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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និងម្ ើសពីម្នេះ 
 

រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី៦ - អតថន័យសរមាបត់ំបនអ់ាស៊ា ន៖ ឱកាសសរមាបស់ងគេសុី
វិ ម្ ើេបមី្ ល្ើយតប 

 

ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកទ ើរតួនាេី ៏សំខាន ់ កនុងការផ្តល់ហិរញ្ញរបទានសប្ារទ់ហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ
សកលទោកអ្ស់រយៈកាលជាទប្ចើនឆ្ន មំ្កទហើយ។ ធនាគារទគាលនទោបាយ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម 
និងម្ូលនិធិវនិិទោគគាបំ្េទដ្ឋយរ ាររស់ចិន បានគាបំ្េផ្តល់ការវនិិទោគទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធទ ប្ៅ
ប្រទេសអ្ស់រយៈកាលជាងម្ួយេសវតសរម៍្កទហើយ។ ការរទងកើតទ ើងនាទេលថ្មីៗ នូវស្ថា រ័ន និងការ
ផ្តួចទផ្តើម្គំនិតធំៗ  ូចដ លានេិភាកាកនុងរបាយការណ៍សតីេកីារសទប្ម្ចបានវឌ្ឍនភាេ ររស់ IDI 
េំនងជាអាចនាឲំ្យប្រទេសចិនានវតតានកាន់ដតធំទ ើងដថ្ម្ទេៀត ទៅកនុងការផ្តល់ហិរញ្ញរបទាន 
សប្ារ់ការអ្ភិវឌ្ឍសកលទោកនាទេលអ្នាគត។ 

 

AIIB គឺជាស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុេហុភាគ ី ផ្តួចទផ្តើម្គំនិតទ ើងទដ្ឋយប្រទេសចិនជាទលើក ំរូង
រំផ្ុត ដ លកំេុងផ្សេវផ្ាយខ្លួនឯងថាជាគំរថូ្មី ប្េម្ជាម្ួយរចនាសម្ព័នធប្គរ់ប្គង និងអ្ភិបាលកិចច
ដ លានលកខណៈកាន់ដតលអប្រទសើរ ានប្រសិេធភាេ និងសកតិសម្សប្ារ់ទសចកតីប្តូវការររស់
អាសីុ ជាងធនាគារដ លានប្ស្ថរ់  ូចជាធនាគារេិភេទោក និងធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ ការផ្តួច
ទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយ ឆលុុះរញ្ច ំងឱ្យទ ើញនូវការទតត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់ជាថ្មីម្តងទេៀតេី
ប្រទេសចិនម្កទលើការទលើកកម្ពស់ការវនិិទោគទប្ៅប្រទេស ជាេិទសសទៅកនុងគទប្ាងដ លេប្ងឹង
 ល់ការតភាជ រ់ថាន ក់តំរន់។ ម្ូលនិធិទតត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់េិទសសប្តូវបានរទងកើតទ ើងទ ើម្បីគាំប្េ
 ល់ការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយ ទហើយស្ថា រ័ន និងប្កុម្ហ ុនដ លានប្ស្ថរ់ រមួ្ទាងំ
ធនាគារទគាលនទោបាយចិនផ្ងដ រ បានរង្ហា ញការគាបំ្េររស់ខ្លួនោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ទហើយបាន
ប្រកាសដផ្នការកនុងការរទងកើនការវនិិទោគ និងការផ្តល់ហិរញ្ញរបទាន ល់គទប្ាងទៅកនុងការផ្តួច   
ទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយ។ 

 

 ទធភាពទទួ បានេរិញ្ញបបទានម្េដ្ឋា រចនាសេព័នធកាន់ផ្តម្រចើន 

 

េវីរអាសីុប្រឈម្ម្ុខ្ជាម្ួយកងវុះខាត ៏គួរឲ្យកត់សាា ល់នូវការផ្ាត់ផ្ាង់ម្ូលនិធិ សប្ារ់
គទប្ាងទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ។ រដ្ឋា ភិបាលររស់រណ្តត ប្រទេសអាស្ថ នភាគទប្ចើន រង្ហា ញោ៉ា ងចាស់
នូវកតីប្បាថាន កនុងការទាក់ទាញការវនិិទោគទលើគទប្ាងទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធខាន តធំ ជាេិទសសទលើដផ្នក 
 ឹកជ្ញ្ជូ ន ថាម្េល និងគទប្ាង ទេទេៀតដ លជ្ួយ សប្ម្រសប្ម្ួល ល់ការតភាជ រ់េំនាក់េំនងរវង
គាន ទៅវញិទៅម្ក។ AIIB និងការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតទផ្សងៗទេៀត នឹងចូលរមួ្វភិាគទានទ ើម្បទីឆលើយតរទៅ



