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តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស ជាឧបករណ៍សម្ប់ពន្លឿន 
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច៖ ការសិក្សាលើឯកសារ

ទស្សនទាន និងនិយមន័យ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) កើតមានជយូរមកហើយ 

ក្នុង ទមេង់ផេសេងៗ ប៉ុន្តេចាប់ពីពាក់កណ្តាលទសវតេសរ៍១៩៩០ 
មក ទើបគេបេើវាដោយចេតនា ធ្វើជឧបករណ៍ផ្នេក គោល 
នយោបាយ។  សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើត SEZs ទី១ របស់ខ្លួន 
នៅ កេុង ញ៉ូយ៉កក្នុងឆ្នាំ១៩៣៧ បនា្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ១៩៤២ បាន   
កសាង SEZs នៅ កោះព័រតូរីកូ (Pakdeenurit, 
Suthikarnnarunai and Rattanawong 2014)។  ដោយឡេក 
តំបន់ ឧសេសាហកម្ម សេរីទំនើបទី១ តេូវបានផ្តួចផ្តើមនិងកសាង 
ឡើង នៅកេុង Shannon បេទេសអៀរឡង់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩ 
(Farole and Akinci 2011)។ ចាប់ពីទសវតេសរ៍១៩៦០ មក SEZs 
បានកា្លាយជសមាសភាគដ៏សំខាន់នេ យុទ្ធសាសេ្ត សេដ្ឋកិច្ចនិង 
ឧសេសាហកម្មជតិ ក្នុងទូទាំងពិភពលោក ជពិសេសនៅ អាសុី  
ខាងកើត និង អាមេរិកឡាទីន។ ឧទាហរណ៍ បេទេសកូឡុំប៊ី 
បានបង្កើត តំបន់ទី១ របស់ខ្លួនឈ្មាះថា Barranquilla ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៦៤។ មួយឆ្នាំកេយមក សាធារណរដ្ឋដូមីនីក បានដើរតាម 
បេទេស កូឡុំប៊ី ដោយបង្កើតតំបន់ La Romana ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ 
(Farole 2011)។ នៅអាសុី បេទេសឥណ្ឌបានបង្កើត SEZs 
ទី១ របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ តេវា៉ាន់បានបង្កើតវាក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦៦ 
កូរ៉េខាងតេបូងបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧០ ហើយ ចិន បាន បង្កើត 
ក្នុងឆ្នាំ១៩៨០ (Farole 2011)។ ខណៈដេល  សហរដ្ឋ អាមេរិក 
ជអ្នកនាំមុខគេលើ SEZs ទំនើប ឥណ្ឌមាន SEZs ចេើន ជងគេ 
ហើយ SEZs នៅចិន តេូវបានចាត់ទុកថាមានជោគជ័យ ខា្លាំង 
បំផុត ជពិសេសនៅកេុង Shenzhen។ ជោគ ជ័យនេ SEZs 
នៅចិន បានទាក់ទាញចំណប់អារម្មណ៍ចេើនណស់ពី សំណក់  
អ្នកសិកេសា សេវជេវ អ្នកកសាងគោលនយោបាយ និងអ្នកអភិវឌេឍ 
ឧសេសាហកម្ម ទូទាំងពិភពលោក។ មកទល់សព្វថ្ងេ SEZs ផេសេងៗ 
ដូចជ តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី តំបន់កេច្នេសមេប់ការនាំចេញ 
ឧទេយានឧសេសាហកម្ម កំពង់ផេសេរី និង តំបន់សហគេស ជដើម 
បណ្តាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍បានបេើបេស់វា ដើមេបីពន្លឿន 
ការ នាំចេញ ទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) និងធ្វើ 
ឧសេសាហូបនីយកម្ម សេដ្ឋកិច្ច។

ពាកេយ SEZs មួយអាចនាំមកនូវ រូបភាពខុសៗគា្នាជខា្លាំង 
ដូចជ៖ បណ្តុំឧសេសាហកម្មបិទជិតនៅក្នុងបេទេសកំពុង អភិវឌេឍន៍ 
និង ពោរពេញទៅដោយ បណ្តាកេុមហ៊ុនពហុជតិ ដេលអាច នឹង 
ប្តូរទីតាំង ផលិតយ៉ាងងយសេួល,   "អព្ភូតហេតុសេដ្ឋកិច្ចនេកេុង 

