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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និងម្ ើសពីម្នេះ 
 

រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី៤៖ េូ និធិវិនិម្ោគចិនផ្ែ កំពុងមានភាពសកេមកែងុតំបន់អាស៊ាន 
  
 ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មយួសប្ារ់ការវនិិយោគយប្ៅប្រយេសររស់ចិន គឺបានមកពីមលូនិធិវនិិ
យោគេុនគបំ្េយោយរដឋ។ ានមលូនិធិជាយប្ចើនកំពុងដំយ ើ រការោ៉ា ងសកមមយៅេូទងំពិភពយោក រមួទងំ
យៅេវីរអាហ្រហវិក អាយមរកិឡាេីន រសុ្ុ ី និងអាសីុ ដដលជាធមមតាយធវើយ ើងតាមរយៈការវនិិយោគយោយធនាគរ
អភវិឌ្ឍន៍ចិន ធនាគរនាយំចញនាចូំលររស់ចិន (Eximbank) និង/ឬ អងគភាពដទេយេៀត្ដដលប្គបំ្េយោយរដឋ។ 
ានមលូនិធិចំនួនពីរកនុងចំយោមមលូនិធិវនិិយោគដូចានរញ្ជា ក់ខាងយលើ កំពុងានប្រតិ្រត្តិការកនុងតំ្រន់អា
ស៊ា ន កនុងយនាោះរមួានជាអាេិ៍ មលូនិធិវនិិយោគយហោឋ រចនាសមព័នធចិន-អាស៊ា ន (CAF) និងមលូនិធិផ្លូវសូប្ត្ 
(Silk Road Fund) យោយមលូនិធិទងំពីរយនោះានគយប្ាងពប្ងីកប្រតិ្រត្តិការយៅកនុងឆ្ន ខំាងមខុយនោះ។ 
 
េូ និធិនលូវសរូត 
 

មលូនិធិផ្លូវសូប្ត្ដដលានេឹកប្បាក់ ៤០ ពាន់ោនដុោល  ប្តូ្វបានរយងកើត្យ ើងយៅ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
កនុងរំ ងយលើកកមពស់ “ការអភវិឌ្ឍរមួ និងវរិលុភាពររស់ប្រយេសចិនប្ពមទងំរោត ប្រយេសនានា និងតំ្រន់
ដទេយេៀត្ដដលពាក់ព័នធជាមយួការផ្តួចយផ្តើមគំនិត្ផ្លូវប្កវ៉ា ត់្។” 1 (សូមយមើលប្ពឹត្តិរ័ប្ត្ព័ត៌្ានេី៣៖ ដខ្ប្កវ៉ា ត់្
មយួផ្លូវមយួ) មលូនិធិផ្លូវសូប្ត្យតត ត្ការយកចិត្តេុកោក់យលើវស័ិយធំៗចំនួនរនួគឺ៖ 

 យហោឋ រចនាសមព័នធ 
 ធនធាន និងការអភវិឌ្ឍថាមពល 
 កិចចសហប្រតិ្រត្តិការសមត្ថភាពដផ្នកឧសាហកមម និង 
 សហប្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ2 

 
មលូនិធិយនោះយធវើការជាមយួសហប្គស និងសថ រ័នហិរញ្ញវត្ថុចិន និងសហប្គស និងសថ រ័នហិរញ្ញវត្ថុ