2 
 

នឹងទសចកតីប្តូវការទនុះ។ AIIB ទៅម្ិនទាន់បានចារ់ទផ្តើម្ការផ្តល់ប្បាក់កម្ចីទៅទ ើយ រ៉ាុដនតានកតី
កងវល់ប្តូវបានទលើកទ ើងថា ធនាគារទនុះនឹងគាបំ្េ ល់គទប្ាងានហានិភ័យខ្ពស់ ដ លប្តូវបាន
ប្ចានទចាលទដ្ឋយស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិ ទេទេៀត  ូចជា ទោងចប្កធយូងថ្ម និងេំនរ់វរអី្គាិសនី
ខាន តធំ។ ទទាុះោ៉ា ងណ្តកតី ទយើងទៅម្ិនទាន់បានទ ើញថា ទតើធនាគារនឹងេេួលយកគទប្ាងដ ល
ស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិ ទេទេៀតចាត់េុកថាានហានិភ័យខ្ពស់ ឬោ៉ា ងណ្តទនាុះទ ើយ។ AIIB 
កំេុងអ្ភិវឌ្ឍទគាលនទោបាយថាម្េលម្ួយ រ៉ាុដនតទយើងទៅម្ិនទាន់ចាស់ថាទតើគទប្ាងថាម្េល
ប្រទភេណ្តដ ល AIIB នឹងគាបំ្េទៅទ ើយ រហូតទាល់ដតានការទចញផ្ាយនូវទគានទោបាយ
ទនុះ។ ការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយ បានផ្ាភាជ រ់រចួជាទប្សចទៅទហើយជាម្ួយគទប្ាង
ខាន តធំជាទប្ចើន រមួ្ទាងំ េំនរ់វរអី្គាិសនី Karot កនុងប្រទេសបា៉ា គីស្ថា ន និងគទប្ាងហវសីុូលឥនធនៈជា
ទប្ចើនទៅកនុងកដនលងទផ្សងទេៀតកនុងេវីរអាសីុ។ 

ប្សរទេលជាម្ួយគាន ទនុះដ រ ក៏ានវសិ្ថលភាេ ៏គួរឲ្យកត់សាា ល់សប្ារ់ហិរញ្ញ របទាន
ររស់ចិន ដ លនឹងប្តូវតប្ម្ង់េិសទៅកាន់ការវនិិទោគទរតងផ្ងដ រ។ ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកវនិិទោគ
 ៏ធំម្ួយទៅកនុងថាម្េលកទកើតទ ើងវញិ   ូចជា ថាម្េលខ្សល់ និងថាម្េលេនលឺប្េុះអាេិតយ ទាងំទៅ
កនុងប្រទេស និងទៅទប្ៅប្រទេស។ ទគាលទៅម្ួយដ ល AIIB បានរញ្ជ ក់ គទឺ ើម្បគីាបំ្េ “ការអ្ភិវឌ្ឍ
ទស ាកិចចប្រករទដ្ឋយនិរនតរភាេ”។  ូចគាន ទនុះដ រ គុណតទម្លសនូលររស់ម្ូលនិធិផ្លូវសូប្ត និងម្ូលនិធិ
សហប្រតិរតតិការការវនិិទោគចិន-អាស្ថ ន រមួ្រញ្ចូ លនូវការទរតជាា ចិតតទ ើម្បឲី្យាននិរនតរភាេ។
ប្រសិនទរើការផ្តល់ម្ូលនិធិេីស្ថា រ័នទាងំអ្ស់ទនុះប្តូវបានតប្ម្ង់េិសទៅកាន់គទប្ាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្រករ
ទដ្ឋយនិរនតរភាេ និងានការចូលរមួ្ោ៉ា ងេិតប្បាក  ទនាុះនឹងអាចានអ្តាប្រទោជ្ន៍ោ៉ា ងធំទធង។ 

 

បទដ្ឋា នផ្នែកសងគេ និងបរសិថ នរបសអ់ែកនគត់នគង់េរិញ្ញបបទានចិន 

 