Shenzhen" ដេលដើមឡើយជភូមិនេសាទដាច់សេយល ហើយ 
បាន  រីកលូតលាស់ជ ទីកេុងមានសន្ទុះខា្លាំងបំផុតក្នុង ពិភពលោក 
និង ជរដ្ឋធានីនេនវានុវត្តន៍នៅចិន,  និងមជេឈមណ្ឌល ឡូជីស្ទិក   និង
ពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកនៅទីកេុងឌូបេ និង បេទេស សិង្ហបុរី 
ជដើម (Farole and Akinci 2011)។ ជ រួម SEZs ភាគចេើន 
តេង មានលក្ខណៈសំគាល់ដូចតទៅ៖ ១) តំបន់មានពេំដេន 
កំណត់ ចេបាស់ និងមានសន្តិសុខ ២) តំបន់គេប់គេងដោយអង្គភាព 
គេប់គេង  ឬរដ្ឋបាលតេមួយ ៣) តំបន់មានផ្តល់ឧត្តមភាពទៅ 
តាមទីតាំងរបស់ខ្លួន ៤) តំបន់ស្ថិតកេមរបបពន្ធគយពិសេស និង 
នីតិវិធី គេបានរៀបចំឲេយសាមញ្ញឡើង (Shakya 2009)។ ក្នុងនេះ 
លក្ខណៈទី៤ ជលក្ខណៈសំគាល់សំខាន់ជងគេនេ SEZ (Farole 
2011) ពីពេះលក្ខណៈសំគាល់ឯទៀតវាខុសៗគា្នាខា្លាំងណស់។  
ផ្ទុយទៅវិញ គំរូ SEZ នៅចិន គេបានកំណត់ថាជ សកម្មភាព  និង  
សេវាកម្ម សេដ្ឋកិច្ចដេលជប់ទាក់ទងគា្នាយ៉ាង ស្មុគសា្មាញ គឺ មិនមេន 
ជ អង្គភាពដេលមានមុខងរតេមួយនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ SEZs 
នៅចិន តេងមានទំហំធំជង និងបមេើមុខងរចេើនមុខជង SEZs 
នៅបេទេសផេសេងទៀត (Wong 1987; Zeng 2010)។

Shah (2008, 4) បានកំណត់ SEZs ថាជ "តំបន់ភូមិសាសេ្ត 
មានបរិវេណជក់លាក់នៅក្នុងបេទេសនានា ពោលគឺ ផ្ទេដីមាន 
ពេំ បេទល់ កំណត់ចេបាស់ ដេលគេបេើបេស់ដើមេបីលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
ឧសេសាហកម្ម កម្មន្តសាលកម្ម និងសេវាកម្មផេសេងៗសមេប់ បមេើ 
ការ នាំចេញ ហើយតំបន់ទាំងនោះ ចេើនតេអាចសំគាល់បានដោយ 
សារ មានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងចេបាប់ពន្ធដារ ធូរ 
ទូលាយ"។  Farole (2011, 23)  បានកំណត់និយមន័យ SEZs 
សេដៀង គា្នា ដេរ ប៉ុន្តេសព្វគេប់ជង ដូចខាងកេមនេះ៖

តំបន់ភូមិសាសេ្ត មានពេំបេទល់កំណត់ ចេបាស់ 
ស្ថិត   ក្នុង រង្វង់ពេំដេនជតិ របស់បេទេសមួយ ជក់លាក់ 
ហើយ   តំបន់នោះមាន វិធានចេបាប់ផ្នេកអាជីវកម្ម ខុស 
ប្លេកពី វិធានចេបាប់ ដេលមាន អនុវត្ត ជទូទៅ នៅក្នុង 
ទឹក ដ ី បេទេសនោះ។  វិធាន  ចេបាប់ ខុសប្លេកគេ ទាំង នេះ 
ចេើន  ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង លក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើវិនិយោគ 
ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជតិនិងបេបបទគយ  ការយកពន្ធ 
និង កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប ់និងបទបញ្ញត្តិ  ពោលគឺ គេផ្តល់ 
ឲេយ តំបន់នោះនូវ បរិយកាស អាជីវកម្មមួយដេលមាន 
គោល នយោបាយ ធូរទូលាយជង និង មានការ  គេប់គេង 
រដ្ឋបាល  បេកបដោយបេសិទ្ធភាពជង បើធៀប នឹង ទឹកដី 
ជ ទូទៅ របស់បេទេសជតិនោះ។
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ម៉ូដ្លន្តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស
ម៉ូដេលនេ SEZs មានចេើនបេបចេើនសណ្ឋាន ទៅតាម  

គោលដៅ ផ្នេកគោលនយោបាយ គោលគំនិតស្តីពី  SEZs  និង 
យុទ្ធសាសេ្ត បេងចេកបេភេទ ដើមេបីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបេកួត
បេជេ ងរបស់បេទេសនីមួយៗ ដូច្នេះហើយ ការធ្វើចំណត់ថា្នាក់ 
SEZs ក៏ជួបការលំបាក។ ដោយផ្អេកលើរបៀបធ្វើចំណត់ថា្នាក់ ស្នើ 
ឡើងដោយ  Akinci and Crittle (2008) និង Farole (2011), 
Farole and Akinci (2011) បានបេងចេក SEZs ជ ៥ម៉ូដេល 
ទៅតាម គោលដៅអភិវឌេឍន៍ ទំហំ ទីតាំង សកម្មភាព និង ទីផេសារ 
គឺមាន តំបន់ជំនួញ/ពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTZ) តំបន់កេច្នេសមេប់ 
ការនាំចេញបេបបេពេណី(EPZ) សហគេសសេរី(FE)/EPZ 
មាន តេ មួយអង្គភាព EPZ បេបកូនកាត់  និងផេសេរី ដូចមានបញ្ជាក់ 
សង្ខេប ក្នុង តារង១ ។

តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស ក្នុងលក្ខណៈជាឧបករណ៍ 
ផ្ន្កគោលនយោបាយ

ហេតុផលក្នុងការបង្កើត SEZs គឺការរំពឹងថា វាជួយ 
ពន្លឿន    ការ អភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច ដោយ សមេចគោលដៅ ផ្នេក គោល  
នយោបាយ បានលឿនជងករណីគា្មានវា។ កន្លងមក គេតេង  បេើវា 

ដើមេបី ទាក់ទាញ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) កាត់ បន្ថយភាព 
គា្មាន  ការងរធ្វើ ជួយទេទេង់កំណេទមេង់សេដ្ឋកិច្ច និង សាកលេបង 
យន្តការ និងវិធីសាសេ្តផ្នេកគោលនយោបាយថ្មីៗ (Akinci and 
Crittle 2008; Farole 2011; Farole and Akinci 2011)។

ការទាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេស៖ កម្មវត្ថុចមេបងនេ 
SEZs គឺទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ ចំណុចនេះសំខាន់ 
ជ ពិសេស សមេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ ពេះ SEZs ស្ទើរតេ 
ទាំងអស់ តេូវបានបង្កើតឡើង ដើមេបីទាក់ទាញវិនិយោគ ក្នុង  វិស័យ 
បេើ  ពលកម្ម ចេើន និងផ្តតលើការនាំចេញដូចជ  ផ្នេក កាត់ដេរ 
សម្លៀក  បំពាក់និងផលិតសេបេកជើង និងការផ្គុំតម្លើងគេឿងបង្គុំ 
អេឡិច តេូនិក និងយនយន្ត ជដើម។

ការកាត់បន្ថយភាពគា្មានការងរធ្វើ៖ បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ 
ជចេើន មានពលករមានជំនាញទាប និងបៀវតេសរ៍ទាប ចេើន 
ណស់ ហើយ  SEZs អាចសេូបយកកមា្លាំងពលកម្មដ៏សមេបូរនេះ 
ដេលបើមិនដូចោ្នាះទេ នឹងតេូវបមេើការមិនអស់លទ្ធភាព ឬក៏ គា្មាន 
ការងរធ្វើតេម្តង។ SEZs នៅបេទេសទុយនីសុី  និង សាធារណរដ្ឋ 
ដូមីនីក គេតេងលើកជរឿយៗធ្វើជ ឧទាហរណ៍នេ គំរូ SEZs 
ដេល បានជួយបង្កើតការងរជបន្តបនា្ទាប់រហូតដល់សព្វថ្ងេ។

តារង១៖ លក្ខណៈសំគាល់នេ SEZ បេបផេសេងៗ
FTZ EPZ FE EPZ កូនកាត់ ផេសេរី

គោលដៅ ទេទេង់ពាណិជ្ជកម្ម ពន្ល ឿនការ នាំចេ ញ   
ផ  លិតផល  កម្មន្តសាល

ពន្លឿនការនា ំចេញ  
ផល ិត ផល កម្មន្តសាល

ព ន្ល ឿនការនា ំចេញ 
ផលិតផល

ជមេុញការ អភិវឌេឍគេប់ 
ជេុងជេយ ដោយ 
បេមូលផ្តុំ  ធនធាន 
សេដ្ឋកិច្ច

ទំហំ <50 ហិកតា <100 ហិកតា តំបន់គា្មាន កំណត់   
បរិវេ ណ

- ផ្នេកខ្លះកំណត់ថាជ 
EPZ បេបបេពេណី

- ផ្នេកខ្លះបើកចំហ  
សមេ ប់  កេុមហ៊ុនគេប់ 
បេភេទ

ធំទូលាយ 
(បេភេទធំបំផុត) 
មានតំបន់ លំនៅដា្ឋាន 
និងមជេឈមណ្ឌល 
ដឹកជញ្ជូន (ឧ. ផេ, 
អាកាសយនដា្ឋាន)