អនតរជាតិ្ យោយភាគយប្ចើនគឺយធវើតាមរយៈការវនិិយោគយោយការេិញភាគហ៊ាុន រ៉ាដុនតក៏អាចផ្តល់ជាប្បាក់កមច ីនិង
រយងកើត្មលូនិធិថ្មីៗកនុងភាពជាទដគូជាមយួសថ រ័នចិន និងសថ រ័នអនតរជាតិ្ដទេយេៀត្ផ្ងដដរ។3  មលូនិធិផ្លូវ
សូប្ត្យតត ត្ការយកចិត្តេុកោក់យលើ “គយប្ាងអភវិឌ្ឍន៍យហោឋ រចនាសមព័នធធំៗ និងគយប្ាងទងំឡាយដដល
យលើកកមពស់ការត្ភាា រ់យៅកនុងតំ្រន់។” 4 មហ្រនតីជាន់ខពស់ររស់ចិនបានរញ្ជា ក់ថា មលូនិធិយនោះនឹងប្តូ្វប្រតិ្រត្តិការ
កនុងលកខ ៈប្រហាក់ប្រដហលនឹងមលូនិធិភាគហ៊ាុនឯកជនដដរ យទោះរីជាការវនិិយោគយនោះនឹងប្តូ្វយធវើយ ើងកនងុ 
រយៈយពលយូរជាងក៏យោយ។  

មលូនិធិយនោះានយគលយៅេឹកប្បាក់ចំនួន ៤០ ពាន់ោនដុោល យហើយប្តូ្វបានរយងកើត្យ ើងយោយាន
ការោក់ត្មកល់មលូធនយដើមចំនួន ១០ ពាន់ោនដុោល  យោយភាគយប្ចើនទនេឹកប្បាក់យនោះគឺានប្រភពមកពី
ររិូយវត្ថរុរយេសរប្មុងេុកររស់ចិន។ 5 មលូនិធិផ្លូវសូប្ត្រចចុរន្ននបានេេួលការប្គបំ្េយោយសថ រ័ននានាសថិត្



2 
 

យប្កាមការប្គរ់ប្គង ឬដដលានចំ ងពាក់ព័នធ
ជាមយួរដឋររស់ចិន។ យទោះោ៉ា ងោកតី មលូនិធិ
យនោះរញ្ជា ក់ថា មលូនិធិយធវើការយោយដផ្ែកយៅតាម
យគលការ ៍េីផ្ារ យហើយានរំ ងធានា
ឱ្យាន “ផ្លចំយ ញកនុងកប្មតិ្សមរមយ” ពីការវ ិ
និយោគររស់ខលួន។ 6  រចចុរន្ននមូលនិធិយនោះាន
ប្កុមប្រឹកាភបិាល និងប្កុមប្រឹកាភបិាលដឹកនាំ
ដដលប្កុមប្រឹកាភបិាលទងំពីរយនោះានសាជិក
ភាគយប្ចើនជាមហ្រនតីជាន់ខពស់មកពីប្កសួង និងសថ  
រ័នរដឋនានាររស់ចិន ក៏ដូចជាធនាគរប្រជាជន
ចិន ធនាគរអភវិឌ្ឍន៍ចិន ធនាគរ Eximbank 
ចិន និងសជីវកមមវនិិយោគេុនចិន។7 
 គយប្ាងដំរងូររស់មលូនិធិ គឺេំនរ់វរអីគគិសនី Karot កនុងប្រយេសបា៉ា គីសថ ន។ ឥ ូវយនោះមលូនិធិបាន 
ចុោះហត្ថយលខាយលើអនុសរ ៈទនការយោគយល់ជាមយួធនាគរ និងមលូនិធិររស់រដឋកនុងរោត ប្រយេសជា
យប្ចើន េិញភាគហ៊ាុនយៅកនុងប្កុមហ៊ាុនជាយប្ចើន និងគបំ្េប្កុមហ៊ាុនរដឋររស់ចិនឱ្យចុោះរញ្ា ីយៅយលើេីផ្ារភាគហ៊ាុន
ហុងកុង។8 
 
