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សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត រ្ី គូសបញ្ជា កពី់វសិ័យប្ដ្លមា្សការ ៉្ុ
ពលសរមាបកិ់ចចសហរបតិបតរិការវាង អាស៊ា ្ ្ិងសហភាព
អឺរ  ៉ុប នាក្ពលអនាគត 
 
របភព៖ Khmer Times  
 

សក្ដរចអគគដហាក្សនាបតីក្តក្ោ ហ៊ា៉ុ្ ប្ស្ នាយក
រដ្ឋដន្ត រ្ី ន្រពះរាោណាចរកកដព៉ុោ ្ិងោរបធា្អាស៊ា ្ឆ្ន ាំ
២០២២ បា្គូសបញ្ជា ក់ពីវសិ័យចដបងៗ ក្ដី្ដបបីក្ងកី្កិចច
សហរបតិបតរិការរវាងអាស៊ា ្ ្ិងសហភាពអឺរ  ៉ុប នាក្ពល 
អនាគត។ កិចចសហរបតិបតរិការ្ឹងក្តរ តក្លីវសិយ័ោអាទិភាព
ោក្រចី្ រដួមា្៖ ការដឹ្កជញ្ាូ ្ ការតភាា ប់ ្ិងការអភិវឌ្ឍ
ក្ហដ្ឋឋ រចនាសដព័ ធ្មា្គ៉ុណភាព ពាណិជាកដម្ិងវ ិ្ ិក្ោគ ការ
ពរងឹងដីរកូសហរាស្ិងសហរាសធ៉ុ្តូច្ិងដធយដ ការ
បាំប្បលងថាដពល បក្ចចកវទិា្ិងក្សដ្ឋកិចចឌី្ជីថល ចាំណី
អាហារ្ិងកសិកដម វទិាសន្តសរ បក្ចចកវទិា ្ិង ្វា ៉្ុវតរ្៍ 
ការតល ស់បរូរធ្ធា្ដ ៉្ុសស ្ិងការសក្រដចបា្្ូវក្ាល
ក្ៅអភិវឌ្ឍ្៍របកបក្ដ្ឋយចីរភាពរតឹដឆ្ន ាំ២០៣០។  សក្ដរច 
ហ៊ា៉ុ្ ប្ស្ បា្ក្លីកក្ ងីប្បបក្្ះកន៉ុងកិចចសមាា ស្៍ោ
លាយលកខណ៍អកសរោដួយសរព័ត៌មា្ EURACTIV ដ៉ុ្
កិចចរបជ៉ុាំកាំពូលអាស៊ា ្-សហភាពអឺរ  ៉ុប ក្ដី្ដបអីបអរសទរ
ខួបអ ៉្ុសាវរយីក៍្លីកទី៤៥ឆ្ន ាំន្ការបក្ងកីតទាំនាក់ទាំ្ងនដ្គូ
ស ទ្នាអាស៊ា ្-សហភាពអឺរ  ៉ុប។ ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
ការនាាំក្ចញរបស់កដព៉ុោក្ៅអាក្ដ រកិមា្តនដលោង ៨ ប៊ាលីា្
ដ្៉ុលាល រកន៉ុងរយៈក្ពល ១១ប្ខ 
 
របភព៖ Khmer Times  
 

កដព៉ុោ បា្នាាំក្ចញទាំ្ិញកន៉ុងទាំហាំទឹករបាក់ ៨,២១ 
ប៊ាីលា្ដ្៉ុលាល រក្ៅទីផ្ារអាក្ដ រកិកន៉ុងរយៈក្ពល ១១ប្ខ ន្ឆ្ន ាំ
២០២២។ តួក្លខក្្ះ តាំណាងឱ្យកាំក្ណី្របមាណ ២៣% 
ក្បីក្ធៀប្ឹងរយៈក្ពលដូ្ចាន កាលពីឆ្ន ាំដ៉ុ្ ក្ដ្ឋយក្ោងតាដ
របាយការណ៍ច៉ុងក្រកាយរបស់អគគនាយកដ្ឋឋ ្គយ្ិងរដ្ឋឋ ករ
កដព៉ុោ។ ទាំ្ិញកដព៉ុោសរ៉ុបរបមាណ ៤០% រតូវបា្នាាំក្ចញ

ក្ៅអាក្ដ រកិកន៉ុងអាំ ៉ុងប្ខដករាដ្ល់ប្ខវចិឆិកា។ អាក្ដ រកិក្ៅប្ត
ោរបក្ទស ប្ដ្លបា្ទិញផ្លិតផ្លពីកដព៉ុោក្រចី្ោងក្គ 
បនាទ ប់ពីរបក្ទសក្វៀតណាដ ចិ  ្ជប ៉ុ  ្កាណាដ្ឋ ្ ិងអាលលឺដ ង់។ 
ទ ទ្ឹដ្ឹងក្្ះ របាយការណ៍ដ្ប្ដ្លបា្គូសបញ្ជា ក់ថា កដព៉ុោ 
បា្នាាំចូលទាំ្ិញ ២៩២,៧ លា្ដ្៉ុលាល រ ពីអាក្ដ រកិ ធាល ក់ច៉ុះ 
៤,៨% ក្ធៀប្ឹងឆ្ន ាំដ៉ុ្។ ការនាាំក្ចញសាំខា្់ៗរបស់កដព៉ុោ
ក្ៅកា្់អាក្ដ រកិមា្ដូ្ចោ វាយ្ភណឌ  ប្សបកក្ជីង 
ផ្លិតផ្លក្ធវីដ្ាំក្ណីរ ្ិងផ្លិតផ្លកសិកដម ខណៈប្ដ្ល
ការនាាំចូលសាំខា្់មា្ដូ្ចោ ោ្យ រ្ ចាំណីសតវ ្ិង
ក្រគឿងមា ស៉ុី្។ ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 

រកសួងជាំរ៉ុញកសិករក្ៅច៉ុះបញ្ា ីក្ដី្ដបនីាាំក្ចញក្រដចក្ៅចិ្ 
 
របភព៖ Khmer Times 
 

រកសួងកសិកដម រ៉ុកាខ របមា ញ់ ្ិងក្្សទបា្អាំពាវ
នាវដ្ល់កសិករ្ិងមាច ស់ក្រាងចរកប្កនចនក្រដចក្ៅច៉ុះបញ្ា ីរតួត
ពិ្ិតយគ៉ុណភាពក្ដី្ដបនីាាំក្ចញក្រដចក្ៅទីផ្ារចិ្។ ការ
អាំពាវនាវក្្ះ ក្ធវីក្ ងីបនាទ ប់ពីកដព៉ុោ្ិងចិ្ក្ទីបប្តច៉ុះហតែ
ក្លខាក្លីពិធីសរសរីពីលកខខណឌ តរដូវអនាដ័យ្ិងភូតាដ
អនាដ័យសរមាប់ការនាាំក្ចញក្រដច។ តាដក្សចករីជូ្ដ្ាំណឹង 
រកសួង បា្អាំពាវនាវដ្ល់មាច ស់ចាំការក្រដច សហករដ្ឋាំក្រដច 
្ិងមាច ស់ក្រាងចរកប្កនចន្ិងក្វចខចប់ក្រដច ប្ដ្លមា្បាំណង
នាាំក្ចញក្រដចក្ៅទីផ្ារចិ្ ដកដ្ឋក់ពាកយក្សនីស៉ុាំច៉ុះបញ្ា ីក្ៅ
អគគនាយកដ្ឋឋ ្កសិកដម។ ពិធីសរក្្ះ ក៏្ឹងផ្រល់លទធភាព
ដ្ល់រកសួងសែ ប័្ជាំនាញន្របក្ទសទាំងពីរប រ្ការចរចា
ក្លីលកខខណឌ តរដូវ ក្ដី្ដបអី ៉្ុញ្ជា តឱ្យកដព៉ុោអាចនាាំក្ចញ
ក្រដចក្ដ្ឋយតទ លក់្ៅទីផ្ារចិ្។ បចច៉ុបប ន្ក្្ះ កដព៉ុោមា្នផ្ទ
ដី្ដ្ឋាំក្រដចោង ៦.៧០០ ហកិតា ប្ដ្លទទួលបា្ផ្លោដធយដ
របមាណ ៣០.០០០ ក្តា្។  ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 

 

  

https://www.khmertimeskh.com/501203046/cambodian-pm-highlights-potential-areas-for-future-asean-eu-cooperation/
https://www.khmertimeskh.com/501203068/cambodias-exports-to-u-s-worth-over-8-billion-in-11-months/
https://www.khmertimeskh.com/501202015/farmers-urged-to-register-for-china-peppercorn-export/


