធលនោះ? ែូចអវីខែលលសចកតបី្រកាសព័ ៌មានររស់គណ្ៈកម្មការ
អឺរ  ៉ុរ នពាករថ្ន កម្ព៉ុជានឹងខា រង់ងវកិាប្រមាណ្ ១,១ ពាន់
លានែ៉ុលាល រអាលម្រកិ ចាំណាយសប្មារ់ពនធលលីវស័ិយកា ់លែរ
សលម្លៀករាំពាក់ ខសបកលជ្ីង និងសករ។ ោ ងណាកដី លគអាច
ប្រលម្ីលល ញី លសណារយី ូោ ងលហាចណាស់ពីរលៅរី ខែល
អាចលកី លចញពីការសលប្ម្ចចិ តម្ួយលនោះ។ ទីម្ួយ លសចកតី
សលប្ម្ចនាថ្ងៃទី១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០  នលលីកល ីង
លហយីថ្ន កិចចសហការរវាងគណ្ៈកមាម ការអឺរ  ៉ុរ និរជ្រោា ភិ ល
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កម្ព៉ុជា កន៉ុងការរនតលោោះប្ាយ និងតាម្ោនាថ នការណ៍្ ជា
ពិលសសទាក់ទងនឹងសិទធិម្ន៉ុសស និងាថ នភាពសិទធិការងារ
លៅខ កាំព៉ុងរនត ខែលជាលហ ៉ុផលថ្នឲ្យសហភាពអឺរ  ៉ុរលធវីការ
វាយ ាំថ្ល និងពិនិ យល ីងវញិនូវលសចកតីសលប្ម្ច ក៏ែូចជា
លទធភាពកន៉ុងការផតល់ការអន៉ុលប្រោះពនធ EBA លពញលលញល ងី
វញិ សប្មារ់ផលិ ផលកម្ព៉ុជានាាំលចញលៅទីផារអឺរ  ៉ុរ ប្រសិន 
លរីមានការរកីចលប្ម្ីនគួរឲ្យក ់សមាគ ល់ លលីរញ្ា ខែល ន
លលីកល ងីលោយគណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ។ រ ៉ុខនតខម្នខទនលៅ លគ
ែឹងថ្ន កម្ព៉ុជា ក៏ម្ិនអាច ឬម្ិនគួរលៅខ រនតពឹងខផែកលលី EBA 
ខែរ ែូចអវីខែលាធារណ្ជ្នជាលប្ចីនកន៉ុងប្សុក ជាពិលសស
ប្កុម្អនករាំប្ទរោា ភិ ល  នលលីកល ងីជារនតរនាា រ់អាំពីការ
ឆក់យកឱ្កាសលនោះ លែីម្បីរួររួម្រន កន៉ុងប្រលាំ ក និងរនត
ខិ ខាំជ្ាំរ៉ុញអភិវឌ្ឍលសែាកិចចជា ិ ជាជាងលៅខ រនតពឹងខផែក
លលីជ្ាំនួយររលទស និងប្រពន័ធអន៉ុលប្រោះពនធែូចជា EBA លនោះ 
ជាលែីម្។ រខនថម្ពីលលីលនោះ លសណារយី ូទី២ កទ៏ាំនងរងាា ញ
ថ្ន វាកអ៏ាចមានការោកស់មាព ធរខនថម្ម្កលលីកម្ព៉ុជាខែរ លប្ពាោះ
ថ្នកន៉ុងលពលរចច៉ុរបននលនោះ ការសលប្ម្ចចិ តររស់គណ្ៈកម្មការ
អឺរ  ៉ុរ សតីពីការែកប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA ពីកម្ព៉ុជា គឺមាន
លលីខផនកខលោះរ ៉ុលណាណ ោះ ខែលមានន័យថ្ន គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរ 
លៅខ មានសិទធិ និងឱ្កាសរនតលលីកល ីងពីការប្ពួយ រម្ភ  