ការធានាសុវតាិភាេដផ្នកសងាម្ និងររសិ្ថា នររស់អ្នកផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញរបទានចិន ជាេូទៅគឺាន
លកខណៈម្ូលដ្ឋា ន ទហើយជាទរឿយៗ គឺម្ិនទរើកចំហសប្ារប់្កដសដភនក និងការេិនិតយតាម្ដ្ឋនររស់
ស្ថធារណៈជ្នទេ។ ចំណុចទខ្ាយទលើដផ្នកអ្ភិបាលកិចចររសិ្ថា ន និងសងាម្ទនុះ គជឺាការេិត ជា
េិទសសសប្ារ់ធនាគារទគាលនទោបាយររស់ចិន។ ទគាលការណ៍ដណនាំររស់ធនាគារ  
Eximbank ានលកខណៈសទងខរោ៉ា ងខាល ងំ ទហើយទគាលការណ៍ដណនារំរស់ធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍ចិន 
ទៅម្ិនទាន់បានទបាុះេុម្ពផ្ាយទៅទ ើយ។ ម្ូលនិធិកិចចសហប្រតិរតតិការការវនិិទោគចិន-អាស្ថ ន 
ានរេដ្ឋា ន និងប្រេ័នធដផ្នកររសិ្ថា ន និងសងាម្កប្ម្ិតខ្ពស់ជាងធនាគារខាងទ ើម្ ទដ្ឋយស្ថរដតស្ថជ្ី
វកម្មហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិានភាគហ ុនទៅកនុងម្ូលនិធិទនុះ។ ចំទពាុះ AIIB ប្ករខ្័ណឌ ការង្ហរធានាសុវតាិ
ភាេររសិ្ថា នតំណ្តងឲ្យការឈានម្ួយជ្ំហានទៅម្ុខ្ ទរើទប្រៀរទធៀរជាម្ួយស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុ ទេវភាគី
ររស់ចិន រ៉ាុដនតប្កុម្សងាម្សីុវលិទៅដតានកងវល់អ្ំេីគាល ត ៏ធំទៅកនុងប្ករខ្័ណឌ ទនុះ។ 
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ានទគាលការណ៍ដណនាមំ្ួយចំនួនទចញទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ដ លប្តូវអ្នុវតតចំទពាុះប្កុម្ហ ុន
ចិន និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញរបទានចិនទាងំអ្ស់ ទៅទេលប្រតិរតតិការទប្ៅប្រទេស រមួ្ទាងំ ទគាលការណ៍
ដណនាឥំណទានទរតងររស់គណៈកម្មការនិយ័តកម្មធនាគារចិន 1 និងទគាលការណ៍ដណនាំរួម្
សប្ារ់ការការពារររសិ្ថា នកនុងការវនិិទោគ និងកិចចសហប្រតិរតតិការទប្ៅប្រទេស ទចញផ្ាយ
ទដ្ឋយប្កសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្កសួងការពារររសិ្ថា នររស់ចិន។ ទប្ៅេីទនុះ ទៅានទគាលការណ៍
ដណនាជំាក់ោក់ដ លប្តូវអ្នុវតតចំទពាុះប្កុម្ហ ុនពាក់េ័នធ ជាម្ួយគទប្ាងទធវើអាជ្ីវកម្មដរ ៉ា និងទប្េទឈើ
ទៅទប្ៅប្រទេស។ ទទាុះោ៉ា ងណ្តកតី េុំានរេដ្ឋា នណ្តម្ួយកនុងចំទណ្តម្រេដ្ឋា នទាងំអ្ស់ទនុះបាន
ដ្ឋក់រញ្ចូ លនូវយនតការសប្ារ់ជ្ប្ម្ុញការអ្នុវតត ទហើយទយើងម្ិនចាស់ថាទតើប្កុម្ហ ុនចិនអ្នុវតត
ទគាលការណ៍ដណនាទំាងំអ្ស់ទនុះជាក់ដសតងបានប្តឹម្កប្ម្ិតណ្តទនាុះដ រ។2 

 

ការធានាឱ្យបានោ៉ា ងរងឹានំូវការការពារដផ្នកសងាម្ និងររសិ្ថា ន ានភាេចាបំាច់ណ្តស់
ចំទពាុះស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុការអ្ភិវឌ្ឍប្រករទដ្ឋយទជាគជ្័យ។ រញ្ា ប្រឈម្ដផ្នកអ្ភិបាលកិចចាន
វតតានទៅកនុងរណ្តត ប្រទេសអាស្ថ នជាទប្ចើន ទហើយប្រទេសម្ួយចំនួនម្ិនសូវានកំណត់ប្តាអ្ំេី
ការប្គរ់ប្គងទហតុរ៉ាុះពាល់ដផ្នកសងាម្ និងររសិ្ថា នររស់គទប្ាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ទនាុះទេ។ ទៅកនុងរររិេ
ដ លានចារ់ និងប្រេ័នធយុតតិធម្៌េន់ទខ្ាយ ប្រជាជ្នង្ហយរងទប្គាុះ និងប្រេ័នធទអ្កូ ូសីុ ៏ផ្ុយ
ប្សួយ ប្តូវេឹងដផ្អកទលើការការពារ ដ លផ្តល់ទដ្ឋយទគាលនទោបាយប្រតិរតតិការ ៏រងឹារំរស់អ្នក
ផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញរបទាន ដ លប្តូវប្រកាន់ខាជ រ់ការេេួលខ្ុសប្តូវចំទពាុះផ្លរ៉ាុះពាល់ទនគទប្ាង ដ ល
ខ្លួនផ្តល់ម្ូលនិធិផ្ាត់ផ្ាង់។ 

 

ការម្្លើយតបរបសរ់បម្ទស និងសថ ប័ន ទទម្ទៀត 

 