ព័ត៌មានក្នងុស្រុក្ (បកប្របក្រៅផ្លូ វការ) វ  ៉ុល ០២ | ក្លខ ០៦ 
 

 iTrade Bulletin | 2 

រកដុហ៊ា៉ុ្ោង ២០.០០០ បា្ច៉ុះបញ្ា ីអាជីវកដមតាដថាន លបក្ចចកវទិាពត័ម៌ា្ 
 
របភព៖ Khmer Times 
 

របាយការណ៍របសរ់កសួងក្សដ្ឋកិចច្ិងហរិញ្ាវតែ៉ុ បា្ឱ្យដឹ្ងថា គិតរតឹដប្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០២២  របព័ ធ្ច៉ុះបញ្ា ីអាជីវកដមតាដ
ថាន លបក្ចចកវទិាព័ត៌មា្បា្អ ៉្ុដ័តយល់រពដច៉ុះបញ្ា ីរកុដហ៊ា៉ុ្ចាំ្ួ្ ២០.១៨៩ ក្សមី្ឹងទ៉ុ្វ ិ្ ិក្ោគសរ៉ុប ៥,៧០ ប៊ាលីា្ដ្៉ុលាល រ
អាក្ដ រកិ ។ ក្រៅពីក្្ះ ពាណិជានាដចាំ្ួ្ ១២.៧៤២ កាំព៉ុងសែិតកន៉ុងដ្ាំណាក់កាលរតួតពិ្ិតយ ក្ដី្ដបទីទួលបា្ការអ ៉្ុដ័តយល់
រពដ ខណៈពាណិជានាដចាំ្ួ្២ រតូវបា្បដិ្ក្សធ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកដព៉ុោបា្ដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំក្ណីរការ្ូវរបព័ ធ្ច៉ុះបញ្ា ីអាជីវកដមតាដ
ថាន លបក្ចចកវទិាព័ត៌មា្កាលពីប្ខដិថ៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២២។ អាជីវកដមថមីៗអាចច៉ុះបញ្ា ីតាដរយៈរបព័ ធ្ក្្ះ ក្ដ្ឋយអាចផ្រល់្ិងទទួល
ឯកសរោកញ្ច ប់កន៉ុងទរដង់ឌី្ជីថល។ ការក្របីរបាសរ់បព័ ធ្ក្្ះ្ឹងជួយកាត់ប ែ្យរាល់្ីតិវធីិសម៉ុគសម ញ តរដូវការព័ត៌មា្ដ្ប្ដ្
លៗ ក្ពលក្វលា ្ ិងនថលចាំណាយប្ដ្លធាល ប់មា្ក ល្ងដក។ រកសួង ្ ិងសែ ប័្ចាំណ៉ុ ះរាជរដ្ឋឋ ភិបាលោក្រចី្រដួមា្រកសងួពាណិជា
កដម អគគនាយកដ្ឋឋ ្ព ធ្ដ្ឋរ រកសួងការងារ្ិងបណរ៉ុ ះបណារ លវោិា ជីវៈ រកសួងដហានផ្ទ ្ិងរកុដរបឹកាអភិវឌ្ឍ្៍កដព៉ុោ  រតូវបា្ក្ធវី
សមាហរណកដមរដួបញ្ចូលប្តដួយកន៉ុងរបព័ ធ្ច៉ុះបញ្ា ីអាជីវកដមក្្ះ។  ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/501201299/over-20000-biz-registered-with-mef-single-portal/
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Cambodian PM Highlights Potential Areas for Future 
ASEAN-EU Cooperation 
 
Source: Khmer Times  
 
Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia 
and Chair of ASEAN 2022, has emphasized key areas for 
intensifying future cooperation between ASEAN and 
EU. Priority areas of cooperation will include, among 
others: transport, connectivity and quality 
infrastructure development; trade and investment; 
strengthening of MSMEs; energy transition; digital 
economy and technology; food and agriculture; 
science, technology, and innovation; people-to-people 
exchanges; and the attainment of Sustainable 
Development Goals (SDGs) by 2030, Hun Sen told 
EURACTIV Media in a written interview ahead of the 
ASEAN-EU Commemorative Summit to celebrate the 
45th Anniversary of ASEAN-EU Dialogue Relations. 
Click here to read more 
 
Cambodia’s Exports to U.S. Worth over $8 Billion in 11 
Months 
 
Source: Khmer Times  
 
Cambodia exported $8,217 million worth of products 
to the U.S. market in the first eleven months of this 
year. The figure represents an increase of about 23 
percent compared to the same period last year, 
according to the latest report from the General 
Department of Customs and Excise (GDCE) at the 
Ministry of Economy and Finance. About 40 percent of 
Cambodia’s total exported goods went to the U.S. 
during the January-November period. The U.S. 
remained the largest buyer of Cambodia’s products, 
followed by Vietnam, China, Japan, Canada, and 
Germany. Meanwhile, Cambodia imported $292.7 
million worth of goods from the U.S., a year-on-year 
decrease of 4.8 percent, pointed out the same report. 
Cambodia’s major exports to the U.S. include textiles, 
footwear, travel goods and agricultural products, while 
its main imports are vehicles, animal feed and 
machinery. Click here to read more 
 
 
 
 
 
 
 

Farmers Urged to Register for China Peppercorn 
Export 
 
Source: Khmer Times 
 
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries has 
called for farmers and processing plant owners to 
register for quality inspection related to the export of 
peppercorn to China. The call was made after 
Cambodia and China recently signed a protocol on 
phytosanitary requirements for the export of 
peppercorns. In a statement on Monday, the ministry 
said that pepper plantation owners, pepper 
agricultural cooperatives, and pepper processing and 
packaging factories that wish to produce and process 
pepper, and export peppercorn to the Chinese market, 
may apply for registration of pepper plantations and 
processing facilities for exporting pepper to China at 
the ministry’s General Department of Agriculture 
(GDA). The newly-signed protocol paves the way for 
the two countries’ specialised ministries and 
institutions to continue negotiations on phytosanitary 
requirements to allow Cambodian pepper to be 
directly exported to China. Currently, the area of 
pepper land is over 6,700 hectares, with an average 
yield of about 30,000 tons. Click here to read more 
 
Over 20,000 biz Registered with MEF Single Portal 
 
Source: Khmer Times 
 
As of December 12, 20,189 businesses had been 
approved with a total capital of $5.70 billion, according 
to a report from the Online Business Registration 
System under the Ministry of Economy and Finance. 
Some 12,742 business names of companies are in the 
stage of approval, the report said, adding that two 
business names have been rejected. The government 
launched the online business registration system, 
known as the Single Portal, in June 2022. New 
businesses can register on the packet information 
system, and all other documents can be provided and 
received in digital form. Through this platform, 
complex procedures, repetitive information, time and 
cost incurred under the old process will be minimized. 
Several ministries and state-run institutions – the 
Ministry of Commerce, General Department of 
Taxation, Ministry of Labor and Vocational Training, 
Ministry of Interior, and Council for the Development 
of Cambodia – have been integrated into a business 
registration system on the platform. Click here to read 
more 

https://www.khmertimeskh.com/501203046/cambodian-pm-highlights-potential-areas-for-future-asean-eu-cooperation/
https://www.khmertimeskh.com/501203068/cambodias-exports-to-u-s-worth-over-8-billion-in-11-months/
https://www.khmertimeskh.com/501202015/farmers-urged-to-register-for-china-peppercorn-export/
https://www.khmertimeskh.com/501201299/over-20000-biz-registered-with-mef-single-portal/
https://www.khmertimeskh.com/501201299/over-20000-biz-registered-with-mef-single-portal/
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សហភាពអឺរ  ៉ុបសក្រដចបា្្ូវកិចចរពដក្រពៀងសាំខា្ដួ់យសរី
ពីព ធ្ក្លីការបាំព៉ុលបរសិែ ្សរមាបទ់ាំ្ិញនាាំចូល 
 
របភព៖ CNBC 
 

ប្ផ្្ការរបស់សហភាពអឺរ  ៉ុប ក្លីយ រ្ការប្កសរដួល
ព ធ្ក្លីឧសម័្កាបូ្ិកក្ៅរពាំប្ដ្្ បា្ក្បាះជាំហា្ក្ៅដ៉ុខគួរ
ឱ្យកត់សមាគ ល់ បនាទ ប់ពីកិចចរពដក្រពៀងបក្ណារ ះអាស ន្រវាង
រកុដរបឹកាសហភាពអឺរ  ៉ុប ្ិងសភាអឺរ  ៉ុបបា្ឈា្ដ្ល់ការ
រពដក្រពៀងាន ។ ប្ផ្្ការក្្ះ គឺយ រ្ការចាាំបាច់កន៉ុងក្ាលក្ៅ
ដ៏្ធាំរបស់សហភាពអឺរ  ៉ុប ក្ដី្ដបកីាត់ប ែ្យការបាំភាយឧសម័្
ផ្ទះកញ្ច ក់ោ ងក្ហាចណាស់៥៥% រតឹដឆ្ន ាំ២០៣០។ ការ
យកព ធ្ក្លីឧសម័្កាបូ្ិកក្ៅរពាំប្ដ្្ ្ឹងមា្វសិលភាព
ក្លីទាំ្ិញនាាំចូលតាដវសិ័យដូ្ចោ អគគិស្ី ជី អាល៉ុយដីញ ូដ 
ស៉ុីដ ងត៍ ប្ដ្កប្ថប ្ ិងប្ដ្ក។ យ រ្ការប្កសរដួលព ធ្ក្លីឧសម័្
កាបូ្ិកក្ៅរពាំប្ដ្  ្  ោអវីប្ដ្លសហភាពអឺរ  ៉ុបក្រាង្ឹងបក្ងកីត 
ក្ដ្ឋយយកព ធ្ឱ្យក្សមី្ឹងកាបូ្ប្ដ្លបា្បក្ញ្ចញ។ មា្ប្ត
ទាំ្ិញនាាំក្ចញពីរបក្ទស ប្ដ្លមា្ក្ាលបាំណងាាំពារ
អាកាសធាត៉ុដូ្ចាន ្ឹងសហភាពអឺរ  ៉ុបប ៉ុក្ណាណ ះ ក្ទីបអាចនាាំ
ចូលអឺរ  ៉ុបបា្ ក្ដ្ឋយព៉ុាំចាាំបាច់ទិញវញិ្ជា ប្បរតអ ៉្ុញ្ជា ត
បក្ញ្ចញឧសម័្កាបូ្ិកក្នាះក្ទ ។ ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
កាលា ៉្ុវតរភាពោក្រចី្ ប្ដ្លអាជីវកដមខាន តតូចដិ្បា្ដឹ្ង 
 
របភព៖ World Economic Forum 
 

កន៉ុងចាំក្ណាដរកុដហ៊ា៉ុ្ទាំងអស់ ៩០% គឺោរកុដហ៊ា៉ុ្
ខាន តតូច ប្ដ្លបា្រដួចាំប្ណករបមាណ ៧០% ន្ការងារ 
្ិងផ្លិតផ្លកន៉ុងរសុកសរ៉ុបក្ៅទូទាំងពិភពក្លាក។ ការ
រសវរោវថមីៗ បា្គូសបញ្ជា ក់ថា៦៧% ន្សហរាសធ៉ុ្តូច 
្ិងដធយដ បងាា ញពីកិចចខិតខាំរបឹងប្របងកន៉ុងការប រ្្ិរ រ្រភាព
អាជីវកដមរបស់ខលួ្ប្ដ្លោបញ្ជា របឈដដ៏្សាំខា្់។ របាយ
ការណ៍របចាាំឆ្ន ាំ បា្រកក្ ញីថា អាជីវកដមកា្់ប្តតូច
កា្់ប្តមា្កាលា ៉្ុវតរភាពកន៉ុងការពរងីកអាជីវកដម ្វា ៉្ុវតរ្៍ 
្ិង្ិរ រ្រភាពក្សដ្ឋកិចចសកល តាំប្់ ្ិងកន៉ុងរសុក។ ក្ោង