ែខែលៗ ឬលផសងរខនថម្លទៀ កាន់ខ លប្ចីន លៅលលីអាជាា ធរ
កម្ព៉ុជានាលពលខាងម្៉ុខ។ ប្រសិនលរីករណី្លនោះលកី មានពិ 
ខម្ន លហយីលរីយក ួលលខលៅកន៉ុងលសចកតីសលប្ម្ចកាលពីថ្ងៃទី
១២ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្កលធវីជាលរល កម្ព៉ុជានឹងទទួលរង
ផលរ ោះពាល់ោ ងខាល ាំងចាំលពាោះការនាាំលចញររស់ខលួន ក៏ែូចជា
ចាំលពាោះលសែាកិចចទាាំងមូ្ល។ ការខា រង់ចាំលពាោះម្៉ុខធាំរាំផ៉ុ  គឺ
ការខា រង់លៅលលីកា ពវកិចចពនធប្រមាណ្ជា៩៥ភាគរយ លលី
ទាំនិញនាាំលចញលៅអឺរ  ៉ុរ ខែលធាល រ់ខ សថិ លៅលប្កាម្ប្រព័នធ

អន៉ុលប្រោះពនធ។ លរីនោិយពីសថិ ិ គនឺឹងមានការខា រង់ពនធ
ខែលប្ ូវរងល់ៅលលីទាំនិញខែលមាន ថ្ម្លប្រមាណ្ ៥,៥ ពាន់
លានែ៉ុលាល រ។ កន៉ុងន័យលនោះខែរ វានឹងមានការរខនថម្ពនធគយ 
១២ភាគរយ លលីការនាាំលចញសលម្លៀករាំពាក់ និងចលនាល ោះពី ៨ 
លៅ ១៧ភាគរយលលីការនាាំលចញខសបកលជ្ីង (Turton, 2020)។ 
ឯកឧ តម្ វងស ីវសិស៉ុ  កន៉ុងនាម្ជារែាលលខាធិការប្កសួងលសែាកិចច 
និងហរិញ្ាវ ថ៉ុ  នពាករថ្នការនាាំលចញវស័ិយកា ់លែរ អាច
មានការធាល ក់ច៉ុោះប្រខហល ៥០០ លានែ៉ុលាល រ និងអាចមាន
ម្ន៉ុសស  ់រង់ការងារចាំនួន៣ម្៉ុនឺ ៥ពាន់នាក ់ កន៉ុងចាំលណាម្
កម្មករលរងចប្ក ប្រមាណ្៧៥ម្៉ុឺននាក់ (Aun, 2020)។ 
លោយារ សហភាពអឺរ  ៉ុរលៅខ រនតរងាា ញការប្ពួយ រម្ភលៅ
លលីាថ នភាពសិទធិម្ន៉ុសសលៅកម្ព៉ុជា លទាោះរីរជ្រោា ភិ ល
កម្ព៉ុជា  នរញ្ជ ក់ជារនតរនាា រ់ពីកិចចខិ ខាំប្រឹងខប្រងជាវជិ្ជមាន 
លែីម្បលីឆលីយ រលៅនឹងការប្ពួយ រម្ភទាាំងលនោះ ែូលចនោះ លទធ
ភាពខែលសហភាពអឺរ  ៉ុរ នងឹរនតោក់សមាព ធម្កលលីកម្ព៉ុជា
លោយលប្រីប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA ជាឧរករណ៍្ លៅខ មាន
ជានិចច។ ែូលចនោះ  ិចកតី ឬលប្ចីនកតី កម្ព៉ុជា គួរពិចារណាពីលទធភាព 
ខែលលសណារយី ូខររលនោះអាចលកី ល ីង លហីយប្ ូវលប្ ៀម្
លកខណ្ៈឱ្យ នលែលែីម្បទីរទ់ល់។ លសណារយី ូច៉ុងលប្កាយ គឺ
ប្សរលពលខែលមានការប្ពួយ រម្ភែ៏ចប្ម្ូងចប្មាសសដីពី
ការ  ់រង់ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA លនាោះ លគប្ ូវែឹងថ្ន ការ