ការរទងកើតទ ើងនូវ AIIB និងការអ្ភិវឌ្ឍ ៏ឆ្រ់រហ័សររស់ការផ្តួចទផ្តើម្គំនិត ទេទេៀត ឹកនាំ
ទដ្ឋយប្រទេសចិន បានទលើកទ ើងនូវកងវល់កនុងចំទណ្តម្រណ្តត ប្រទេសម្ួយចំនួន ដ លានកតីកងវល់
អ្ំេីការទកើនទ ើងនូវតួនាេី និងឥេធិេលររស់ប្រទេសចិនទៅកនុងដផ្នកហិរញ្ញ វតាុកនុងតំរន់ និងសកល
ទោក។ សហរ ាអាទម្រកិបាន កខ្លួនទចញេីការចូលរមួ្កនុង AIIB  ូចគាន ជាម្ួយប្រទេសជ្រ៉ាុនផ្ងដ រ 
ដ លទេលទប្កាយម្កបានប្រកាសនូវការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតររស់ខ្លួនឯងតា ល់ជាទប្ចើន ទ ើម្បផី្តល់ថ្វកិាគាំ
ប្េ ល់ទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធទៅកនុងតំរន់។ ទទាុះោ៉ា ងណ្តកតី ស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុសប្ារ់ការអ្ភិវឌ្ឍជា
ទប្ចើនបានទប្រើប្បាស់វធិីស្ថស្រសតសហការ ទហើយបានប្េម្ទប្េៀងចូលរមួ្ផ្តល់ហិរញ្ញរបទានរមួ្គាន ទៅកនុង
គទប្ាងជាម្ួយ AIIB រមួ្ាន ធនាគារេិភេទោក ធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) និងធនាគារអ្ឺរ ៉ារុ
សប្ារ់ការស្ថត រទ ើងវញិ និងអ្ភិវឌ្ឍ (European Bank for Construction and Development)។ 
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ទាងំធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ និងធនាគារេិភេទោក កំេុងអ្នុវតតកំដណេប្ម្ង់ដ លជ្ួយ  
តប្ម្ង់េិសការឲ្យខ្ចីឥណទានររស់ខ្លួន។ កំដណេប្ម្ង់ររស់ ADB ទធវើទ ើងកនុងទគាលរំណងឱ្យ
ធនាគារទនុះ “កាន់ដតរងឹា ំកាន់ដតប្រទសើរ និងកាន់ដតរហ័ស” តាម្រយៈការដកសប្ម្ួល ំទណើ រការលេធ
កម្ម និងនីតិវធិីអ្នុម្័តេីប្កុម្ប្រឹកាភិបាលឲ្យកាន់ដតានភាេង្ហយប្សួល ប្សរទេលដ លទធវើការ
តប្ម្ឹម្ ំទណើ រការសប្ារក់ារផ្តល់កម្ចី ជ្ំនួយរទចចកទេស និងការរទញ្ចញស្ថច់ប្បាក់។ 3  ប្សរទេល
ជាម្ួយគាន ទនុះដ រ ធនាគារេិភេទោកកំេុងដកសប្ម្ួលនូវទគាលនទោបាយការពារដផ្នកសងាម្ និង
ររសិ្ថា នររស់ខ្លួន។4  ទគាលទៅគនលឹុះសប្ារ់ប្ករខ្័ណឌ ដផ្នកររសិ្ថា ន និងដផ្នកសងាម្ថ្មីទនុះ គឺទ ើម្បទីធវើ
ការទរៀរចំ ំទណើ រការទប្តៀម្ និងវយតទម្លររស់ខ្លួនកនុងទគាលទៅទធវើឲ្យកាន់ដតានភាេង្ហយប្សួល ចំ
ណ្តយអ្ស់តិចជាងម្ុន និងកាន់ដតឆ្រ់រហ័សកនុងការអ្នុម្័តទលើគទប្ាងនានា។ ថ្វីទរើកំដណេប្ម្ង់
ទាងំទនុះបានចារ់ទផ្តើម្ទៅម្ុនទេលការរទងកើត AIIB កតី រ៉ាុដនតការតល ស់រតូរទឆ្ព ុះទៅរកគំរទូនការឲ្យខ្ចី
កាន់ដតទលឿន  បានេេួលការជ្ប្ម្ុញេឹកចិតតម្ួយដផ្នកេីទសចកតីប្បាថាន កនុងការទធវើឲ្យខ្លួនកាន់ដតាន
ភាេប្រកួតប្រដជ្ង ជាម្ួយស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុថ្មីៗដ លផ្តល់ហិរញ្ញរបទានអ្ភិវឌ្ឍន៍។ កំដណេប្ម្ង់ម្ួយ
ចំនួនបានរងការរុិះគន់េីសំណ្តក់ប្កុម្សងាម្សីុវលិ អ្នកចារ់ដផ្នកសិេធមិ្នុសស និងអ្នកវេិាស្ថស្រសត
សងាម្ ថាបានរំផ្លិចរំតល ញ ល់ការការពារររសិ្ថា ន និងសងាម្សំខាន់ៗ លេធភាេេេួលបានេ័ត៌ាន 
និង ំទណើ រការទនការប្រឹកាទោរល់ ជាេិទសសទៅម្ុនទេលគទប្ាងប្តូវបានអ្នុម្័តទដ្ឋយធនាគារ។1 

 

ការអភិវឌ្ឍតួនាទរីបសរ់បម្ទសចិនម្ៅកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន 

 

េំនាក់េំនងររស់ប្រទេសចិនជាម្ួយរណ្តត ប្រជាជាតិអាស្ថ នម្ួយចំនួនានភាេសមុគស្ថម ញ
ទដ្ឋយស្ថរានវតតានជ្ទាល ុះេឹក ីដ លម្ិនទាន់បានទដ្ឋុះប្ស្ថយ។ ប្សរទេលជាម្ួយគាន ទនុះ ទោក
ប្រធានាធិរតី Xi Jinping ានកតីប្បាថាន កនុងការទលើកកម្ពស់េសសនាទាន “សហគម្ន៍ចិន-អាស្ថ ន 
ដ លានទជាគវសនារមួ្គាន ”។ ការផ្តួចទផ្តើម្គំនិត AIIB ដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយ និងការផ្តួចទផ្តើម្គំនិត
ដផ្នកហិរញ្ញ វតាុ ទេទេៀត ប្តូវបានទម្ើលទ ើញថាជាម្ទធាបាយ ទ ើម្បដីកលម្អកិចចសហប្រតិរតតិការ
ទស ាកិចច និងការេូតទៅកនុងសាគម្ថាន ក់តំរន់។ សាជ្ិកទាងំ រ់ប្រទេសររស់អាស្ថ ន ក៏ជា
សាជ្ិកររស់ AIIB ផ្ងដ រ ទហើយដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវម្ួយឆលងកាត់ទដ្ឋយតា ល់ទៅកនុងតំរន់ទនុះ។ 