ទីតាំង ផេសមុទេ និង 
អាកាសយនដា្ឋាន

គា្មានទីតាំងរួមគា្នា កន្លេងណក៏បាន 
ឬក្នុងតំបន់កំណត់

មិនពាក់ព័ន្ធ មិនពាក់ព័ន្ធ

សកម្មភាព - ដឹកឆ្លងកាត់
- ពាណិជ្ជកម្ម

- ការផលិតនិងកេច្នេ
ជសំខាន់សមេប់នាំ
ចេញ

- ខ្លះមានការកេសមេួល 
ដើមេបីអាចធ្វើសកម្ម 
ភាពចេើនទៀត

សកម្មភាពផលិត 
និងកេច្នេបមេើ 
ការនាំចេញ

- កា រផលិតនិង កេច្ន េ  
ជ សំខាន់សមេប់  
នាំ ចេញ 

- ខ្ល ះមានការកេសមេួល 
ដើមេបីអាចធ្វើសកម្ម 
ភាពចេើនទៀត

គេប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ទីផេសារ ក្នុងសេុក, 
នាំចេញទៅវិញ 

នាំចេញ នាំចេញ នាំចេញ, ក្នុងសេុក ក្នុងតំបន់
ក្នុងសេុក, នាំចេញ

គំរូមួយចំនួន ColónFTZនៅ 
បា៉ា ណមា៉ា 
( បើក ឆ្នាំ ១៩៤៨)

Masan FTZ 
នៅកូរ៉េខាងតេបូង 
(បើកឆ្នាំ១៩៧០)

ម៉ូរីស និង 
មុិកសុិក

Lat Krabang នៅថេ Aqaba នៅហេសកដានី
SEZs នៅចិន

Sources: Akinci and Crittle 2008; Farole 2011; Farole and Akinci 2011 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ការជួយទេទេង់ យុទ្ធសាសេ្តកេទមេង់សេដ្ឋកិច្ចធំទូលាយ៖   
SEZs ជយន្តការងយសេួលមួយដេលជួយឲេយបេទេសមួយចំនួន
អាច ធ្វើពិពិធកម្ម ទំនិញនាំចេញ និងកាត់បន្ថយរបាំងររំងការនាំ
ចេញ ដោយអាចរកេសាទុកដដេលនូវវិធានការគាំពារផេសេងៗទៀត
នៅ ក្នុង បេទេស។ SEZs នៅចិន កូរ៉េខាងតេបូង ម៉ូរីស និង តេវា៉ាន់ 
សុទ្ធតេ ដើរ តាមលំនាំនេះ។

ការសាកលេបងយន្តការ និងវិធីសាសេ្តថ្មីៗ ផ្នេកគោល 
នយោបាយ៖ ចិនបានបេើបេស់  SEZs ជមន្ទីរពិសោធន៍សមេប់ 
សាក  លេបង គោលនយោបាយបើកចំហ និងកំណេទមេង់សេដ្ឋកិច្ច 
របស់  ខ្លួន ក្នុងទសវតេសរ៍១៩៨០ នៅពេលបេទេសចិនកំពុង មាន 
សេដ្ឋកិច្ច បិទ ទា្វារនៅឡើយ។ វិធីសាស្តេពិសោធន៍មើលនេះ គួបផេសំ 
នឹង   ផ ្នត់គំនិតផ្តតលើ កំណេទមេង់ផង ក៏ទទួល បានជោគជ័យ 
ខា្លាំង  មេន។

ការរីកចម្ើន និងចូលរួមចំណ្កន្តំបន់ 
ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស

SEZs បានចូលរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍជតិចេើន ណស់ 
និងលើសពីគោលដៅបឋម ផ្នេកគោលនយោបាយទៅទៀត។ 
ការ ចូលរួម ចំណេកទាំងនេះ អាចបេងចេកជបេភេទ ឋិតិវន្ត 
(static) និង ថាមវន្ត (dynamic)។  ការចូលរួមចំណេក ឋិតិវន្ត   
រួមមាន វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) ការមានការងរធ្វើ និង 
កំណើនការនាំចេញ។  ការចូលរួមចំណេកថាមវន្ត រួមមាន ការ 
បង្កើន  កមេិតជំនាញ ការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយា ពិពិធកម្មការនាំចេញ ការ 
កេលំអ បេសិទ្ធភាពធ្វើជំនួញនេសហគេសក្នុងសេុក ការបង្កើត 
កញ្ចុំ ឧសេសាហកម្ម និងការចូលរួមក្នុងខេសេសង្វាក់តម្លេសកល។ ប៉ុន្តេ   
មាន ភស្តុតាងបង្ហាញថា ការចូលរួមចំណេករបស់ SEZs បេបេួល  
ខុសគា្នាពី បេទេសមួយទៅបេទេសមួយ ទៅតាមដំណក់ កាល  

អភិវឌេឍន៍ នេបេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ។ Warr and Menon (2015) បាន 
បេង ចេក លក្ខណៈសំគាល់ និងផលប៉ះពាល់នេ SEZs ទៅ តាម  
ដំណក់កាល អភិវឌេឍន៍នេបេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ ដូចមាន ក្នុង តារង ២។