តាដរបាយការណ៍ បញ្ជា របឈដសាំខា្់ៗរបមាណ ៦៧% 
ប្ដ្លកាំព៉ុងក្កីតមា្ ន្របតិបតរិការរបស់សហរាសធ៉ុ្តូច 
្ិងដធយដ គឺការប រ្្ិរ រ្រភាព ្ិងពរងីកអាជីវកដម ក្ហយី
ក្សទីរប្តពាក់កណារ លន្សហរាសទាំងក្្ះ បា្បងាា ញថា
ក្ទពក្កាសលយអាជីវកដម ក៏ោបញ្ជា របឈដសាំខា្់ដួយប្ដ្រ។ 
ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
ឌី្ជីថលូប្ីយកដមជួយក្លីកកដពស់បរោិប័្ នហរិញ្ាវតែ៉ុកន៉ុង
ចាំក្ណាដយ៉ុវជ្អាស៊ា ្ 
 
របភព៖ World Economic Forum 
 

របាយការណ៍ថមីដួយ បា្បងាា ញថា ឌី្ជីថលូប្ីយកដម
ជួយក្លីកកដពស់បរោិប័ ន្ហរិញ្ាវតែ៉ុកា្់ប្តរបក្សីរកន៉ុងចាំក្ណាដ
យ៉ុវជ្ឌី្ជីថលអាស៊ា ្។ របាយការណ៍សរីពីជាំនា្់ឌី្ជីថល
អាស៊ា ្ឆ្ន ាំ២០២២ របស់ក្វទិកាក្សដ្ឋកិចចពិភពក្លាក បងាា ញថា 
អាស៊ា ្មា្កាំក្ណី្ឌី្ជីថលូប្ីយកដម ប្ដ្លដិ្ធាល ប់មា្ពី
ដ៉ុ្ ក្ហយី្ិនាន ការក្្ះ្ឹងក្ៅប្តប រ្ក្ៅដ៉ុខក្ទៀត។ ការ
ទទួលបា្ក្សវាហរិញ្ាវតែ៉ុឌី្ជីថលក៏កាំព៉ុងក្កី្ក្ ងីក្ៅទូទាំង
តាំប្់ផ្ងប្ដ្រ។ ោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ របាយការណ៍ក្្ះ បា្រក
ក្ ញីថា ន្តសរី មាច ស់ដីរកូអាជីវកដម សហគដ្៍ជ្បទ ្ិង
រកុដងាយរងក្រាះក្ផ្សងក្ទៀត មា្គមាល តកន៉ុងការទទួលបា្
ក្សវាហរិញ្ាវតែ៉ុក្ៅកន៉ុងតាំប្់។ ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
សហភាពអឺរ  ៉ុបក្សនីឱ្យរកដុរបឹកាន្អងគការពាណិជាកដមពិភព
ក្លាក ក្ដ្ឋះរសយវវិាទពាណិជាកដមោដួយចិ្ 
 
របភព៖ ALJAZEERA 
 

វវិាទពាក់ព័ ធ្្ឹងការក្ចាទរបកា្់ក្លីការរតឹតបតិរបស់
ចិ្ក្លីសិទធិរបស់រកុដហ៊ា៉ុ្សហភាពអឺរ  ៉ុបកន៉ុងការក្របីត៉ុលាការ
បរក្ទស ក្ដី្ដបកីារពាររបកាស្ីយបរតតកកកដម បក្ចចកវទិា
ោ្់ខពស់របស់ខលួ្ ្ិងការក្ធវីពាណិជាកដមោដួយលីទ៉ុយអា្ី 
ប្ដ្លោសមាជិកសហភាពអឺរ  ៉ុប។ គណៈកមាម ធិការសហភាព
អឺរ  ៉ុបបា្្ិោយក្ៅកន៉ុងក្សចករីប្ថលងការណ៍ថា “កន៉ុងករណី

https://www.cnbc.com/2022/12/13/eu-reaches-agreement-on-first-of-its-kind-carbon-border-levy.html
https://www.weforum.org/agenda/2022/12/future-readiness-here-s-why-smaller-businesses-success-matters/
https://www.weforum.org/agenda/2022/12/asean-youth-digitalization-inclusivity-digital-generation/
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ទាំងពីរ វធិា្ការក្្ះក្ធវីឱ្យខូចខាតោ ងខាល ាំងដ្ល់អាជីវកដម
អឺរ  ៉ុប” ក្ហយីវធិា្ការរបឆ្ាំង្ឹងលីទ៉ុយអា្ីបា្រ ាំខា្ដ្ល់
ពាណិជាកដម្ិងប្ខសរចវាក់ផ្គត់ផ្គង់កន៉ុងសហភាពអឺរ  ៉ុប។ វវិាទ
ក្្ះ ក្ធវីឱ្យមា្កេីបារដាពីការទមាល ក់ករដិតទាំនាក់ទាំ្ងការទូត
រវាងចិ្្ិងលីទ៉ុយអា្ីចាប់ពីប្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ិងការដ្ឋក់
សមាព ធក្លីរបក្ទសនានាក្ដី្ដបតីរ ច់ទាំនាក់ទាំ្ងោដួយរបោ
ោតិបាល់ទិកប្ដ្លមា្របោជ្ចាំ្ួ្ ២,៨ លា្នាក់ 
បនាទ ប់ពីលីទ៉ុយអា្ី បា្អ ៉្ុញ្ជា តឱ្យក្បីកសែ ្ទូតនតវា ្់ 
ក្ៅទីរកុងវលី្ីញូស។ កន៉ុងករណីដួយក្ទៀត គណៈកមាម ធិការ
បា្្ិោយថា ចាប់តាាំងពីប្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ ត៉ុលាការ
ចិ្បា្ក្ចញ "ដី្ការបឆ្ាំងបណរឹ ង" ប្ដ្លរារា ាំងរកុដហ៊ា៉ុ្
អឺរ  ៉ុប ប្សវងរកសាំណងក្លីរបកាស្ីយបរតតកកកដមសរង់ដ្ឋរ
សាំខា្់ៗក្ៅកន៉ុងត៉ុលាការបរក្ទស ដូ្ចោត៉ុលាការសហភាព
អឺរ  ៉ុបោក្ដី្ដ។ ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
ចិ្កាំព៉ុងក្រតៀដកញ្ចបថ់វកិាចាំ្ួ្១៤៣ប៊ាលីា្ដ្៉ុលាល រសរមាប ់
ជួយរកុដហ៊ា៉ុ្ប ទ្ះឈបីរបស់ខលួ្កន៉ុងការរបឈដដ៉ុខ្ឹងការ
រតឹតបតិរបស់អាក្ដ រកិ 
 
របភព៖ The Economic Times 
 

ចិ្កាំព៉ុងក្រៀបចាំកញ្ច ប់ជាំ្ួយោង ១ រទីលា្យ្់ 
(១៤៣ ប៊ាីលា្ដ្៉ុលាល រ) សរមាប់ឧសាហកដមឧបករណ៍
ក្អ ចិរតូ្ិកពាក់កណារ លចដលង (semiconductor) របស់
ខលួ្កន៉ុងជាំហា្ដ៏្សាំខា្់ដួយក្ឆ្ព ះក្ៅរកការរគប់រគងការផ្លិត
ប ទ្ះឈបីក្ដ្ឋយខលួ្ឯង ្ិងទប់ទល់្ឹងក្ាល្ក្ោបាយ
អាក្ដ រកិ ប្ដ្លមា្បាំណងកាត់ប ែ្យភាពក្ជឿ្ក្លឿ្ប្ផ្នក
បក្ចចកវទិារបស់ខលួ្។ ចិ្ក្រាង្ឹងដ្ឋក់ក្ចញកញ្ច ប់ក្លីក
ទឹកចិតរសរក្ពីព ធ្ដ៏្ធាំបាំផ្៉ុតរបស់ខលួ្កន៉ុងរយៈក្ពល ៥ ឆ្ន ាំ
ខាងដ៉ុខ ប្ដ្លភាគក្រចី្ន្ឧបតែដាធ្ ្ិងឥណទ្ព ធ្គឺ
ក្ដី្ដបីជាំរ៉ុញផ្លិតកដម ្ិងសកដមភាពរសវរោវឧបករណ៍
ក្អ ចិរតូ្ិកពាក់កណារ លចដលងរបស់ខលួ្។ ោដួយ្ឹងកញ្ច ប់
ក្លីកទឹកចិតរក្្ះផ្ងប្ដ្រ ចិ្ក៏មា្ក្ាលបាំណងបក្ងកី្ការ
ាាំរទដ្ល់រកុដហ៊ា៉ុ្ប ទ្ះឈបីរបស់ខលួ្ កន៉ុងការសងសង់ 
ពរងីក ឬក្ធវីទាំក្្ីបកដមក្រគឿងបរកិាខ រកន៉ុងរសុកសរមាប់ការផ្លិត 

ការផ្គ៉ុ ាំ ការក្វចខចប់ ្ិងការរសវរោវ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍។ ច៉ុចទីក្្ះ
ក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
អងគការរូបិយវតែ៉ុអ រ្រោតិ្ិងធនាារពិភពក្លាកបងាា ញ
សញ្ជា អាស ន្ចាំក្ពាះក្សដ្ឋកិចចសកល 
 