 

អ្នក ឹកនា ំ និងម្ស្រនតីជាន់ខ្ពស់ជាទប្ចើនម្កេីរណ្តត ប្រទេសអាស្ថ ន បានទកាតសរទសើរជា      
ស្ថធារណៈចំទពាុះអ្តាប្រទោជ្ន៍ជាសកាត នុេលររស់ AIIB និងការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយផ្លូវ   
ម្ួយ។ សាហរណកម្មថាន ក់តំរន់ប្តូវបានទម្ើលទ ើញថាជាអាេិភាេចម្បង ទហើយេំនងជាទតត ត
ទគាលទៅទលើការផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធទៅកនុងឆ្ន ខំាងម្ុខ្។ ទៅកនុងប្ករខ្័ណឌ កិចចសហ

                                                 
1 For further discussion of World Bank safeguard reforms see: 

http://www.inclusivedevelopment.net/world-bank-safeguards -campaign/.  

http://www.inclusivedevelopment.net/world-bank-safeguards-campaign/
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ប្រតិរតតិការកនុងម្ហាអ្នុតំរន់េទនលម្គងា ស្ថា រ័ននានាជាទប្ចើនេាោម្គាបំ្េការអ្នុវតតគទប្ាងទៅ
កនុងវស័ិយទាងំឡាយ រួម្ាន ូចជា វស័ិយ ឹកជ្ញ្ជូ ន ថាម្េល េូរគម្នាគម្ន៍ កសិកម្ម ពាណិជ្ជ
កម្ម និងការវនិិទោគររស់វស័ិយឯកជ្ន។5  គទប្ាងរំេង់រងាូរប្តូវបានអ្ភិវឌ្ឍទ ើងទដ្ឋយប្រទេស
នីម្ួយៗ ទហើយេេួលបានការផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុេីស្ថា រ័នទផ្សងៗជាទប្ចើន រមួ្ាន ធនាគារេិភេទោក 
និងធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ រ៉ាុដនតកនុងទនាុះក៏រមួ្ានធនាគារទគាលនទោបាយចិន និងអ្នកវនិិទោគ
 ទេទេៀតផ្ងដ រ។ AIIB េហុភាគី ធនាគារទគាលនទោបាយចិន និងធនាគារពាណិជ្ជកម្មចិនប្េម្
ទាងំម្ូលនិធិការវនិិទោគនានា សុេធដតេំនងជាគាបំ្េគទប្ាងដ លគាបំ្េ ល់សាហរណកម្មថាន ក់
តំរន់ទៅកនុងឆ្ន ខំាងម្ុខ្។ 

 

ឱកាសសរមាបស់ងគេសុវីិ ម្ ើេបមី្ ល្ើយតប 

 

ធម្មជាតិទនស្ថា រ័នផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុសំខាន់ៗររស់ចិន និងការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតសំខាន់ៗររស់
ចិន ានភាេខ្ុសដរលកគាន គួរឱ្យកត់សាា ល់។ ឧទាហរណ៍ ថ្វីទរើការផ្តួចទផ្តើម្គំនិត AIIB ជាការផ្តួច     
ទផ្តើម្គំនិត ឹកនាទំដ្ឋយប្រទេសចិនកតី រ៉ាុដនតការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតទនុះគឺជាស្ថា រ័នេហុភាគីដ លាន
សាជ្ិកភាេោ៉ា ងេូលំេូោយម្កេីេវីរអាសីុ និងកដនលងទផ្សងៗទេៀត។ ការេិទប្គាុះទោរល់ជាម្ួយ
សងាម្សីុវលិទធវើទ ើងទដ្ឋយធនាគារទនុះកនលងម្កទៅានភាេខ្វុះខាត រ៉ាុដនតលកខណៈសម្បតតិដររេហុ
ភាគីទនធនាគារទនុះ គឺជាឱ្កាសប្រករទដ្ឋយសកាត នុេលសប្ារ់ឲ្យានការចូលរមួ្ និងការជ្ុះឥេធិ
េលេសីងាម្សីុវលិទៅទលើប្រតិរតតិការររស់ធនាគារ។ ផ្ាុយទៅវញិ ការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតដខ្សប្កវ៉ា ត់ម្ួយ
ផ្លូវម្ួយ េុំានលកខណៈជាស្ថា រ័នទនាុះទ ើយ ទពាលគបឺ្គាន់ដតជាការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតម្ួយរ៉ាុទណ្តណ ុះ
ទដ្ឋយទហតុទនុះទហើយ េុំានអ្ងាភាេកណ្តត លណ្តម្ួយទ ើម្បសីប្ម្រសប្ម្ួលការអ្នុវតតការផ្តួចទផ្តើម្
គំនិតទនុះទៅម្ូលដ្ឋា នទ ើយ ជាទហតុទធវើឲ្យការអ្នុវតតការផ្តួចទផ្តើម្គំនិតទនុះអាចានការលំបាកកនុង
ការចូលរមួ្ និងជ្ុះឥេធិេល។ 