លទ្ធផល និងបញ្ហាប្ឈមន្តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស
SEZs ជចេើនទទួលជោគជ័យ ប៉ុន្តេមានចេើនទៀតមិនបាន 

សមេច តាមគោលដៅ ផ្នេកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ 
ដូចជ នៅឥណ្ឌ SEZs ខ្លះមានជោគជ័យ និងខ្លះទៀត ទទួល 
បរជ័យ។ ការសេវជេវជក់ស្តេងបង្ហាញថា SEZs ជចេើនមាន 
ជោគជ័យ ក្នុងការបង្កើតការងរ និងបង្កើន ការ នាំចេញ ហើយ 
បង្ហាញ លទ្ធផល វិជ្ជមានខ្លះដេរ តាមការវិភាគចំណយ ធៀបនឹង 
ផល ចំណេញ (Chen 1993; Jayanthakumaran 2004; Monge-
González, Rosales-Tijerino and Arce-Alpízar 2005; Warr
1989citedinFaroleandAkinci2011)។

បទពិសោធន៍សកលលើ SEZs បង្ហាញថា SEZs ដើរ តួនាទី 
សំខាន់ក្នុង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ឧសេសាហូបនីយកម្ម និង ពិពិធភាព 
សេដ្ឋកិច្ច។ ខា្លាអាសុីទាំងបួន (ហុងកុង សិង្ហបុរី កូរ៉េ ខាងតេបូង 
និងតេវា៉ាន់) អាចរកេសាបាននូវអតេកំណើន យ៉ាង  ខ ្ពស់ ចាប់ តាំង ពី 
ដើមទសវតេសរ៍១៩៦០ មក ហើយ បនា្ទាប់ មកគឺ បេទេស ចិន  ដេល 
បានស្ទុះឡើង តាំងពីពាក់កណ្តាល ទសវតេសរ៍ ១៩៨០។ ក្នុង បេទេស 
ទាំងនេះ SEZs បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើន គុណភាព និង 
ធ្វើទំនើបកម្មឧសេសាហកម្ម និងក្នុងការរៀបចំឡើងវិញ យ៉ាង លឿន 
នូវរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ នៅមជេឈឹមបូពា៌ និងអា ហ្វិក ខាងជើង 
SEZs ជតកា្តស្នូលជួយជមេុញកំណើន និងពិពិធកម្មការនាំចេញ។ 
នៅអា ហ្វិក  SEZs នេបណ្តាបេទេសខាងតេបូងវាលខេសាច់ សាហារ៉ា 
បាន ចូលរួមចំណេកយ៉ាងចេើន ដល់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង 
ឧសេសាហូបនីយកម្មបេកបដោយជោគជ័យ។  នៅអាមេរិកឡាទីន 

តារង២៖ លក្ខណៈសំគាល់ និងផលប៉ះពាល់នេ SEZs ទៅតាមដំណក់កាលអភិវឌេឍន៍នេបេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ

ដំណក់កាលអភិវឌេឍន៍ ការចូលរួមចំណេករំពឹងទុក

SEZ ជកតាលីករ បេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ ឋិតិវន្ត ថាមវន្ត

តំបន់ដោយឡេក សេដ្ឋកិច្ចផ្អេកលើកសិកម្ម
បេទេសមានចំណូលទាប
ពលកម្មតម្លេទាប មិនជំនាញ

FDI
ការងរ
កំណើននាំចេញ

 

ការតភា្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុង
សេុក

បេទេសមានចំណូលមធេយម
ខេសេសង្វាក់តម្លេ/សហគេសក្នុងសេុករឹងមាំ
តម្លេពលកម្មកើនឡើង
ពលកម្មជំនាញ ឬពាក់កណ្តាលជំនាញ

 ការបង្កើនកមេិតជំនាញ
ការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយា
ពិពិធកម្មការនាំចេញ
បង្កើនបេសិទ្ធភាពធ្វើជំនួញនេ 
  សហគេសក្នុងសេុក
កញ្ចុំឧសេសាហកម្ម
ការចូលរួមក្នុងខេសេសង្វាក់តម្លេសកល

សមេួលការបង្កើតកញ្ចុំ 
ឧសេសាហកម្ម, នវានុវត្តន៍ និង 
SEZs ឯកទេស

សេដ្ឋកិច្ចឧសេសាហកម្ម  ការបង្កើតកញ្ចុំឧសេសាហកម្ម
នវានុវត្តន៍

Source: adopted from Warr and Menon 2015
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