របភព៖ Bloomberg 
 

អងគការរូបិយវតែ៉ុអ រ្រោតិ ធនាារពិភពក្លាក ្ិងអងគការ
អ រ្រោតិដ្នទក្ទៀត បា្បងាា ញកេីបារដាក្លីបញ្ជា កាំក្ណី្
ក្សដ្ឋកិចចសកលដិ្លអ ប ៉ុប្ រ្សងឃដឹថាការក្បីករបក្ទសក្ ងី
វញិរបស់ចិ្ ្ឹងអាចជួយក្រសចរសង់កាំក្ណី្ក្សដ្ឋកិចច
សកលបា្។ ថមីៗក្្ះ អងគការរូបិយវតែ៉ុអ រ្រោតិ បា្
ពាករណ៍ថាក្សដ្ឋកិចចសកលឆ្ន ាំ២០២៣ ្ឹងមា្កាំក្ណី្ 
រតឹដប្ត២,៧%  ប្ដ្លធាល ក់ច៉ុះពី ៣,២% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២២។ 
ក្លីសពីក្្ះ របធា្ធនាារពិភពក្លាក ដ្ឋវដិ្ មា ល់តស ់
បា្បងាា ញកេីបារដាោ ងខាល ាំងថា ពិភពក្លាកកាំព៉ុងឋតិក្ៅ
ប្កបរមាត់រចកន្វបិតរិក្សដ្ឋកិចចសកល ប្ដ្លប ះពាល់ក្លី
របក្ទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍ្៍រយៈក្ពលប្វង។ ោដួយាន ក្្ះប្ដ្រ 
ក្លាករសី ង ូហស៉ុ ីអូក៉ុ្ចូ អ៉ុីវាឡា អគគនាយកិាអងគការពាណិជាកដម
ពិភពក្លាក បា្វាយតនដលថា ពាណិជាកដមសកល្ឹងមា្
កាំក្ណី្ទបរបមាណ១% ប ៉ុក្ណាណ ះក្ៅឆ្ន ាំ២០២៣ ប្ដ្ល
ធាល ក់ច៉ុះពី៣,៥% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២២ក្្ះ។ ចិ្គួរប្តកាត់ប ែ្យ
អធិក្រកសរ៉ុកក្សបៀងអាហារ្ិងជីរបស់ខលួ្ ក្ដី្ដបជួីយដ្ល់
របក្ទសប្ដ្លខវះខាត ្ិងជួយពិភពក្លាកពីសែិតាផ្រណា។ 
ច៉ុចទីក្្ះក្ដី្ដបអីា្បប្ ែ្ដ 
 
 

https://www.aljazeera.com/news/2022/12/7/eu-requests-wto-panels-over-trade-disputes-with-china
https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/china-readying-143-billion-package-for-its-chip-firms-in-face-of-us-curbs/articleshow/96197896.cms
https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/china-readying-143-billion-package-for-its-chip-firms-in-face-of-us-curbs/articleshow/96197896.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-09/imf-world-bank-sound-alarm-about-global-economic-outlook?leadSource=uverify%20wall
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European Union reaches landmark agreement on a 
pollution tax for imports 
 
Source: CNBC 
 
Plans for the European Union’s Carbon Border 
Adjustment mechanism took a significant step forward 
after a provisional deal between the Council of the EU 
and members of the European Parliament was 
reached. The CBAM is a significant cog in the EU’s 
broader goal to cut greenhouse gas emissions by at 
least 55% by the year 2030. It will cover a range of 
goods and sectors such as electricity, fertilizers, 
aluminium, cement, steel and iron. Carbon Border 
Adjustment Mechanism, the EU has a plan to create a 
levy to equalize the price of carbon. Only countries with 
the same climate ambition as the EU will be able to 
export to the EU without buying CBAM certificates. 
Click here to read more 
 
The big opportunity behind small businesses 
 
Source: World Economic Forum 
 
Smaller companies represent 90% of all companies and 

are responsible for nearly 70% of both jobs and gross 

domestic product (GDP) worldwide. Recent Forum 

research highlights that 67% of SMEs and mid-sized 

companies report fighting for survival as their top 

challenge. A Year On report finds that smaller 

businesses have what it takes to enable widespread 

growth, innovation and sustainability in our global, 

regional and local economies. According to the report, 

the top challenge currently preoccupying 67% of 

executives of SMEs is survival and expansion and 

almost half of them highlight talent as one of their main 

challenges. Click here to read more 

 

Digitalization helps promote financial inclusion 
among ASEAN youth 
 
Source: World Economic Forum 
 
Digitalization can unlock greater financial inclusion 

among the ASEAN digital generation, according to a 

new report. The ASEAN region has seen unprecedented 

growth in digitalization, and this trend looks set to 

continue, according to the World Economic Forum’s 

ASEAN Digital Generation Report 2022. The uptake of 

digital financial services is also increasing across the 

region. However, the report found that women, micro-

business owners, rural communities, and other 

underserved groups experience gaps in accessing 

financial services in the region. Click here to read more 

 

EU requests WTO panels over trade disputes with 

China  

 

Source: ALJAZEERA 

 
The disputes concern alleged Chinese restrictions on 

EU companies’ rights to use a foreign court to protect 

their high-tech patents, and trade with EU member 

Lithuania. “In both cases, the measures are highly 

damaging to European businesses,” the Commission 

said in a statement, adding that measures against 

Lithuania disrupted intra-EU trade and supply chains. 

One of the disputes concerns China’s downgrading of 

diplomatic ties with Lithuania from December 2021 

and pressure on multinationals to sever links with the 

Baltic nation of 2.8 million people after it allowed 

Taiwan to open a de facto embassy in Vilnius. In the 

other case, the Commission said Chinese courts had 

since August 2020 issued “anti-suit injunctions” that 

prevent European companies from seeking redress 

over standard-essential patents in non-Chinese courts, 

such as EU courts. Click here to read more 

 

China readying $143 billion package for its chip firms 
in face of US curbs 
 
Source: The Economic Times 
 
China is working on a more than 1 trillion yuan ($143 
billion) support package for its semiconductor industry 
in a major step towards self sufficiency in chips and to 
counter U.S. moves aimed at slowing its technological 
advances. China plans to roll out what will be one of its 
biggest fiscal incentive packages over five years, mainly 
as subsidies and tax credits to bolster semiconductor 
production and research activities at home. With the 
incentive package, China aims to step up support for 
Chinese chip firms to build, expand or modernise 
domestic facilities for fabrication, assembly, packaging, 
and research and development. Click here to read 
more 

 

  

https://www.cnbc.com/2022/12/13/eu-reaches-agreement-on-first-of-its-kind-carbon-border-levy.html
https://www.weforum.org/agenda/2022/12/future-readiness-here-s-why-smaller-businesses-success-matters/
https://www.weforum.org/agenda/2022/12/asean-youth-digitalization-inclusivity-digital-generation/
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/7/eu-requests-wto-panels-over-trade-disputes-with-china
https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/china-readying-143-billion-package-for-its-chip-firms-in-face-of-us-curbs/articleshow/96197896.cms
https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/china-readying-143-billion-package-for-its-chip-firms-in-face-of-us-curbs/articleshow/96197896.cms
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IMF, World Bank Sound Alarm about Global Economic 
Outlook  
 
Source: Bloomberg 
 
The International Monetary Fund, World Bank and 
others raised concerns about a worsening global 
outlook, while hopeful that China’s reopening will help 
support world growth. The IMF currently forecasts 
global growth will be 2.7% in 2023, slowing from 3.2% 

in 2022. David Malpass, head of the World Bank, was 
deeply concerned that the world is at risk of a global 
recession, which is a true long-term crisis for people in 
developing countries. Ngozi Okonjo-Iweala, director 
general of the WTO, estimated global goods trade will 
only grow 1% next year, a sharp slowdown from the 
estimated 3.5% expansion this year. China will have to 
reduce its excess stocks of food and fertilizer to help 
with shortages elsewhere to lift the world out of 
stagflation. Click here to read more 

 
 

 
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-09/imf-world-bank-sound-alarm-about-global-economic-outlook?leadSource=uverify%20wall
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សង្ងេបង្ោលនង្ោបាយ 
 

ង្តើង្្វើដូចង្ដេចង្ដើដបទីាញយក្ស្បង្ោជន៍ជាអតិបរមិាពីការង្ស្បើស្បារក់្ិចចស្ពដ
ង្ស្ពៀងពាណិជជក្ដមង្ររនីានារបរក់្ដពុជា? 

 
ជិ្ក្កត ត៉ុលា 

អ ៉្ុរបធា្ការោិល័យន្វទិាសែ ្បណេ៉ុ ះបណាេ លពាណិជាកដម្ិងរសវរោវ  
រកសួងពាណិជាកដម រពះរាោណាចរកកដព៉ុោ 

 
ក្ហា ក្អៀងឆ្យ 

របធា្វទិាសែ ្បណេ៉ុ ះបណាេ លពាណិជាកដម្ិងរសវរោវ  
រកសួងពាណិជាកដម រពះរាោណាចរកកដព៉ុោ 

 
ប្ថងកាវា លូ ស្ក្រដ្ ដ៉ុហាក ្ 

ទីរបឹការកសួងពាណិជាកដម រពះរាោណាចរកកដព៉ុោ 
វទិាសែ ្ Jeffrey Cheah សរមាប់តាំប្់អាស៉ុីអាក្គនយ ៍ន្សកលវទិាល័យស្់ក្វយ ៍