បទដ្ឋា នបរសិា ន និងសងគេរបសេូ់ និធិនលូវសរូត 
 

េស្នវជិាា ដដលប្តូ្វបានប្រកាសររស់មលូនិធិផ្លូវសូប្ត្គឺ “ភាពយរើកចំហ ភាពរមួរញ្ចូល និងផ្ល
ប្រយោជន៍យៅវញិយៅមក។”9 យៅកនុងយគលការ ៍វនិិយោគេុនររស់ខលួន មលូនិធិអោះអាងថាមលូនិធិពុោះពារ
យដើមន្យីលើកកមពស់ការអភវិឌ្ឍប្រករយោយនិរនតរភាព និងានអំយោយផ្លដល់ររសិថ ន10 និង“យគរពរេោឋ ន 
និងនិោមអនតរជាតិ្ និងយដើរតាមចារ់ និងរេរញ្ជា ររស់ប្រយេសចិន និងប្រយេសាច ស់ផ្ទោះ។” 11  យទោះោ៉ា ង
ោកតី យយើងយៅមនិទន់ចាស់ថាយត្ើានប្រព័នធោមយួទក់េងជាមយួការវយត្ទមលដផ្នកសងគម និងររសិថ ន 
និងការកាត់្រនថយផ្លរ៉ាោះពាល់យៅយ ើយ។ មលូនិធិយនោះានគ ៈកមមការមយួដដលជាអនកអនុវត្តសកមមភាព
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទងំយៅមនុយពល និងយប្កាយយពលការវនិិយោគប្តូ្វបានយធវើរចួរាល់12  រ៉ាដុនតយយើង
យៅមនិចាស់ថាយត្ើគ ៈកមមការយនោះគិត្ពិចារោអំពីហានិភ័យដផ្នកររសិថ ន និងសងគមយៅកនុងកប្មតិ្ោ
យៅយ ើយយេ កនុងយពលពួកយគយធវើការវយត្ទមលយលើការវនិិយោគដដលានសកាត នុពល។ ពំុានយនតការោមយួ
ដដលពលរដឋដដលានអារមម ៍ថា ពួកគត់្ដដលរងផ្លរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាានពីគយប្ាងពាក់ព័នធជាមយួមលូនិ
ធិផ្លូវសូប្ត្ អាចោក់ពាកយរ តឹ ងបានយ ើយ។ 

មលូនិធិផ្លូវសូប្ត្បានយរើកសយាោ ធយគហេំព័រជាភាសចិន និងជាភាសអង់យគលសមយួយៅដខវចិឆិកាឆ្ន ំ
២០១៥។ ព័ត៌្ានដដលយគហេំព័រយនោះផ្តល់ឱ្យានលកខ ៈជាព័ត៌្ានមលូោឋ នរ៉ាយុោណ ោះ យហើយថ្វីយរើដផ្នក 
“ព័ត៌្ាន” ផ្តល់ជូនអនកអាននូវព័ត៌្ានរចចុរន្ននភាពសតីពីសកមមភាពររស់មលូនិធិកតី រ៉ាដុនតពំុានរញ្ា ីលមែតិ្សតីពី

65%
15%

15%
5%

វភិាគទនមូលធនរឋមចំយពាោះមូលនធិិផ្លូ វសូប្ត្ 
(សរុរ ១០ ពាន់ោនដុោល រសហរដឋអាយមរកិ)

រដឋបាល រដឋសប្ារ់
រូរិយរ័ ណ  ររយេស
សរជីវកមមវនិិយោគ
ររស់ចិន
ធនាគរនាយំចញ-នាំ
ចូលររស់ចិន
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ររស់
ចិន
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ការវនិិយោគេុនយនាោះយ ើយ។ ថ្វីយរើព័ត៌្ានលមែតិ្ររស់គយប្ាងានកប្មតិ្កំ ត់្កតី រ៉ាដុនតយគហេំព័រយនោះាន
ព័ត៌្ានេូលំេូោយជាងមលូនិធិវនិិយោគេុនដដលគបំ្េយោយរដឋចិនយផ្្ងយេៀត្។ យទោះោ៉ា ងោកតី មលូនិធិ
យនោះហាក់ដូចជាពំុានយគលនយោបាយយរើករង្ហា ញព័ត៌្ាន យហើយពំុានយនតការផ្លូវការដដលសធារ ៈ
ជនអាចយសនើសំុព័ត៌្ានពីគយប្ាងបានយនាោះយ ើយ។ 
 