  ់រង់លនោះ គឺជាអវីម្ួយខែលម្៉ុខខ នឹងលកី ល ងី វាប្រន់
ខ ម្៉ុន និងលប្កាយរ ៉ុលណាណ ោះ ពីលប្ពាោះថ្នការលលីកខលងកា ពវកិចច
ពនធលនោះ ម្និប្ ូវ នផតល់ែល់ប្រលទសទទួលផលណាម្ួយជា
លរៀងរហូ ល យី។ លទាោះជាោ ងណាក៏លោយ ផលរ ោះពាលល់នោះ 
នឹងជ្ោះឥទធិពលោ ងខាល ាំងែល់លសែាកិចចកម្ព៉ុជា លហីយវាអាច
នឹងរនតយូរគួរសម្ លោយលហ ៉ុថ្ន និយ កម្ម (ររស់នី ិវធិី) 
ប្ ូវការរយៈលពលប្ ាំម្ួយ (០៦) ខខម្៉ុននឹងលសចកតីសលប្ម្ច
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ចូលជាធរមាន។ ែូចលនោះ ការលរៀរចាំខលួនររស់កម្ព៉ុជា គឺមាន
រយៈលពលខលី។ លទាោះជាោ ងណា កម្ព៉ុជាគរួសម្លឹងលម្ីលរញ្ា លនោះ
កន៉ុងន័យវជិ្ជមាន លប្ពាោះថ្នប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA ម្ិនខម្ន
ជាអវីៗប្គរោ់ ង លហយីក៏ម្ិនខម្នជាកតាត ខ ម្ួយគ ់ ខែល
 នជ្ួយឱ្យកម្ព៉ុជាលែីរម្កែលច់ាំណ្៉ុ ចលនោះ និងឆ្ៃ យជាងលនោះ
ខងម្លទៀ នាលពលអនាគ ែ៏ខវងលៅម្៉ុខ ែូចពាកយម្ួយឃ្លល
លពាលថ្ន “លពលទាវ រម្ួយរិទ នឹងមានទាវ រម្ួយលទៀ លរីក”។ 
កន៉ុងនាម្ជាប្រលទសឯករជ្យ ជាជាងលៅខវល់ជាម្ួយរញ្ា
ខែលម្ិនខម្នលៅលប្កាម្សម្ ថកិចច ឬលប្កាម្ការសលប្ម្ចចិ តររស់
ខលួនខររលនោះ កម្ព៉ុជាគរបីលប្រីឱ្កាសលនោះលែីម្បីរកាជ្ាំហរ និង
ររួរមួ្រន ជាធល៉ុងម្ួយកន៉ុងការខសវងរកការចចារ និងការរលងកី 
កិចចប្ពម្លប្ពៀងពាណិ្ជ្ជកម្មលទវភាគីជាម្ួយថ្ែគូខែលមាន
សកាត ន៉ុពល លែីម្បីពប្ងីកទីផារ និងពប្ងឹងកមាល ាំងពលកម្ម
ជ្ាំនាញ ប្ពម្ទាាំងរនតជ្ាំរ៉ុញរខនថម្លទៀ នូវការផ្ទល ស់រតូរឌ្ីជ្ីងល 
និងឧសាហកម្ម ក៏ែូចជាការលធវីពិពិធកម្ម ផលិ កម្មនិងការ
រលងកីនប្ ក់ចាំណូ្លសប្មារ់ប្រលទសជាលែីម្។  ួោ ងែូចជា
ករណី្ Brexit ជាលែីម្ ខែលចប្កភពអង់លគលស នលាខលងពី
សមាជ្ិកភាពថ្នសហភាពអឺរ  ៉ុរជាផលូវការ កម្ព៉ុជាគរបសីវោះខសវង
លរៀរចាំកិចចប្ពម្លប្ពៀងពាណិ្ជ្ជកម្មលសរលីទវភាគី ជាម្ួយចប្កភព
អង់លគលស។ ចប្កភពអង់លគលស ជាក់ខសតង គឺជាទផីារទទួល
ទាំនិញពកីម្ព៉ុជាែ៏ធាំជាងលគម្ួយលៅកាន់ទីផារអឺរ  ៉ុរ ខែលកន៉ុង
លនាោះទឹកប្ ក់ចាំនួន ១ ពាន់លានែ៉ុលាល រអាលម្រកិថ្នទឹកប្ ក់