វទិាសែ ្ពាណិជាកដមអ រ្រោតិ សកលវទិាល័យអាក្ដ្ប្ ដ្ 
 
១.ង្រចក្េីង្ េ្ើដ 

កន៉ុងរយៈក្ពលប ៉ុនាម ្ទសសវតសរថ៍មីៗ ក្្ះ ក្យងីបា្ក្ ញីពីការក្កី្ក្ ងីោ ងខាល ាំងន្ការបក្ងកីតកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរ។ី កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ទវភាគី្ិងពហ៉ុភាគីទូទាំងសកលក្លាក បា្ក្កី្ក្ ងីោ ងខាល ាំងពីរបមាណ ១០០ កន៉ុង
ទសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ ក្ៅជិត ៨០០ កិចចរពដក្រពៀងរតឹដឆ្ន ាំ២០២២ (WTO ២០២២)។ ោការចាាំបាច់ ក្យងី្ឹងសិកាពីកិចចរពដ
ក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីវាងរបក្ទសអភិវឌ្ឍ្៍្ិងរបក្ទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍ្៍ ប្ដ្លរគបដ្ណេ ប់ក្លីបញ្ជា ក្សរភីាវូប្ីយកដមពាណិជាកដម
្ិងវ ិ្ ិក្ោគ។ ការក្កី ក្្ ងីន្ោ ងឆ្ប់រហ័សន្ការបក្ងកីតកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរផី្េល់្ូវកាលា ៉្ុវតរភាព្ិងបញ្ជា របឈដ
ដ៏្សាំខា្់ចាំក្ពាះយ៉ុទធសន្តសរក្បីកចាំហ្ិងបរវិតរកដមរចនាសដព័ ធ្ក្សដ្ឋកិចចកន៉ុងរសុក្ិងតាំប្់។ ឧទហរណ៍ សមាគដរបោោតិអាស៉ុី
អាក្គនយ ៍(អាស៊ា ្) បា្្ិងកាំព៉ុងក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង (ក្ទវភាគី្ិងពហ៉ុភាគី) ក្ដី្ដបបីក្ងកី្រចកចូលទីផ្ារ្ិងតាំប្់្ិយដ។ 
កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកីាំណត់ពីសកដមភាពពាណិជាកដមរសបតាដដូលដ្ឋឋ ្ចាប់ ្ិងលកខខណឌ ចាាំបាច់សរមាប់សមាហរណកដម
តាំប្់តាដរយៈការចរចាពាណិជាកដម។ រកបខ័ណឌ ក្សរភីាវូប្ីយកដមពាណិជាកដម្ិងវ ិ្ ិក្ោគប្ដ្លកាំណត់ក្ដ្ឋយកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរ ី(ក្ទវភាគី្ិងពហ៉ុភាគី) ផ្េល់្ូវលកខខណឌ ចាាំបាច់សរមាប់សមាហរណកដមតាំប្់ បរវិតរកដមរចនាសដព័ ធ្ន្របក្ទស
ោសមាជិក ្ ិងយ៉ុទធសន្តសរក្ឆ្ព ះក្ៅដ៉ុខកា្់ប្តរបក្សីរ ក្ដី្ដបជីាំរ៉ុញកាំក្ណី ក្្សដ្ឋកិចចតាំប្់ក្ៅកា្់ជាំហា្បនាទ ប់ តួោ ងកិចចរពដក្រពៀង
វឌ្ឍ្ភាព្ិងរគប់រជុងក្រោយសរមាប់ភាពោនដ្គូអ រ្របា ស៉ុហីវកិ (CPTPP) ្ិង កិចចរពដក្រពៀងភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកិចចរគប់រជុង
ក្រោយតាំប្់ (អាសិប)។ ដា ងវញិក្ទៀត ក្យងីរតូវក្ធវីការប្កទរដង់ ្ិងបរវិតរកដមរចនាសដព័ ធ្ក្សដ្ឋកិចចកន៉ុងរសុក (តរដូវការ
លកខខណឌ រគប់រា្់) ក្ដី្ដបទីញយករបក្ោជ្៍ ្ិងចាប់យកឱ្កាសោអតិបរមិាពីរកបខ័ណឌ សមាហរណកដមតាំប្់ (លកខខណឌ
រគប់រា្់)ប្ដ្លផ្េល់ឱ្យក្ដ្ឋយកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី លកខខណឌ រគប់រា្់ក្ដី្ដបទីទួលបា្សមាហរណកដមក្ពញក្លញ
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ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីតរដូវឱ្យមា្ការចូលរដួ ្ិងបរវិតរកដមរចនាសដព័ ធ្ក្សដ្ឋកិចចកន៉ុងរសុក តួោ ង ការចូលរដួពីរកុដ
ហ៊ា៉ុ្កន៉ុងរសុក សដតែភាពផ្លិត្ិងការតភាា ប់កន៉ុងរសុកកន៉ុងវសិ័យកដម រ្សល ការតភាា ប់ក្សវាកដម ្ិងការកសងសែ ប័្ក្ឆ្ព ះក្ៅ
ដ៉ុខ ដូ្ចោ បក្ចចកវទិា ្វា ៉្ុវតរ្៍ បញ្ជា ្ិដិតរ ្ិងពាណិជាកដមតាដរបព័ ធ្ក្អ ចិរតូ្ិក ក្ដី្ដបសីរដួលពាណិជាកដមឆ្លងរពាំប្ដ្្។ 
ដូលដ្ឋឋ ្រគឹះ ឬលកខខណឌ រគប់រា្់ រដួោដួយ្ឹងសមាហរណកដម ក្សដ្ឋកិចចកន៉ុងរសុកគឺោកតារ ចាាំបាច់កន៉ុងការអភិវឌ្ឍក្ាល
្ក្ោបាយឧសាហកដមឱ្យស៉ុីសងាវ ក់្ឹងរកបខ័ណឌ ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី ក្ដី្ដបបីក្ងកី្ការប្បងប្ចកធ្ធា្្ិងការ
កាត់ប ែ្យហា្ិភ័យក្ាល្ក្ោបាយន្ប្ផ្្ការឧសាហកដមរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព ការកាត់ប ែ្យនថលបរវិតរកដមរចនាសដព័ ធ្ 
្ិងការពរងឹងធ៉ុរកិចចកន៉ុងការក្រៀបចាំប្ផ្្ការវ ិ្ កិ្ោគក្ឆ្ព ះក្ៅដ៉ុខ្ិងការទទួលយកបក្ចចកវទិា ។ 

កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ឆ្ព ះក្ៅដ៉ុខ មា្សរសាំខា្់កន៉ុងការកាំណត់រកបខ័ណឌ ចាាំបាច់សរមាប់សមាហរណកដមតាំប្់
កា្់ប្តស៉ុីជក្រៅ រដួមា្ ការប្របរបួលបក្ចចកវទិា្ិង្វា ៉្ុវតរ្៍ ការក្បីករចកទីផ្ារ ជវភាពន្ប្ខសរចវាក់តនដលផ្លិតកដមសកល ្ិង
ការរការកបខ័ណឌ ពាណិជចកដមរសបតាដដូលដ្ឋឋ ្ចាប់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍនាក្ពលអនាគត។ ឧទហរណ៍ កិចចរពដក្រពៀងអាសិប 
មា្សមាជិក ១៥ របក្ទស ប្ដ្លកាំណត់រក្បៀបវារៈសរមាប់សមាហរណកដមតាំប្់ ្ិងបក្ងកី្រចកចូលទីផ្ារសរមាប់ពាណិជាកដម
ទាំ្ិញ ពាណិជាកដមក្សវា ្ិងការវ ិ្ ិក្ោគ ្ិង ក្ដ្ឋះរសយបញ្ជា ដិ្ប្ដ្រពាំប្ដ្្។ កិចចរពដក្រពៀងអាសិប ក៏កាំណត់រក្បៀបវារៈ
សរមាប់កិចចសហរបតិបតរិការតាំប្់្ិងការកសងសែ ប័្ ក្ដី្ដបពីរងឹងសមាហរណកដមតាំប្់អាស៉ុីបូព៌ា។ កិចចរពដក្រពៀងអាសិប 
ប្ដ្លោកិចចរពដក្រពៀងរស់ អាចជួយក្ដ្ឋះរសយបញ្ជា សាំខា្់ថមីៗនាក្ពលអនាគត (Thangavelu et al. ២០២២)។ សមាជិកអាសិប
ប្ដ្លមា្ការអភិវឌ្ឍតិចតួចទទួលបា្ផ្លរបក្ោជ្៍ពី “វធិា្ការការពារ” អ រ្រកាល ្ិងរបរពឹតរិកដមក្ដ្ឋយប្ កសរមាប់ការ
ក្បេោា ន្ការក្ធវីពាណិជាកដម្ិងវ ិ្ ិក្ោគ។ ឧទហរណ៍ ទាំ្ិញប្ដ្លមា្របភពក្ដី្ដកាំក្ណីតពីសមាជិកប្ដ្លមា្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច
ណាដួយដិ្ប្ដ្ោកដមវតែ៉ុប្ដ្លរតូវទទួលរងវធិា្ការការពារពីសមាជិកអភិវឌ្ឍ្៍ក្ទ1  ក្ហយីសមាជិកអភិវឌ្ឍ្៍ប្ដ្លបា្ដ្ឋក់
វធិា្ការការពារដិ្រតូវទដទរសាំណងការខូចខាតពីសមាជិកប្ដ្លមា្ការអភិវឌ្ឍតិចតួចប្ដ្លទទួលរងផ្លប ះពាល់ពីវធិា្ការ
ការពារក្នាះក្ទ2។ 

ក្ទះបីោវសិលភាព្ិងជក្រៅន ក្្សរភីាវូប្ីយកដមមា្ភាពខ៉ុសាន ក្ៅតាដកិចចរពដក្រពៀង្ីដួយៗ ប្ដ្លក្ធវីឱ្យមា្ពិពិធភាព
ន្រដ្ឋោសមាជិកក៏ក្ដ្ឋយ ក៏កិចចរពដក្រពៀងភាគក្រចី្រតូវបា្ក្គក្រៀបចាំក្ ងីកន៉ុងក្ាលបាំណងបក្ងកី្រចកចូលទីផ្ារតាដរយៈការ
កាត់ប ែ្យព ទ្គយ ្ិងការល៉ុបបាំបាត់របាាំងដិ្ប្ដ្រពាំប្ដ្្ឱ្យកា្់ប្តទូលាំទូលាយក្ដ្ឋយការរគប់រគងការវ ិ្ កិ្ោគតទ លពី់បរក្ទស 
ការការពារកដមសិទធិបញ្ជា  ការរកាក្ាល្ក្ោបាយរបកួតរបប្ជង ្ិងការក្ធវីក្សរភីាវូប្ីយកដមក្សវា (Baccini ២០១៩)។ ដូ្ច
ក្្ះ ក្ាលបាំណងសាំខា្់ន្ក្ាល្ក្ោបាយកន៉ុងរសុកគឺការទញយករបក្ោជ្៍ោអតិបរមិាពីកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី
សរមាប់ឧសាហកដម្ិងធ៉ុរកិចចកន៉ុងរសុក។ ផ្ទ៉ុយក្ៅវញិ ថមីៗក្្ះ អនកចរចាពាណិជាកដមបា្ទទួលសគ ល់ថា ធ៉ុរជ្កន៉ុងរសុកព៉ុាំសូវ
បា្ក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងទាំងក្្ះក្ទ។ ការសិកាថមីៗបា្បងាា ញថាការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរតីាំប្់ក្ដ្ឋយ
ធ៉ុរជ្មា្អរតាទប ក្ដ្ឋយមា្ប្តរកុដហ៊ា៉ុ្ធាំៗប ៉ុក្ណាណ ះក្របីរបាស់ (Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata ២០២១; Hayakawa 
and Shino ២០២១; Chia, ២០១០; Kawai ្ិង Wignaraja ២០១១; Tambunan ្ិង Chandra ២០១៤; Taratorn, 
Tassanee, ្ិង Nuttawut ២០០៨)។ បញ្ជា ក្្ះបក្ងកីតោសាំណួរក្ាល្ក្ោបាយដ៏្សាំខា្់អាំពីឥទធិពលន្កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរកី្លសីកដមភាពធ៉ុរកិចច ្ ិងក្ាល្ក្ោបាយពាណិជាកដមទូក្ៅក្ៅកដព៉ុោ។ អារស័យក្ហត៉ុក្្ះ អតែបទសក្ងខបក្ាល
ក្្ោបាយក្្ះ មា ក្្ាលបាំណងសិកាពីរកបខ័ណឌ កន៉ុងការបក្ងកី្ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីបស់កដព៉ុោ។  អតែបទ
ក្្ះ ក៏ផ្េល់្ូវអ ៉្ុសស្៍ក្ាល្ក្ោបាយសាំខា្់ៗ ក្ដី្ដបទីញយករបក្ោជ្៍ពីការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី
សរមាប់ក្សដ្ឋកិចចកដព៉ុោ។ 