 

ម្ូលនិធិវនិិទោគចិនដ លបានេិភាកាទៅេីទនុះ ប្តូវបាន ំទណើ រការទាំងប្សុងទដ្ឋយ
ប្រទេសចិន។ ថ្វីទរើជាធម្មតាេុំានររូភាេអាចទ ើញចាស់ទៅនឹងម្ូលដ្ឋា នកតី រ៉ាុដនតានេ័ត៌ាន
ទគាលម្ួយចំនួនអាចរកបានទៅទលើទគហេំេ័រររស់ម្ូលនិធិទាងំទនុះ សតីេកីារវនិិទោគររស់េួកទគ។ 
ជាចុងទប្កាយទនុះ ធនាគារទគាលនទោបាយររស់ប្រទេសចិន  ូចជាធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍ចិន និង
ធនាគារ Eximbank ជាទ ើម្ ានសកម្មភាេោ៉ា ងសកម្មទៅទប្ៅប្រទេសអ្ស់រយៈទេលជាងម្ួយ
េសវតសរម៍្កទហើយ រ៉ាុដនតជាេូទៅានការលំបាកកនុងការចូលទៅរក ទហើយទប្ចើនដតម្ិនទឆលើយតរ
ចំទពាុះការដ លសងាម្សីុវលិេាោម្ទ ើម្បឲី្យានការចូល។ ទទាុះោ៉ា ងណ្តកតី ចំណុចទនុះអាចនឹង
ដប្រប្រួលទៅទេលខាងម្ុខ្ ទហើយទដ្ឋយទហតុថា ធនាគារទាងំអ្ស់ទនុះនឹងរនតជាអ្នកទ ើរតួ ៏សំខាន់
ទៅកនុងការវនិិទោគទប្ៅប្រទេសររស់ចិន វជាការសំខាន់ណ្តស់ដ លប្កុម្សងាម្សីុវលិប្តូវអ្ភិវឌ្ឍ
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ការយល់ ឹងររស់ខ្លួនអ្ំេីអ្នកទ ើរតួនាេីទាងំអ្ស់ទនុះ និងយុេធស្ថស្រសតទ ើម្បជី្ុះឥេធិេលទៅទលើេួក
ទគ។ 

ានឱ្កាសសប្ារ់ប្កុម្សងាម្សីុវលិទ ើម្បចីូលរមួ្ និងដសវងរកការគាបំ្េឲ្យានការវនិិទោគ
ទលើទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធប្រករទដ្ឋយការេេួលខ្ុសប្តូវជាងម្ុនេីប្រទេសចិន។ ទនុះេុំដម្នជាការង្ហរ ៏
ង្ហយប្សួលទនាុះទ ើយ រ៉ាុដនតសកម្មភាេខាងទប្កាម្ទនុះអាចានស្ថរៈប្រទោជ្ន៍ចំទពាុះប្កុម្សងាម្សីុ
វលិកនុងេវីរអាសីុ និងតំរន់ ទេទេៀតដ លានការវនិិទោគខ្ពស់េីប្រទេសចិន ៖ 
 

 អ្ភិវឌ្ឍឲ្យានការយល់ ឹងកាន់ដតខាល ងំអ្ំេីស្ថា រ័នហិរញ្ញ វតាុចិន និងវធិីស្ថស្រសតររស់ចនិ៖ 
ទដ្ឋយទហតុថា ស្ថា រ័នទាងំអ្ស់ទនុះានការអ្ភិវឌ្ឍ ទហើយប្រតិរតតិការររស់េួកទគានការ
រកីធំធាត់ វជាការសំខាន់ណ្តស់ដ លប្កុម្សងាម្សីុវលិប្តូវេប្ងីកចំទណុះ ឹង និងការយល់
 ឹងររស់ខ្លួនអ្ំេីរចនាសម្ព័នធអ្ភិបាលកិចច យុេធស្ថស្រសត និងប្រតិរតតិការ។ 

 

 អ្ភិវឌ្ឍចំទណុះ ងឹអ្ំេដីផ្នការអ្ភិវឌ្ឍទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធទៅកប្ម្ិតប្រទេស និងកប្ម្ិតតំរន់៖ការ
ផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុររស់ចិនសប្ារ់គទប្ាងទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ ជាទរឿយៗដតងដតប្តូវបានទធវើ
ទ ើងជាកិចចទឆលើយតរចំទពាុះការទសនើសំុេីរដ្ឋា ភិបាលររស់ប្រទេសាច ស់ផ្ាុះ។ រណ្តត ប្រទេស 
នានា នឹងានរចនាសម្ព័នធគទប្ាងររស់ខ្លួនសប្ារ់ដសវងរកការផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុ។ តាម្រយៈ
ការប្រម្ូលេ័ត៌ានរចនាសម្ព័នធទាងំអ្ស់ទនុះ ទគអាចេាករណ៍េុកជាម្ុនថាទតើគទប្ាងណ្ត
ខ្លុះដ លនឹងប្តូវទធវើទ ើងនាទេលរនាា រ់។ 

 