បេទេស អេលសាល់វា៉ាឌ័រ ហុងឌូរ៉ាស និង សាធារណៈរដ្ឋដូមីនីក 
បានបេើ SEZs ដើមេបីរំកិលខ្លួនចេញពីការពឹងផ្អេកលើទំនិញ 
កសិកម្ម ទៅធ្វើកម្មន្តសាលកម្មខា្នាតធំ និងទាញយកចំណេញពី ការ 
ទទួលបានលក្ខខណ្ឌអនុគេះ ដើមេបីចូលទៅក្នុងទីផេសារសហរដ្ឋ 
អាមេរិក (Farole and Akinci 2011)។

ទោះយ៉ាងនេះក្តី SEZs ក៏មានចំណុចមិនល្អដេរ។  មាន 
ភស្តុតាង   បង្ហាញថា ការធ្វើវិនិយោគលើហេដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ SEZ 
ជ រឿយៗ  វាអស់ចេើនជង ផលចំណេញទទួលបាន ដោយ 
សហគេស  នានា កេងយកចំណេញពី ការលើកទឹកចិត្ត និង បុព្វសិទ្ធិ 
ផេសេងៗដេលមាននៅក្នុង SEZs ទោះបីជគេងការជចេើន មិន 
បានសមេចតាមគោលដៅក្តី (Farole and Akinci 2011)។ SEZs 
ជចេើនសមេចបានតេអត្ថបេយោជន៍ឋិតិវន្ត ហើយ មិន សមេច 
បាននូវអត្ថបេយោជន៍ថាមវន្តទេ (Kaplinsky 1993)។ អ្នក 
សិកេសា សេវជេវជចេើនមើលឃើញ SEZs  ថាជ ឧបករណ៍ ផ្នេក 
គោល នយោបាយល្អបំផុតទី២ ឬទី៣ សមេប់ កេលំអ សមត្ថភាព 
បេកួត បេជេង ដោយវេកញេកថា SEZs  អាចរីកលូតលាស់តេក្នុង 
សា្ថានភាព ជក់លាក់ខ្លះ និងក្នុងអំឡុង ពេល មាន កំណត់មួយ 
(Hamada 1974; Madani 1999; World Bank 1992)។ SEZs 
អាច ទទួលជោគជ័យ លុះតេតេមានហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយ 
ទេទេង់ គេប់គេន់ ហើយឥទ្ធិពលនេការរីកលូតលាស់របស់វា គឺ 
អាសេ័យ លើដំណក់កាលអភិវឌេឍនស៍េដ្ឋកចិ្ចនេបេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ។

កតា្តាផ្តល់ជោគជ័យសំខាន់ៗ សម្ប់ តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ពិស្ស

មានកតា្តជចេើនចូលរួមចំណេកក្នុងជោគជ័យនេ SEZs 
ដូចជ ការជមេះពន្ធគយលឿន បទបញ្ញត្តិធូរសេល ការ តភា្ជាប់ ជ  
សកលកមេិតខ្ពស់ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមាន កមេិត អភិវឌេឍន៍ ខ្ពស់  
ភាព សមេបូរកមា្លាំងពលកម្មជំនាញនិង ពាក់ កណ្តាល  ជំនាញ គេឿង 
លើក ទឹកចិត្តផ្តល់ផលចំណេញ ចេើន    បេប បទ ការិយធិបតេយេយ 
មាន  តិចបំផុត របបមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច បើក ចំហ និងគោលនយោបាយ 
ផ្នេក ពន្ធដារជួយរកេសាស្ថិរភាព ហិរញ្ញវត្ថុ។ បរិយកាស វិនិយោគ ក្នុង 
សេកុ កជ៏ះឥទ្ធពិល លើ លទ្ធផល SEZs ដេរ ក្នងុនេះការរកីលតូ លាស ់ 
ជំនួញក្នុងសេុក យ៉ាងលឿន  តេងជួយ ទាក់ ទាញ ជំនួញ និង វិនិយោគ  
ផ្ទាល់ពី បរទេស បាន កាន់តេ ចេើន ទៀត (Aggarwal 2012)។

បទពិសោធន៍រៀនសូត្បានពី តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស 
 នៅចិន

បេទេសចិនបានបង្កើត SEZs ដំបូងៗរបស់ខ្លួនក្នុង ទសវតេសរ៍ 
១៩៨០ ដើមេបីដកពិសោធន៍ធ្វើកំណេទមេង់គាំទេទីផេសារសេរី ក្នុង
ពេលកំពុងអនុវត្តរបបសេដ្ឋកិច្ចតាមផេនការ បេមូល ផ្តុំ នៅឡើយ។ 
គោលដៅសំខាន់គឺដើមេបី ធ្វើតេស្តគោល នយោបាយ  និងសា្ថាប័ន
ថ្មីៗសមេប់បមេើសេដ្ឋកិច្ចទីផេសារ។  SEZ របស់កេុង Shenzhen 
ទទួល  ជោគជ័យជខា្លាំង ហើយ SEZs ក៏បាន ផុសឡើង ទូទាំង 
បេទេស។ មានកតា្តជចេើនចូលរួមចំណេក ក្នុង ជោគជ័យនេ 
SEZs នៅចិន ដូច Zeng (2010) បានគូសបញ្ជាក់សេប់៖