 
1 កិចចរពដក្រពៀងអាសិប មារតា ៧.៦.២ ការនាាំចូល De Minimis ្ងិ របរពឹតរិកដមពិក្សស។  
2 ដ្ប្ដ្ល មារតា ៧.៧.៦។ 
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២.ទឡ្ហកី្រណ៍ននការង្ស្បើស្បារកិ់្ចចស្ពដង្ស្ពៀងពាណិជជក្ដមង្ររ ី

ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី3 រតូវបា្កាំណត់ក្ដ្ឋយរកបខ័ណឌ ឥរោិបថ រចនាសដព័ ធ្ ្ ិងសែ ប័  ្ន រ្ចនាសដព័ ធ្
ឧសាហកដមកន៉ុងរសុក។ ទី១ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរតីាដប្បបឥរោិបថ កាំណត់ឥរោិបថរបស់រកុដហ៊ា៉ុ្កន៉ុង
វសិ័យក្ផ្សងៗ រដួទាំងដីរកូរកុដហ៊ា៉ុ្ រកុដហ៊ា៉ុ្តូច ដធយដ ្ិងធាំ ប្ដ្លអនកនាាំក្ចញ្ិងអនកនាាំចូលមា្ឥរោិបថក្ផ្សងៗាន ចាំក្ពាះ
ពាណិជាកដម្ិងការវ ិ្ ិក្ោគតាំប្់្ិងសកល។ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរខី៉ុសាន អារស័យក្លីលកខណៈន្រកុដ
ហ៊ា៉ុ្្ិងការប្សវងយល់របស់រកុដហ៊ា៉ុ្ចាំក្ពាះ អតែិភាពន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី ទី២ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរតីាដប្បបរចនាសដព័ ធ្បងាា ញពីបញ្ជា រចនាសដព័្ ធចាំក្ពាះនថលចាំណាយរបតិបតរិការ្ិងលិខិតសន ដខពស់ ្ិងអ ៉្ុក្លាដភាព
ខពស់។ ឧទហរណ៍ ភាគីន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមរតូវអ ៉្ុក្លាដតាដតរដូវការសាំខា្់ៗ្ិងវធិា្ការរដ្ឋបាល ក្ដី្ដបបីញ្ជា ក់ពី
របភពក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញកន៉ុងការទទួលបា្អតែរបក្ោជ្៍ពីព ធ្អ ៉្ុក្រាះ។ កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីតួតាន ្ឹងបក្ងកី្នថល
ចាំណាយរបតិបតរិការន្ការចូលរដួកន៉ុងកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្នាះ (Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata ២០២១; 
Hayakawa ្ិង Shiino ២០២១)។ វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញកា្់ប្តរតឹតបតិក្ធវីឱ្យធ៉ុរជ្ពិចារណាក្លីការក្របីរបាស់ព ធ្គយ 
“របោោតិប្ដ្លមា្ការអ ៉្ុក្រាះបាំផ្៉ុត” (MFN) ជាំ្ួសវញិ (Kasteng ្ ិង Inama ២០១៨)។ ច៉ុងក្រកាយ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរតីាដប្បបសែ ប័្ គួរប្តមា្ការជួយសរដួលពីសែ ប័្ក្ដ្ឋយដិ្រតូវដ្ឋក់បញ្ាតរិ ក្ៅតាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរ ី្ ីដួយៗ រដួមា្ ការក្ធវីសដញ្ាកដម្ ីតិវធីិនាាំក្ចញ ្ ិងពរងឹងរបព័ ធ្បញ្ា រប្តដួយោតិ ្ ិងការក្ធវីសមាហរណកដមោដួយរបព័ ធ្
បញ្ា រប្តដួយអាស៊ា ្ (Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata ២០២១; Hayakawa ្ិង Shiino ២០២១)។ 

ខណៈកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីតូវបា្បក្ងកីតោ ងឆ្ប់រហ័សនាប ៉ុនាម ្ទសវតសរដ៍កក្្ះ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរកី្ៅប្តោរបធា្បទក្ៅេ កន៉ុងចាំក្ណាដអនកក្ាល្ក្ោបាយពាណិជាកដម ្ិងអនករសវរោវក្ាល្ក្ោបាយ។ ការ
សិកាថមីៗ បា្បងាា ញពីឥទធិពលសិកា (learning effects)  (Hayakawa ្ិង Shiino ២០២១; Kawai ្ិង Wignaraja 
២០១១), ឥទធិពលមា រជី្ (margin effects) ឥទធិពលមារតដ្ឋឋ ្ (scale effects) ្ ិងឥទធិពលវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ (rules 
of origin effects) (Hayakawa, Kim, ្ិង Lee ២០១៤) គឺោធាត៉ុសាំខា្់ក្ដី្ដបកីាំណត់ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរ។ី Hayakawa ្ិង Shiino (២០២១) រពដទាំង Kawai ្ ិង Wignaraja (២០១១) បងាា ញថា អរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរបីា្ក្កី្ក្ ងីតាដរយៈ “ឥទធិពលសិកា” ប្ដ្លតាដរយៈដ្ាំក្ណីរការសិកា រកុដហ៊ា៉ុ្ចាំណាយក្ពលក្វលាក្រចី្កន៉ុង
ការសិកាពីទីផ្ារនាាំក្ចញ ្ិងទញយករបក្ោជ្៍ពីការអ ៉្ុក្រាះថមីៗន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី ការសិកាក្ផ្សងក្ទៀត 
បា្រកក្ ញីថា ការក្កី្ក្ ងីន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី ក៏ដូ្ចោការកាត់ប ែ្យោប រ្បនាទ ប់ន្មា រជី្អ ៉្ុក្រាះ មា្
ក្ហត៉ុផ្លសដរដយ្ិងសាំខា្់ចាំក្ពាះអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរទីបក្ៅតាំប្់អាស៉ុីបូព៌ា តួោ ង រកុដហ៊ា៉ុ្ជប ៉ុ្
តិចតួចណាស់ប្ដ្លក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរជីប ៉ុ្-សិងាប៉ុរ ី ក្ដ្ឋយសរប្តអរតាព ធ្ MFN របស់សិងាប៉ុរទីបក្សទីរ
ក្សមីសូ្យក្ៅក្ហយី (Takahashi ្ិង Urata ២០១០)។ 

ការសិកាថមីៗក្ផ្សងក្ទៀត បា្ក្របីរបាស់ទិ ន្្័យករដិតគយក្លីករដិតផ្លិតផ្ល្ិងករដិតរកុដហ៊ា៉ុ្ ក្ដី្ដបកី្ធវីការសិកាពី
ឥទធិពលន្មា រជី្អ ៉្ុក្រាះក្លកីារក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី កន៉ុងចាំក្ណាដការសិកាក្្ះ Hayakawa, Nuttawut, 
្ិង Yoshimi (២០២១) បា រ្កក្ ញីគមាល តអរតាព ធ្អ ៉្ុក្រាះកា្់ប្តធាំរវាងអរតាព ធ្ MFN ្ិងអរតាព ធ្អ ៉្ុក្រាះន្កិចចរពដក្រពៀង