េូ និធិកិចចសេរបតិបតតិការវិនិម្ោគទុនចិន-អាស៊ា ន 
 

មលូនិធិសហប្រតិ្រត្តិការការវនិយោគេុនចិនអាស៊ា ន (CAF) បានេេួលការអនុម័ត្ពីរដឋយៅកនុងឆ្ន ំ
២០១៣ យហើយប្រតិ្រត្តិការយប្កាមការចងែុលរង្ហា ញពីប្កុមប្រឹការដឋររស់ចិន។13 យរសកកមមររស់មលូនិធិយនោះ 
គឺរយងកើនផ្លចំ ូលឱ្យបានយប្ចើនរំផុ្ត្សប្ារ់អនកវនិិយោគ និងពប្ងឹងកិចចសហប្រតិ្រត្តិការរវងអាស៊ា ន
ជាមយួចិន យដើមន្ជីប្មុញឱ្យានការអភវិឌ្ឍយេវភាគី។14 យគលយៅររស់មលូនិធិយនោះានដូចខាងយប្កាម៖ 

 យហោឋ រចនាសមព័នធ (រមួទងំផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដដក េូរគមនាគមន៍ និងរំពង់រងាូរយប្រងឥនធនៈ និងឧសម័ន) 
 ថាមពល (រមួទងំថាមពលមនិយកើត្យ ើងវញិ និងថាមពលយកើត្យ ើងវញិ) និង 
 ធនធានធមមជាតិ្ (រមូទងំយោហៈធាតុ្ឧសាហកមម យោហៈានត្ទមល និងកសិឧសាហកមម)។15 

CAF ប្តូ្វបានរយងកើត្យ ើងយោយានយដើមេុនដំរងូចំនួន ១០០០ ោនដុោល  យហើយប្បាក់េុនយគល
យៅានចំនួន ១០ ពាន់ោនដុោល ។ ធនាគរ Eximbank ចិន បានដឹកនាកំាររយងកើត្មលូនិធិយនោះ យហើយគឺជា
អនកឧរត្ថមោចមន្ងដដលចូលរមួវភិាគទនចំនួន ៣០០ ោនដុោល  យៅកនុងមលូធនរឋមររស់មលូនិធិយនោះ។ 
សជីវកមមហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ (IFC) ររស់ធនាគរពិភពយោកានភាគហ៊ាុនកនុងមលូនិធិយនោះ យហើយចូលរមួ
វភិាគទនចំនួន ១០០ ោនដុោល  (ឬ១០%) ទនការផ្តល់មលូនិធិដំោក់កាលេីមយួ។16 សថ រ័នមយួចំនួន
យេៀត្រមួទងំសជីវកមមវនិិយោគេុនចិន និងធនាគរចិនបានចូលរមួគបំ្េហិរញ្ញវត្ថកុ នុងមលូនិធិ និងការ
ប្គរ់ប្គងររស់មូលនិធិ។ 17  េំហំការវនិិយោគជាធមមតាររស់មលូនិធិយនោះ គឺចារ់ពី ៥០-១០០ ោនដុោល
ដដលភាគយប្ចើនគឺតាមរយៈការេិញភាគហ៊ាុន។18 កនុងដំោក់កាលដំរងូររស់ខលួន មលូនិធិយនោះបានវនិិយោគ
យៅកនុងគយប្ាងចំនួន១១19 យោយរមួាន៖ 

 េូរគមនាគមន៍កនុងប្រយេសកមពុជា 
 ការវនិិយោគកំពង់ដផ្កនុងប្រយេសទថ្ 
 ការយធវើអាជីវកមមដរ ៉ា Potash កនុងប្រយេសឡាវ 
 ការយធវើអាជីវកមមដរ ៉ាដដកកនុងប្រយេសា៉ា យ សីុ 
 ការដឹកជញ្ាូនកនុងប្រយេសហវីលីពីន 
 ការរោំយដដកកនុងប្រយេសឥ ឌូ យនសីុ និង 
 ការនាយំចញសីុម៉ាងត្ិ៍ពីប្រយេសចិន។ 