 េិនិតយតាម្ដ្ឋនការអ្ភិវឌ្ឍដផ្នកស្ថា រ័ន និងសកម្មភាេនាទេលអ្នាគតររស់ AIIB៖ AIIB 
ឥ ូវទនុះកំេុងានប្រតិរតតិការ  រ៉ាុដនតប្រតិរតតិការទនុះទៅសាិតកនុង ំណ្តក់កាល ំរូងទៅ      
ទ ើយ។ ជាការសំខាន់ណ្តស់ដ លប្តូវេិនិតយតាម្ដ្ឋនទលើការអ្ភិវឌ្ឍររស់ស្ថា រ័នទនុះ និង
ការអ្នុវតតនូវទគាលនទោបាយថ្មីៗ និងទគាលនទោបាយដ លនឹងអាចទធវើទ ើងនាទេលខាង
ម្ុខ្ ៏ឆ្រ់ៗ ទដ្ឋុះប្ស្ថយរញ្ា ការរង្ហា ញេ័ត៌ាន និងការរទងកើតយនតការរណតឹ ងស្ថេុកខ។ 
 ូចគាន ទនុះដ រ  ំទណើ រការររស់ស្ថា រ័នទនុះសប្ារក់ារអ្នុម្័តទលើគទប្ាងគួរេេួលបានការ
េិនិតយតាម្ដ្ឋន ទ ើម្បកីំណត់រកឱ្កាសទ ើម្បជី្ុះឥេធិេលទលើការសទប្ម្ចចិតត។ សាជ្ិកភាេ
េហុភាគីររស់ធនាគារ ប្េម្ទាងំេំនាក់េំនងដររការផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញ វតាុររស់ធនាគារទនុះ
ជាម្ួយធនាគារេិភេទោក និងធនាគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ទៅទលើគទប្ាងជាទប្ចើន ផ្តល់ឱ្កាស
សំខាន់ៗសប្ារ់ការចូលរមួ្ និងការដសវងរកការគាបំ្េ។ 

 

 េិនិតយតាម្ដ្ឋនសកម្មភាេនានាររស់ម្ូលនិធវិនិិទោគ ៖ ម្ូលនិធិផ្លូវសូប្ត និងម្ូលនិធិសហ
ប្រតិរតតិការការវនិិទោគអាស្ថ ន-ចិន (CAF) ានសកម្មភាេរចួទហើយទៅកនុងតំរន់អា 
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ស្ថ ន។ វានស្ថរៈសំខាន់ ដ លប្តូវេិនិតយតាម្ដ្ឋនទលើប្រតិរតតិការររស់ម្ូលនិធិទាងំទនុះ 
ទៅទេលដ លម្ូលនិធិទាងំទនុះប្តូវបានេប្ងីកកាន់ដតធំទ ើង។ ម្ូលនិធិទាងំេីរទនុះាន  
ទគហេំេ័រដ លអាចកាល យជាប្រភេេ័ត៌ាន ៏ានស្ថរៈប្រទោជ្ន៍។ េ័ត៌ានទៅទលើទគហ
េំេ័រទាងំទនុះ ជាេ័ត៌ានទគាលរ៉ាុទណ្តណ ុះ ទហតុទនុះជាការសំខាន់ផ្ងដ រ ដ លប្តូវេិនិតយតាម្
ដ្ឋនទលើរបាយការណ៍ប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយ និងប្រភេេ័ត៌ាន ទេទេៀតសតីេគីទប្ាងដ លប្តូវ
បានទសនើទ ើង។ ភាគហ ុន ៏គួរឲ្យកត់សាា ល់ររស់ស្ថជ្ីវកម្មហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិទៅកនុង CAF 
និងការេេួលយកនូវរេដ្ឋា នអ្នុវតតការង្ហរររស់ IFC េីសំណ្តក់ CAF ផ្តល់នូវឱ្កាស
សប្ារក់ារចូលរមួ្ជាម្ួយម្ូលនិធិ រមួ្ទាងំតាម្រយៈការទប្រើប្បាស់យនតការគណទនយយភាេ
ដ លានទឈាម ុះថា ភាេអ្នុទោម្ េីប្រឹកា ទដ្ឋុះប្ស្ថយវវិេ ររស់ IFC ទដ្ឋយប្រជាេលរ ា
ដ លរងផ្លរ៉ាុះពាល់េីគទប្ាង។ 

 

 ទលើកម្ពស់ការយល់ ងឹររស់សហគម្ន៍៖ ប្រសិនទរើអ្នកបាន ឹង ឬទធវើការជាម្ួយសហគម្ន៍
ដ លអាចរងផ្លរ៉ាុះពាល់េីសកម្មភាេនានា ដ លេេួលម្ូលនិធិេីស្ថា រ័នទាងំទនុះ វជាការ
សំខាន់ណ្តស់ដ លប្តូវទលើកកម្ពស់ការយល់ ឹងររស់េួកទគ អ្ំេីតួអ្ងាទាងំទនុះ និងថាទតើ
ានជ្ទប្ម្ើសអ្វីខ្លុះសប្ារេ់ួកទគទ ើម្បជី្ុះឥេធិេលទលើគទប្ាង និងដសវងរកគណទនយយភាេ
និងសំណង ប្រសិនទរើេួកទគរងទប្គាុះ។ 

 