 
3 Kasteng ្ិង Inama (២០១៨) បងាា ញសូចនាករចដបងពីរក្ដ្ីដបីគណនាការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី សូចនាករទ១ី គឺ “អរតាក្របីរបាស់
ព្ធអ្៉ុក្រាះ” ប្ដ្លគណនាប្ផ្អកក្លី “តនដលន្ព្ធអ្៉ុក្រាះប្ដ្លបា្ក្របរីបាស់” ្ិង “តនដលន្ព្ធអ្៉ុក្រាះប្ដ្លដិ្ក្របីរបាស់”។ សូចនាករទី២ គឺ “អរតា
ចាំក្ណញព្ធអ្៉ុក្រាះ” ប្ដ្លគណនាប្ផ្អកក្លី “តនដលន្ការចាំក្ណញព្ធអ្៉ុក្រាះ” ្ិង “តនដលន្នថលព្ធអ្៉ុក្រាះ”។ ក្លីសពីក្្ះ អនក្ិព្ធក៏បា្ក្សនីសូចនាករ
អដពីរបប្្ែដក្ទៀត ក្ដ្ីដបីគណនាអតែរបក្ោជ្៍្ ិងនថលន្ការក្របីរបាស់ព្ធអ្៉ុក្រាះ រួដមា្ “មា រជី្អ្៉ុក្រាះដធយដន្ការអ្៉ុក្រាះប្ដ្លបា្ក្របីរបាស់” ្ិង 
“មា រជី្ អ្៉ុក្រាះដធយដន្ការអ្៉ុក្រាះប្ដ្លដិ្ក្របីរបាស់”។ 
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ពាណិជាកដមក្សរ ីប្ដ្លមា្ឥទធិពលវជិាមា្ក្លីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី ការសិកាក្ផ្សងៗក្ទៀត ក៏ព្យល់ពី
ឥទធិពលវជិាមា្ន្ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ៅតាំប្់អាស៉ុី្ិងអាស៊ា ្។ ឧទហរណ៍ ឥទធិពលវជិាមា្រតូវបា្
រកក្ ញីចាំក្ពាះរកុដហ៊ា៉ុ្នតវា ្់ប្ដ្លនាាំចូលក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរចិី្-ក្កាះនតវា ្់ (Chang ្ិង Hayakawa 
២០១៤) ចាំក្ពាះការនាាំចូលរបស់កូក្រ  ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរអីាស៊ា ្-កូក្រ   (Hayakawa, Kim, ្ិង Lee ២០១៤) 
្ិងចាំក្ពាះការនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរជីប ៉ុ្ (Hayakawa ្ិង Shiino, ២០២១)។ ដា ងវញិក្ទៀត 
ឥទធិពល មា រជី្ក្លីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរខី៉ុសាន ក្រចី្ក្ៅតាដរបក្ទសនាាំចូល្ីដួយៗ។ ឧទហរណ៍ 
Hayakawa, Kim, ្ិង Lee (២០១៤) បងាា ញថាក្ដគ៉ុណន្ឥទធិពលមា រជី្មា្របប្ហល ០,០១ ក្ៅកូក្រ   ខណៈ Keck ្ិង 
Lendle (២០១២) រកក្ ញី ០,១ ក្ៅសហរដ្ឋអាក្ដ រកិ ១,១ ក្ៅកាណាដ្ឋ ្ិងរបប្ហល ២,៥ ក្ៅអូន្តសរ លី។ ការសកិាពីកិចច
រពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរអីាស៊ា ្-អូន្តសរ លី-្ូប្វលក្ស ង់ (AANZFTA) ក្ដ្ឋយ Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata 
(២០២១) បងាា ញពីគមាល តព ធ្អ ៉្ុក្រាះវជិាមា្ចាំក្ពាះសមាជិកអាស៊ា ្កន៉ុងកិចចរពដក្រពៀង AANZFTA បនាទ ប់ពីគណនាឥទធិពល
កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីតួតាន ។ 

 ឥទធិពលមារតដ្ឋឋ ្ គឺោឥទធិពលប្ដ្លក្កីតក្ចញពីបរមិាណក្រចី្ន្ការនាាំចូលកន៉ុងវសិ័យោក់លាក់រសបតាដកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរ ី្ ីដួយៗ។ ការសិកាភាគក្រចី្បងាា ញថា ឥទធិពលមារតដ្ឋឋ ្មា្ផ្លវជិាមា្ ប ៉ុប្ រ្ខ៉ុសាន ក្ៅតាដក្សដ្ឋកិចចនាាំចូល
ចក្នាល ះពី ០,០៣ ក្ៅ ០,០៧  (Keck ្ិង Lendle ២០១២; Hayakawa, Kim, ្ិង Lee ២០១៤)។ ក្លីសពីក្្ះ កិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សររីតួតាន  (ឥទធិពល “Spaghetti Bowl”) មា្ទាំក្នារបក្ងកី្នថលចាំណាយរបតិបតរិការ ្ ិងព័ត៌មា្ក្ៅតាដកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរ ី្ ីដួយៗ ្ិងនថលក្ដី្ដ (entry cost)  កន៉ុងការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីក្ដ្ឋយមា្ប្តរកុដហ៊ា៉ុ្ធាំៗ
ប ៉ុក្ណាណ ះក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី(Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata ២០២១)។ 

ខ៉ុសពីលកខណៈទូក្ៅន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី Kasteng ្ិង Inama (២០១៨) បងាា ញថាកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរសីហភាពអឺរ  ៉ុបមា្សរសាំខា្់តិចតួច ខណៈប្ដ្លរកុដហ៊ា៉ុ្ោក្រចី្ស៉ុខចិតរបង់ព ធ្គយខពស់ ក្ដ្ឋយដិ្ទញ
យករបក្ោជ្៍ពីការអ ៉្ុក្រាះព ធ្ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្នាះក្ទ។ ដូ្ចក្្ះ ការអ ៉្ុក្រាះព ធ្គយដិ្បងាា ញោចាាំបាច់
ពីចលនាទាំ្ិញឆ្លងរពាំប្ដ្្ ក្ដ្ឋយសរការចាំណាយរដ្ឋបាល្ិងអ ៉្ុក្លាដភាពខពស់ តនដលន្ការនាាំក្ចញ ្ិងផ្លចាំក្ណញ
ក្ដ្ឋយសរការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី បប្ ែ្ដក្លីក្្ះក្ទៀត ក្ោងតាដការសទង់ដតិ្ិងការក្របីរបាស់ទិ ន្្័យ
គយ Taratorn, Tassanee, ្ិង Nuttawut (២០០៨) បា្បងាា ញថាកងវះព័ត៌មា្ពីកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីគឺោកតារ
សាំខា្់ក្ធវីឱ្យអរតាក្របីរបាស់ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ៅរបក្ទសនថមា្ករដិតទប ។ 

កន៉ុងរយៈក្ពលប ៉ុនាម ្ឆ្ន ាំថមីៗក្្ះ ការសិកាោក្រចី្បា្ក្តេ តការយកចិតរទ៉ុកដ្ឋក់ក្លីឥទធិពលវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញក្ដ្ឋយ
ក្ជឿថា វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញកា្់ប្តរតឹតបតិ ្ឹងកាត់ប ែ្យការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី កន៉ុងចាំក្ណាដការ
សិកាទាំងក្្ះ Kaufmann (២០១៤) រពដទាំង Keck ្ិង Lendle (២០១២) បា្រកក្ ញីឥទធិពលអវជិាមា្ន្វធិា្ក្ដី្ដ
កាំក្ណីតទាំ្ិញ។ ក្ដ្ឋយក្ធវីវតិាែ រកដមការសិកាក្្ះ  Hayakawa ្ិង Nuttawut (២០១៧) បា រ្កក្ ញីថា ការក្ធវីស៉ុខ៉ុដ្៉ុដ្ីយកដម
វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញតាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ផ្សងៗាន  អាចកាត់ប ែ្យនថលចាំណាយ ្ិង បក្ងកី្អរតាក្របីរបាស់កិចច
រពដក្រពៀងបប្ ែ្ដក្ទៀត។ 

ោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ការសិកាដួយចាំ្ួ្បា្បងាា ញពីផ្លវជិាមា្ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាក្សរ។ី ការសិកាពីកិចចរពដ
ក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីបស់អូន្តសរ លីក្ដ្ឋយ PwC (២០១៨) បា្បងាា ញថាការទញយករបក្ោជ្៍ពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះ ក្លីស
ពីការក្ធវីពាណិជាកដមទាំ្ិញក្ៅក្ទៀត។ រកុដហ៊ា៉ុ្របស់អូន្តសរ លីប្ដ្លក្ធវីពាណិជាកដមទាំ្ិញ ពាណិជាកដមក្សវា ្ិងវ ិ្ ិក្ោគស៉ុទធប្ត
ទទួលបា្ផ្លរបក្ោជ្៍ពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះ។ រពដោដួយសកដមភាពពាណិជាកដមរសបតាដដូលដ្ឋឋ ្ចាប់ចាស់លាស់ 
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កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរផី្េល់្ូវយ៉ុទធសន្តសរក្ឆ្ព ះក្ៅដ៉ុខកន៉ុងការចូលរដួសកដមភាពពាណិជាកដម្ិងវ ិ្ ិក្ោគកន៉ុងតាំប្់ ប្ដ្ល
នាាំឱ្យមា្ការក្កី្ក្ ងីសកដមភាពប្ខសរចវាក់តនដលសកល។ 

ការសិកាថមីដួយក្ដ្ឋយ Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata (២០២១) បា្វភិាគពីឥទធិពលន្កិចចរពដក្រពៀង AANZFTA 
ក្លីពាណិជាកដមអូន្តសរ លី ពិក្សសការនាាំចូលពីរបក្ទសអាស៊ា ្ទាំងដ្ប់ ក្ដ្ឋយក្របីរបាស់ទិ ន្្័យគយចាំណាត់ថាន ក់ ៦ខទង់ ពីឆ្ន ាំ
២០១២-២០១៦។ ការសិកាក្្ះ ក៏បា្គណនាភាពរតួតាន ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ទវភាគីប្ដ្លអាច្ឹងមា្ឥទធិពល
ក្លីកិចចរពដក្រពៀង AANZFTA។ លទធផ្ល បា្បងាា ញពីផ្លវជិាមា្ន្ការអ ៉្ុក្រាះព ធ្ក្លីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះ។ ោ ងណាក៏
ក្ដ្ឋយ លទធផ្លបា្បងាា ញពីអរតាទបន្ការទញរបក្ោជ្៍ពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះពីបណារ របក្ទសអាស៊ា ្ក្បីក្របៀបក្ធៀប្ឹង
កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ទវភាគីរវាងអូន្តសរ លី្ិងមា ក្ ស៉ុី, នថ, ្ិងសិងាប៉ុរ។ី ការសិកាក៏បា្រកក្ ញី្ូវផ្លវជិាមា្ន្
វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញជក្រដីស (co-sharing) ក្លកីារទញរបក្ោជ្៍ពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះ។ 
 
៣.ការង្ស្បើស្បារកិ់្ចចស្ពដង្ស្ពៀងភាពជានដគូង្រដឋកិ្ចចស្គប់ស្ជុងង្ស្ជាយអាស៊ា ន-ជប នុ៖ ទឡ្ហកី្រណ៍ពីក្ដពុជា 