 
ដំោក់ការេីពីរទនការផ្តល់មលូនិធិនឹងប្តូ្វយធវើយ ើងកនុងរយៈយពលពីរឆ្ន ខំាងមខុ យហើយប្រយេសចិន

កំពុងពាោមយគៀងគរមលូនិធិចំនួន ៣០០០ ោនដុោល រដនថមយេៀត្។20 កនុងប្ករខ័ ឌ អាស៊ា ន មលូនិធិយនោះ
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នឹងយតត ត្ការយកចិត្តេុកោក់យៅយលើការវនិិយោគនាយពលអនាគត្ររស់ខលួនកនុងតំ្រន់អាសីុអាយគនយ៍ដីយគក និង 
ឥ ឌូ យនសីុ។21 
 
បទដ្ឋា នបរសិា ន និងសងគេរបស ់CAF 
 

មនិខុសពីមលូនិធិវយិោគដទេយេៀត្ជាយប្ចើនយនាោះយ ើយ CAF អោះអាងថាខលួនាន “គុ ត្ទមលសនូល”
មយួកញ្ចរ់ដដលជាមគគុយេសក៍ចងែុលរង្ហា ញផ្លូវការវនិិយោគេុនររស់ខលួន។ គុ ត្ទមលដដលប្តូ្វបានរញ្ជា ក់
ទងំយនោះ រមួានដូចជា ការេេួលខុសប្តូ្វដផ្នកសងគម និងការអភវិឌ្ឍប្រករយោយនិរនតរភាព។ 22  មូលនិធិ
រញ្ជា ក់ថាខលួន “ានជំនាញយលើការវនិិយោគប្រករយោយនិរនតរភាព ដដលមនិប្តឹ្មដត្នាយំកកំយ ើ នដផ្នក
ហិរញ្ញវត្ថុយៅកាន់ប្កុមហ៊ាុនេេួលការវនិិយោគដត្រ៉ាយុោណ ោះយេ រ៉ាដុនតក៏នាមំកនូវគុ ត្ទមលគួរជាេីកត់្សាគ ល់
ចំយពាោះសហគមន៍ផ្ងដដរ”។23 យទោះោ៉ា ងយនោះកតី មលូនិធិយនោះកំពុងយតត ត្យគលយៅយៅយលើវស័ិយមយួចំនួនដដល
ានហានិភ័យខពស់ខាល ងំ រមួាន អាជីវកមមដរ ៉ា ថាមពល និងកសិឧសាហកមម។ អាប្ស័យយោយលកខ ៈ
ប្រករយោយហានិភ័យខពស់ទនការវនិិយោគទងំយនោះ ដូយចនោះវចាចំាច់ោស់ដដលយគលនយោបាយសងគម និង
ររសិថ នសមប្សរប្តូ្វដត្ាន។ 

យដើមន្េីេួលបាននូវការវនិិយោគេុនររស់សជីវកមមហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ មលូនិធិយនោះប្តូ្វបានត្ប្មូវឱ្យ
ានប្រព័នធប្គរ់ប្គងររសិថ ន និងសងគម និងប្តូ្វយរតជាា ចិត្តធានាោ៉ា ងោឱ្យរេោឋ នអនុវត្តការង្ហរររស់ IFC 
ប្តូ្វបានយកមកអនុវត្តកនុងការវនិិយោគេុនររស់ខលួន។ 24  យគលលរំ ងមយួកនុងចំយោមយគលរំ ង
ដដលប្តូ្វបានរញ្ជា ក់យៅកនុងការចូលរមូររស់ IFC គឺយដើមន្ជីោះឥេធិពលយលើមលូនិធិឱ្យអនុវត្តយគលការ ៍យអកាវ
េ័រ (ដដលឆលុោះរញ្ជច ំងនូវរេោឋ នការអនុវត្តការង្ហរ)។25 