•  ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ភាពងយអនុវត្ត ភាពអាចបត់បេន និង 
ឯករជេយភាពនេអ្នកដឹកនាំកំពូល ផ្តល់នូវស្ថិរភាពកមេិតខ្ពស់ 
ផ្នេក គោលនយោបាយ និងទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិន នៅតាម 
កន្លេងតេូវបង្កើត SEZs។

•  វិធីសាសេ្តមួយជំហានម្តងៗ និងងយអនុវត្ត គឺមិនមេន កំណេ 
ទមេង់ យ៉ាងលឿននោះទេ ដើមេបីជៀសវាងផលវិបាកផេសេងៗ 
ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងនយោបាយ  ដូច Deng 
Xiaoping បានលើកឡើងក្នុងទសេសនវិជ្ជាកំណេទមេង់របស់
គាត់  ថា ជ "ការឆ្លងស្ទឹងដោយសា្ទាបថ្ម"។

•  SEZs នានាតេងមានជសេចនូវ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  និង 
សេវាកម្ម ដ៏ចាំបាច់ៗ ដូចជ ផ្លូវថ្នល់ ទឹកសា្អាត អគ្គិសនី ឧស្ម័ន 
និងទូរស័ព្ទ ជដើម ដេលផ្តល់មូលដា្ឋានគេឹះសមេប់ការ បង្កើត 
ទីផេសារតាមជំនាញឯកទេស វេទិកាសមេប់នវានុវត្តន៍ផ្នេក 
បច្ចេកវិទេយា និងមជេឈមណ្ឌលនេការសេវជេវនិង អភិវឌេឍន៍ 
(R&D) ។ SEZs ក៏មានសិទ្ធិអំណចបង្កើតបទបញ្ញតិ្តរបស់ 
ខ្លួនផ្ទាល់ ដើមេបីចូលរួមចំណេកញុំងឲេយមានការ គេប់គេង 
អាជីវកម្មបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ រដា្ឋាភិបាលបាន បេងឹ បេង   
ជខា្លាំង ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នេកបច្ចេកវិជ្ជា និង 
នវានុវត្តន៍ តាមការបង្កើនវិនិយោគផ្នេកហេដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
សមេប់ R&D និងការផ្តល់គេឿងលើកទឹកចិត្ត ពិសេសៗ 
ដើមេបី   ទាក់ទាញ កេុមហ៊ុនបេើបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបៗ និង អ្នក 
វិទេយាសាសេ្ត និងវិស្វករមានសមត្ថភាពខ្ពស់ៗ។ ភាពជ ដេគូ 
រវាង វិស័យសាធារណៈនឹងឯកជន រួមទាំងក្នុងការកសាង 
ហេដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធនិងមជេឈមណ្ឌលសមេប់ R&D ផង ក៏ដើរ 
តួនាទី    សំខាន់ដេរ។

•  បេជជនចិនដេលចេញទៅរស់នៅខាងកេបេទេស បាន 
ចូល រួមចំណេកគួរឲេយកត់សំគាល់ដល់ជោគជ័យនេ SEZs 
ជពិសេស តាមរយៈ ការផ្ទេរចំណេះដឹងក្នុងរូបភាពជ ជំនាញ 
និងបច្ចេកវិទេយា វិនិយោគជមូលធន  និងសហគេិនភាព នៅ 
ក្នុង ទសវតេសរ៍១៩៨០។ នៅពេលនោះ កេុងហុងកុង មា៉ាកាវ 
និង តេវា៉ាន់ កំពុងតេៀមខ្លួនជសេច ដើមេបីធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរ  
ទ ីតាំង មូលដា ្ឋាន ផលិតកម ្ម កម្ម ន្តសាល បេើ ពលកម្ម ចេើន 
របស់ខ្លួន។ ដោយសារ មានភាសា និងវបេបធម៌សេដៀងគា្នា 
និង   មាន ទីតាំងនៅជិតគា្នា វិនិយោគផ្ទាល់ ពីបរទេស ក៏បានហូរ 
ចេញ  ពី តំបន់ ទាំងនេះទៅកាន់ SEZs នៅចិន។