សរ៉ុរ ៥,៥ ពាន់លានែ៉ុលាល រអាលម្រកិលលីការនាាំលចញពីកម្ព៉ុជា
លៅអឺរ  ៉ុរ  នម្កពីចប្កភពអង់លគលស (Phoung, 2020)។ 
លលីសពីលនោះ ទីផារថ្ែគូសាំខាន់ៗែថ្ទលទៀ មានែូចជា ចិន កូលរ  
ខាង បូង ជ្រ ៉ុន និងរណាដ ថ្ែគូសនានាអាា៊ា ន និងប្ករខណ្ឌ  
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 
ខែលស៉ុទធខ ជាថ្ែគូពាណិ្ជ្ជកម្មែ៏មានសកាត ន៉ុពលសប្មារ់

កម្ព៉ុជា។ ជាម្ួយរន លនោះ ជ្៉ុាំទីម្ួយថ្នការចរចាសតីពីកិចចប្ពម្
លប្ពៀងពាណិ្ជ្ជកម្មលសររីវាងកម្ព៉ុជា និងចិន គឺជាអវីខែលលគ
សលងក ល ញី និងរ ាំពឹងទ៉ុក លពាលគឺកិចចប្ពម្លប្ពៀងពាណិ្ជ្ជកម្ម
លទវភាគី ខែលអាច នទទួលលទធផលជាខផលផ្ទក  ខណ្ៈខែល 
 ាំណាងជាន់ខពស់រវាងប្រលទសទាាំងពីរ រ ាំពឹងថ្នការលរៀរចាំកិចច
ប្ពម្លប្ពៀងពាណិ្ជ្ជកម្មលសររីវាងកម្ព៉ុជា នងិចិនលនោះ នងឹលចញ
ជារូររងកន៉ុងលពលខាងម្៉ុខ លោយម្ិនចាាំ ច់ប្ ូវរង់ចាាំយូរ
លទ។ លប្ៅពីលនោះ កម្ព៉ុជាក៏អាចលប្ជ្ីសលរសីការលធវីពិពិធកម្ម
ផលិ ផលលៅកាន់ទីផារថ្នប្រលទសលរលលៅែថ្ទលផសងលទៀ  
ខែលមាន ប្ម្ូវការប្រហាក់ប្រខហលនឹងទីផារអឺរ  ៉ុរ ខ  ថ្ម្ល
ខែលប្ ូវរង់ពនធទារជាងទីផារអឺរ  ៉ុរ។ ខណ្ៈខែលការប្ពួយ
 រម្ភអាំពីការ  ់រង់ប្រពន័ធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA កាន់ខ លកីន
ល ងី ការនាាំលចញអងករលៅកាន់សហភាពអឺរ  ៉ុរ នចារ់លផតីម្ធាល ក់
ច៉ុោះ ចារ់ព ី ៣០០.០០០លតាន កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ ម្កលៅប្ ឹម្ 
២០០.០០០ លតាន កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ (Hutt, 2020) ខ ការ
ធាល ក់ច៉ុោះថ្នការនាាំលចញអងករលៅកាន់សហភាពអឺរ  ៉ុរលនោះ ប្ ូវ
 នជ្ាំនួសលោយការលកីនល ងីប្រមាណ្ ៤៦ ភាគរយថ្នការ
នាាំលចញអងករលៅប្រលទសចិន។  

លរីលម្ីលឲ្យចាស់លៅ ផលរ ោះពាល់ថ្នលសចកតីសលប្ម្ចររស់  
គណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរលនោះ ម្និខម្នខ មានកម្ព៉ុជាមាខ ងរ ៉ុលណាណ ោះលទ 
ខ សហភាពអឺរ  ៉ុរក៏អាចនឹងប្ ូវរងការរ ោះពាល់ែូចរន ផងខែរ 
លប្ពាោះថ្នលៅលពលកម្ព៉ុជាចារ់លផតីម្លធវីពិពិធកម្មទីផារនាាំលចញ