CAF អោះអាងថាប្រព័នធប្គរ់ងប្គររសិថ ន និងសងគមររស់ខលួន គឺជាដំយ ើ រការទងំមលូមយួទនការវយ
ត្ទមល និងការយប្ជើសយរ ើសឱ្កាសវនិិយោគររស់ប្កុមវនិិយោគ។26  យៅដខកកកោ ឆ្ន ២ំ១០៤ មលូនិធិបានយចញ
ផ្ាយ យគលការ ៍ដ នាសំតីពីការេេួលខុសប្តូ្វដផ្នកសងគម និងការការពារររសិថ ន សប្ារ់ការវនិិយោគ
កនុងតំ្រន់អាស៊ា នររស់ខលួន។ ប្កុមហ៊ាុន និងគយប្ាងទងំអស់ដដលេេួលការវនិិយោគពីមលូនិធិ ប្តូ្វបានត្ប្មូវ
ឱ្យ “េេួលយក និងអនុវត្តតាម” យគលការ ៍ដ នាទំងំយនោះ។27 

យគលការ ៍ដ នាសំតីអំពីសងគម និងររសិថ នររស់មលូនិធិ ានដចងយៅកនុងឯកសរសយងខរ ១៥
េំព័រដដលោក់រញ្ចូលនូវព័ត៌្ានលមែតិ្ជាមលូោឋ នសតីពីយគការ ៍ និងនីតិ្វធីិវនិិយោគររស់ខលួន រេោឋ នអនុ
វត្តការង្ហរ ការវយត្ទមល និងការពិនិត្យតាមោនការអនុវត្តការង្ហរ និងការប្គរ់ប្គងយប្កាយយពលការវនិិយោគ  
េុន។ ថ្វីយរើខលឹមសរេូយៅទនយគការ ៍ដ នាយំនោះានលកខ ៈជាមលូោឋ នយៅយ ើយ រ៉ាដុនតឯកសរយនោះបាន
ោក់រញ្ចូលនូវឧរសមព័នធមយួដដលបានដចងថា៖ “[មលូនិធិ]េេួលយករេោឋ នអនុវត្តការង្ហរសតីពីនិរនតរភាព
ររសិថ ន និងសងគម យចញផ្ាយយោយសជីវកមមហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ (IFC) ររស់ប្កុមធនាគរពិភពយោក យដើមន្ី
ប្គរ់ប្គង និងជួយ សប្មួលដល់ប្កុមហ៊ាុនយគលយៅកនុងការសយប្មចបានការអនុវត្តការង្ហរលែរំផុ្ត្”។28 

ការេេួលយក និងការផ្្ពវផ្ាយអំពីយគលការ ៍ដ នារំរស់មលូនិធិជាការតំ្ោងឱ្យការយបាោះ
ជំហានមយួជំហានយៅកាន់អភបិាលកិចចសងគម និងររសិថ នដដលមលូនិធិដឹកនាយំោយប្រយេសចិនយផ្្ងយេៀត្
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ពំុធាល រ់យធវើយសោះរហូត្មកដល់រចចុរន្ននយនោះ។ យទោះោ៉ា ងោកតី យៅានព័ត៌្ានតិ្ចតួ្ចរ៉ាយុោណ ោះទក់េងជាមយួ
គយប្ាងជាក់ោក់ យហើយពំុានឯកសរោប្តូ្វបានផ្្ពវផ្ាយទក់េងនឹងការបា៉ា ន់ប្រា  ឬការវយត្ទមល
ការវនិិយោគយលើមលូនិធិជាក់ោក់យនាោះយ ើយ។ យហតុ្ដូយចនោះ ប្រសិេធភាពទនប្រព័នធប្គរ់ប្គងររសិថ ន និងសងគម
យៅដត្ជាសំ ួរយរើកមយួយៅយ ើយ ដូចគន យៅនឹងេំហំដដលមលូនិធិធានាយោយការប្រុងប្រយ័ត្នថា រេោឋ ន
អនុវត្តការង្ហរប្តូ្វបានអនុវត្តយៅកនុងគយប្ាង និងការវនិិយោគនីមយួៗររស់ខលួន។ 
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