 ទាក់េងទៅកាន់ប្គឹុះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុចិន៖ ស្ថា រ័នទាងំអ្ស់ដ លប្តូវបានរញ្ជ ក់ទៅកនុងឯក
ស្ថរទនុះ សុេធដតអ្ុះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ខាជ រ់តាម្ទគាលការណ៍ការអ្ភិវឌ្ឍប្រករទដ្ឋយនិរនតរ
ភាេ ទដ្ឋយកនុងទនាុះ ការប្រឹកាទោរល់ជាម្ួយស្ថធារណៈជ្នគឺជាធាតុម្ួយ ៏សំខាន់។ 
ប្កុម្សងាម្សីុវលិអាចេាោម្ទធវើឲ្យានការចូលរមួ្េីស្ថា រ័នទាងំទនុះ ទ ើម្បទីសនើសំុេ័ត៌ាន 
និងផ្តល់ម្តិទោរល់ទាក់េងជាម្ួយនឹងការអ្ភិវឌ្ឍដផ្នកស្ថា រ័ន និងដផ្នកទគាលនទោបាយ 
ប្េម្ទាងំេាោម្ទ ើម្បជី្ុះឥេធិេលទលើគទប្ាងនីម្ួយៗ។ 

 

 តស ូម្តិឲ្យានរេដ្ឋា ន និងការអ្នវុតតកានដ់តប្រទសើរទ ើង៖ ប្ករខ្័ណឌ ការង្ហរដផ្នកររសិ្ថា ន 
និងសងាម្ររស់ AIIB ានវតតានរចួទហើយ រ៉ាុដនតទៅេុំទាន់បានអ្នុវតតស្ថកលបងទៅទ ើយ។ 
ធនាគារចិន និងម្ូលនិធិចិន ដ លប្តូវបានេិភាកាទៅេីទនុះ ានទគាលការណ៍ដណនាដំផ្នក
សងាម្ និងររសិ្ថា ន ដ លានគុណភាេកប្ម្ិតទផ្សងៗគាន  រ៉ាុដនតេំហំទនការអ្នុវតតតាម្ទគាល
នទោបាយទាងំអ្ស់ទនុះ ទៅានភាេម្ិនទាន់ចាស់ោស់ទៅទ ើយ។ ប្កុម្សងាម្សីុវលិ
អាចទធវើយុេធនាការ ទ ើម្បឲី្យានការេប្ងីករដនាម្ ដកលម្អ ផ្សេវផ្ាយស្ថធារណៈ និងអ្នុវតត
នូវទគាលការណ៍ទាងំអ្ស់ទនុះ។ 
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 តស ូម្តិទ ើម្បីឲ្យកាន់ដតានតាល ភាេ៖ ទលើកដលងដត AIIB េុំានស្ថា រ័នណ្តម្ួយដ លប្គរ
 ណត រ់ទដ្ឋយឯកស្ថរទនុះ បានផ្តល់េ័ត៌ានលម្អិតអ្ំេីគទប្ាងទៅតាម្ប្រេ័នធអ្ុីនទធើដណត
ទ ើយ។ ប្កុម្សងាម្សីុវលិអាចរញ្ចុ ុះរញ្ចូ លស្ថា រ័នទាងំទនុះឲ្យដកលម្អចំទពាុះការដ្ឋក់រង្ហា ញ
េ័ត៌ាន។ 

 

 តស ូម្តិជាម្ួយស្ថា រន័ហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិដ លសហការជាម្ួយ AIIB៖ AIIB បានចារ់ទផ្តើម្
គទប្ាងសហផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញរបទានជាម្ួយប្គឹុះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុអ្នតរជាតិ ទេទេៀត រមួ្ាន 
ធនាគារអ្ភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ ធនាគារអ្ឺរ ៉ារុសប្ារ់ការស្ថត រ និងអ្ភិវឌ្ឍ និងធនាគារេិភេទោក។ 
ការផ្តល់ហិរញ្ញរបទានរមួ្គាន  រទងកើតនូវប្ចកចូលម្ួយ ៏សំខាន់កនុងការជ្ុះឥេធិេលទៅទលើ
ប្រតិរតតិការ និងការអ្នុវតតររស់ AIIB តាម្រយៈការទប្រើប្បាស់ទវេិការចូលរមួ្ និងយនតការ
គណទនយយភាេដ លផ្តល់ទដ្ឋយសហអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញរបទាន។ 

 

 អ្ភិវឌ្ឍរណ្តត ញដចករដំលកេ័ត៌ាន៖ ស្ថា រ័នដ លប្តូវបានប្គរ ណត រ់ទដ្ឋយឯកស្ថរទនុះ
ានភាេសមុគស្ថម ញ និងានប្រតិរតតិការទៅកនុងរណ្តត ប្រទេសោរ់សិរប្រទេសកនុងេវីរអាសីុ
និងេូទាងំេិភេទោក។ ទដ្ឋយទហតុផ្លទនុះ វជាការសំខាន់ណ្តស់សប្ារ់សងាម្សីុវលិ
កនុងការដចករដំលកេ័ត៌ាន និងរេេិទស្ថធន៍គាន ទៅវញិទៅម្កជាប្រចា ំ ជាម្ួយទ គូ និងអ្នក
រមួ្ការង្ហរ ទេទេៀតទៅថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តំរន់ និងថាន ក់អ្នតរជាតិ។ 
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