•  SEZs នៅចិន មានផេនការអភិវឌេឍន៍និងគោលដៅ ចេបាស់ 
លាស់  ដើមេបីចូលរួមចំណេក ជំរុញកំណើន ផសស  បង្កើត 
ការងរ ពន្លឿនការនាំចេញ ទាក់ទាញវិនិយោគទុន ផ្ទាល់ ពី 
បរទេស ពេមទាំង ទទួលបានចំណូលពន្ធផេសេងៗ ។ SEZs 
ទាំង នេះមានការបេកួតបេជេងគា្នាជខា្លាំង ដេល លើក  ទឹក 
ចិត្ត ឲេយសហគេសនានាកាន់តេបង្កើនបេ សិទ្ធភាព និង   
ផលិតភាព។ រដា្ឋាភិបាលធ្វើការតេួតពិនិតេយ និងតាម ដាន 
យ៉ាង  ដិតដល់នូវ ផេនការអភិវឌេឍន៍ គោលដៅ និងការ បេកួត 
បេជេង។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកសារយោង
Aggarwal,Aradhna.2012.“SEZ-LedGrowthinTaiwan,Korea,

and India: Implementing a Successful Strategy.” Asian Survey 
52 (5): 872–99. doi:10.1525/as.2012.52.5.872.

Akinci, Gokhan, and James Crittle. 2008. “Special Economic 
Zone : Performance, Lessons Learned, and Implication for 
Zone Development.” 45869. World Bank. http://documents 
.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/Special-
economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-
for-zone-development.

Chen,Jinghan.1993.“SocialCost-BenefitAnalysisofChina’s
Shenzhen Special Economic Zone.” Development Policy 
Review11(3):261–72.doi:10.1111/j.1467-7679.1993.tb00
041.x.

Farole,Thomas.2011.Special Economic Zones in Africa : 
Comparing Performance and Learning from Global 
Experience. World Bank. https://openknowledge.worldbank.
org/ handle/10986/2268.

Farole,Thomas,andGokhanAkinci.2011.Special Economic 
Zones : Progress, Emerging Challenges, and Future 
Directions. World Bank. https://openknowledge.worldbank.
org/ handle/10986/2341.

Hamada,Koichi.1974.“AnEconomicAnalysisoftheDuty-
FreeZone.”Journal of International Economics 4 (3): 225–
41.doi:10.1016/0022-1996(74)90044-0.

Jayanthakumaran,Kankesu.2004.“Benefit-CostAppraisalsof
Export Processing Zones: A Survey of the Literature.” https://
papers.ssrn.com/abstract=376569.

Kaplinsky, Raphael. 1993. “Export Processing Zones in the 
Dominican Republic: Transforming Manufactures into 
Commodities.” World Development 21 (11): 1851–65. 
doi:10.1016/0305-750X(93)90087-P.

Madani, Dorsati. 1999. A Review of the Role and Impact of 
Export Processing Zones. Policy Research Working Papers. 
WorldBank.doi:10.1596/1813-9450-2238.

Monge-González,Ricardo,JulioRosales-TijerinoandGilberto
Arce-Alpízar.2005.“Cost-BenefitAnalysisoftheFreeTrade
ZoneSystem:TheImpactofForeignDirectInvestment
in Costa Rica.” OAS Trade, Growth and Competitiveness 
Studies. Washington, DC: Organization of American States 
OfficeofTrade,GrowthandCompetitiveness.http://citeweb.
info/20050632506.

Pakdeenurit, P., N. Suthikarnnarunai and W. Rattanawong. 2014. 
“SpecialEconomicZone:Facts,Roles,andOpportunities
of Investment.” Proceedings of the International Multi 
Conference of Engineers and Computer Scientists 2014 Vol II, 
1047–51, Hong Kong, 12–14 Mar 2014.

Shah, Semil. 2008. Special Economic Zones in South Asia: A 
Comparative Analysis of Bangladesh, Sri Lanka, and India. 
Cambridge,MA:JohnF.KennedySchoolofGovernment.

Shakya, Mallika. 2009. “Clusters for Competitiveness: A 
Practical Guide and Policy Implications for Developing 
Cluster Initiatives.” SSRN Scholarly Paper ID 1392479. 
Rochester, NY: Social Science Research Network. https://
papers.ssrn.com/abstract= 1392479.

Warr, Peter G. 1989. “Export Processing Zones: The Economics 
of Enclave Manufacturing.” World Bank Research Observer 4 
(1): 65–88.

Warr, Peter, and Jayant Menon. 2015. “Cambodia’s Special 
EconomicZones.”Arndt-CordenDepartmentofEconomics.
https://acde.crawford.anu.edu.au/publication/working-papers-
trade-and-development/7804/cambodias-special-economic-
zones.

Wong,Kwan-Yiu.1987.“China’sSpecialEconomicZone
Experiment:AnAppraisal.”GeografiskaAnnaler.SeriesB,
Human Geography 69 (1): 27–40. doi:10.2307/490409.

World Bank. 1992. “Export Processing Zones.” 10500. 
World Bank. http://documents.worldbank. org/curated/
en/400411468766543358/Export-processing-zones.

Zeng, Douglas Zhihua. 2010. Building Engines for Growth 
and Competitiveness in China: Experience with Special 
Economic Zones and Industrial Clusters. World Bank. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2501.