ររស់ខលួនលៅកាន់ទិសលៅទីផារថ្នប្រលទសែថ្ទលទៀ លប្ៅពី
ទីផារអឺរ  ៉ុរ សហភាពអឺរ  ៉ុរខលួនឯងក៏ប្ វូខសវងរកទីផារនាាំចូល
ងមីែូចរន លែីម្បីម្កជ្ាំនួសផលិ ផលខែលធាល រ់ ននាាំចូលពី
កម្ព៉ុជា។ រ ៉ុខនត វាអាចនឹងម្ិនខម្នជាលរឿងងាយប្សួលលនាោះលទ 
លប្ពាោះលោយម្ា ង អឺរ  ៉ុរនឹងប្ ូវខសវងរកប្រលទសនាាំលចញខែល
មានកមាល ាំងពលកម្មទារ និងមាន ថ្ម្លសម្រម្យប្សលែៀងរន
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លៅនឹងកម្ព៉ុជា ឯម្ា ងវញិលទៀ អនកលប្រីប្ ស់កន៉ុងសហភាពអឺរ  ៉ុរ 
ក៏នឹងប្ ូវខសវងរកសមាភ រលប្រីប្ ស់ខែលមានលកខណ្ៈប្សលែៀង
រន លៅនឹងផលិ ផលនាាំចូលពកីម្ព៉ុជា។  

ម្កទល់លពលលនោះ ប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ EBA  នលែីរ ួជា
ជ្ាំនួយពាណិ្ជ្ជកម្មម្ួយែ៏សាំខាន់ែល់លសែាកិចចររស់កម្ព៉ុជា
កន៉ុងរយៈលពលពីរទសវ សច៉ុងលប្កាយលនោះ ខ វាក៏ នរងកឱ្យមាន
ការប្ពួយ រម្ភែល់ម្ន៉ុសសជាលប្ចីនលោយារវាែូចរន ។ ការ
ែកប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធលនោះ នឹងមានផលរ ោះពាលោ់ ងខាល ាំង
ែល់ការអភិវឌ្ឍររស់ប្រលទស លហយីសាំខាន់រាំផ៉ុ  គឺលលីវស័ិយ
កា ់លែរ។ ខ លរីលទាោះរីជា គណ្ៈកម្មការ នលចញលសចកតី
សលប្ម្ចររស់ខលួនលលីករណី្ EBA សប្មារ់កម្ព៉ុជាោ ងណាក៏
លោយ វាក៏ម្និទាន់ចរ់លៅល យីខែរ លប្ពាោះលែីម្បឱី្យលសចកតី
សលប្ម្ចលនោះចូលជាធរមាន ល៉ុោះប្តាខ ម្ិនមានការម្ិនជ្ាំទាស់
ពីសភាអឺរ  ៉ុរ និងប្កុម្ប្រឹកាសហភាពអឺរ  ៉ុរ។ និោយរមួ្លៅ 
លរីលសចកតីសលប្ម្ចលលីការែកខផនកខលោះថ្នប្រព័នធអន៉ុលប្រោះពនធ 
EBA ពីកម្ព៉ុជាលនោះ ម្ិនមានការជ្ាំទាស់ពីាថ រ័នររស់សហភាព
អឺរ  ៉ុរទាាំង២ ខាងលលីលទ លសចកតីសលប្ម្ចលនោះនងឹចូលជាធរមាន 
កន៉ុងរយៈលពល ៦ខខរនាា រ់ លពាលគឺលៅថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ
២០២០។ ោ ងណាកតី លគលៅខ រ ាំពឹងថ្នសហភាពអឺរ  ៉ុរ ប្ ូវ 
ពិចារណាលលីផលរ ោះពាល់ែល់ជ្ីវភាពរស់លៅប្រចាាំថ្ងៃររស់
កម្មករ រមួ្ទាាំងប្កុម្ប្គួារររស់ពួកលគសរ៉ុរជ្ិ ពីរលាននាក់។ 
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