បចច៉ុបប ន្ក្្ះ កដព៉ុោបា្្ិងកាំព៉ុងចូលោសមាជិកន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរោីក្រចី្។ កន៉ុងនាដោសមាជិកអាស៊ា ្ 
កដព៉ុោបា្កាល យោសមាជិកន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមទាំ្ិញអាស៊ា ្ (ATIGA) កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមអាស៊ា ្បូកដួយ 
(តួោ ង កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរអីាស៊ា ្-អូន្តសរ លី-្ូប្វលក្ស ង់ (AANZFTA) អាស៊ា ្-ចិ្ (ACFTA) អាស៊ា ្-ហ៉ុង
ក៉ុង (AHKFTA បា្ច៉ុះហតែក្លខាឆ្ន ាំ២០១៧) អាស៊ា ្-ឥណាឌ  (AIFTA) អាស៊ា ្-ជប ៉ុ្ (AJCEP) អាស៊ា ្-កូក្រ   (AKFTA)) 
្ិងអាសិប (ចូលោធរមា្ក្ៅនថៃទី០១ ប្ខដករា ឆ្ន ាំ២០២២)។ ក្រៅពីក្្ះ កដព៉ុោក៏បា្បក្ងកីតកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី
ក្ទវភាគីោដួយចិ្ (CCFTA) ប្ដ្លបា្ចូលោធរមា្ក្ៅនថៃទី០១ ប្ខដករា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ិងោដួយកូក្រ   (CKFTA) បា្ចូល
ធរមា្ក្ៅនថៃទី០១ ប្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២២។ កដព៉ុោក៏បា្្ិងកាំព៉ុងក្ធវីការចរចាោ ងសកដម្ូវកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ផ្សងៗ
ក្ទៀត ដូ្ចោកិចចរពដក្រពៀងនដ្គូក្សដ្ឋកិចចរគប់រជុងក្រោយកដព៉ុោ-ក្អដីរា តអារា ប់រដួ (Cam-UAE CEPA) កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរអីាស៊ា ្-បា គីសែ ្ ្ិងកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកីដព៉ុោ-សហភាពក្សដ្ឋកិចចអឺរ  ៉ុបអាស៉ុី (EAEU)។ ក្រៅពីកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សរ ីកដព៉ុោក៏ទទួលបា្្ូវការអ ៉្ុក្រាះព ធ្ោក្រចី្ក្ទៀតពីរបក្ទសអភិវឌ្ឍ្៍្ិងកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍ្៍ដូ្ចោអាក្ដ រកិ4 ជប ៉ុ្ 
សហភាពអឺរ  ៉ុប ្ិងរបក្ទសអភិវឌ្ឍ្៍ដ្នទក្ទៀត។ អតែបទសក្ងខបក្ាល្ក្ោបាយក្្ះ្ឹងសិកាពីការទញយករបក្ោជ្៍ពីកិចច
រពដក្រពៀង AJCEP ក្ដ្ឋយក្តរ តក្លីការនាាំចូលទាំ្ិញរបស់ជប ៉ុ្ពីកដព៉ុោ។ 

កិចចរពដក្រពៀង AJCEP5 គឺោកិចចរពដក្រពៀងរគប់រជុងក្រោយប្ដ្លរដួបញ្ចូល្ូវក្សរភីាវូប្ីយកដមទាំ្ិញ្ិងក្សវា ការវ ិ្ កិ្ោគ 
វធិា ក្្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ អនាដ័យ្ិងភូតាដអនាដ័យ របាាំងបក្ចចកក្ទសពាណិជាកដម យ រ្ការក្ដ្ឋះរសយវវិាទ ្ ិងកិចចសហរបតិបតរិការ
ក្សដ្ឋកិចច។ កិចចរពដក្រពៀង AJCEP បា្ចាប់ក្ផ្រីដការចរចាក្ៅប្ខក្ដស ឆ្ន ាំ២០០៥ ្ិងបា្ច៉ុះហតែក្លខាក្ៅប្ខក្ដស ឆ្ន ាំ

 
4 របព័្ធអ្៉ុក្រាះព្ធទូក្ៅរបស់សហរដ្ឋអាក្ដ រកិសរមាប់កដព៉ុោរតូវបា្ពយួរកាលពចី៉ុងឆ្ន ាំ២០២០ (May ២០២១). 
5 កិចចរពដក្រពៀង AJCEP រតូវបា្ក្ធវវីកិ្សធ្កដមក្ដ្ឋយ "ពិធីសរទី១ សេពីី ការក្ធវីវកិ្សធ្កដមកិចចរពដក្រពៀងភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកចិចរគប់រជុងក្រោយរវាងជប ៉្ុ
្ិងរបក្ទសសមាជកិអាស៊ា ្" ប្ដ្លបា្ច៉ុះហតែក្លខាក្ដ្ឋយរបក្ទសជប ៉ុ្ ប្ខក៉ុដាៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ិងក្ដ្ឋយរបក្ទសសមាជិកអាស៊ា ្កន៉ុងប្ខដនីា្ិងក្ដស 
(Ministry of Foreign Affairs of Japan ២០២០)។ ពធិីសរទី១សេីពកីារក្ធវីវកិ្សធ្កដមកិចចរពដក្រពៀង AJCEP បា្ចូលោធរមា្ ក្ៅនថៃទ០ី១ ប្ខសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២០ រដួមា្ជប ៉្ុ  ឡាវ ដីោ ្់ម់ា  សិងាប៉ុរ ីនថ ្ងិក្វៀតណាដ ្ងិរបក្ទសសមាជិកអាស៊ា ្ដ្នទក្ទៀតក្ៅនថៃទី០១ ប្ខក៉ុដាៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ ពិធីសរក្្ះ 
បប្្ែដបញ្ាតរពិាកព់័្ធ្ងឹក្សរភីាវូប្ីយកដមពាណិជាកដមក្សវា ការចល័តរូបវ្ រប៉ុគគល ្ងិការវ ិ្ ិក្ោគក្លីកិចចរពដក្រពៀង AJCEP។ ពធិសីរក្្ះ គឺោកចិចរពដក្រពៀង
ភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកចិចទ១ី សេីពពីាណិជាកដមក្សវា្ិងការចល័តរូបវ្រប៉ុគគលទក់ទង្ឹងកដព៉ុោ ឡាវ ្ិងដីោ ្់ម់ា ។ ពធិីសរក្្ះ កម៏ា្រួដបញ្ចូ លការក្បេោា ចិតរ
របស់របក្ទសសមាជកិអាស៊ា ្ក្លីវធិា្គតយិ៉ុតរ្ងិក្សរភីាវូប្ីយកដមប្ដ្លដិ្បា្បញ្ចូ លកន៉ុងកចិចរពដក្រពៀងភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកិចចក្ទវភាគី ្ិងកចិចរពដក្រពៀង
ពាក់ព័្ ធប្ដ្លច៉ុះហតែក្លខារវាងជប ៉ុ្្ងិរបក្ទសសមាជកិអាស៊ា ្្ដីួយៗ។ 
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២០០៨6។ កិចចរពដក្រពៀងក្្ះបា្ចូលោធរមា្ក្ៅនថៃទី០១ ប្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៨ សរមាប់ជប ៉ុ្ ឡាវ ដីោ ្់មា  សឹងាប៉ុរ ី ្ិងក្វៀត
ណាដ នថៃទី០១ ប្ខដករា ឆ្ន ាំ២០០៩ សរមាប់រពុយក្ណ នថៃទី០១ ប្ខក៉ុដាៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ សរមាប់មា ក្ ស៉ុ ី នថៃទី០១ ប្ខដិថ៉ុនា ឆ្ន ាំ
២០០៩ សរមាប់នថ ្ិងនថៃទី០១ ប្ខដករា ឆ្ន ាំ២០១០ សរមាប់កដព៉ុោ។ 

កិចចរពដក្រពៀង AJCEP បា្ផ្រល់របក្ោជ្៍ោក្រចី្ដ្ល់រដ្ឋោសមាជិកអាស៊ា ្។ ក្រកាយកិចចរពដក្រពៀង AJCEP ចូលោ
ធរមា្ កដព៉ុោអាចនាាំក្ចញទាំ្ិញក្ៅជប ៉ុ្កន៉ុងអរតាព ធ្សូ្យភាល ដៗ របមាណ ៩០% ន្បនាទ ត់ព ធ្គយសរ៉ុប ្ិងទទួលបា្ការ
អ ៉្ុក្រាះរបមាណ ៣% ន្បនាទ ត់ព ធ្គយបប្ ែ្ដក្ទៀតកន៉ុងរយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំ ខណៈប្ដ្ល រពុយក្ណ ឥណឌូ ក្ណស៉ុី មា ក្ ស៉ុី ហវ៊ាីលីពី្ 
សិងាប៉ុរ ី្ិងនថ ផ្រល់ឱ្យកដព៉ុោ្ូវការល៉ុបបាំបាត់ ឬកាត់ប ែ្យអរតាព ធ្ោដ្ាំណាក់កាលរបប្ហល ៩០% ន្បនាទ ត់ព ធ្គយសរ៉ុបកន៉ុង
រយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំ ក្វៀតណាដកន៉ុងរយៈក្ពល១៥ឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយប្ ក ឡាវ ្ិងដីោ ្់មា  ្ឹងក្លីកប្លងព ធ្របមាណ៨៥%ន្បនាទ ត់ព ធ្
គយសរ៉ុបកន៉ុងរយៈក្ពល១៨ឆ្ន ាំ (Kagami ២០១១)។ ក្លសីពីក្្ះ កិចចរពដក្រពៀង AJCEP អ ៉្ុញ្ជា តឱ្យសមាជិកអាចដឹ្កជញ្ាូ ្
ទាំ្ិញប្ដ្ល្ឹងរតូវនាាំក្ចញក្ៅវញិក្ដ្ឋយក្របីវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញប រ្ (back-to-back) កន៉ុងចាំក្ណាដរបក្ទសោសមាជិកន្

កិចចរពដក្រពៀង តួោ ង ទាំ្ិញប្ដ្លមា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតពីរបក្ទសោសមាជិកកិចចរពដក្រពៀង AJCEP នាាំចូលដកកដព៉ុោ អាចរតូវបា្
នាាំក្ចញក្ៅវញិកន៉ុងចាំក្ណាដរបក្ទសោសមាជិកក្ដ្ឋយទទួលបា្្ូវភាពអ ៉្ុក្រាះព ធ្ កន៉ុងលកខខណឌ ទាំ្ិញទាំងក្នាះដិ្រតូវបា្
ប្កនចនបប្ ែ្ដណាដួយក្ៅកដព៉ុោ ក្ដ្ឋយរកា្ូវលកខណៈក្ដី្ដទាំ្ិញ។ ទាំ្ិញប្ដ្លមា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតពីរបក្ទសោសមាជិកកិចចរពដ
ក្រពៀង AJCEP ប្ដ្លរតូវនាាំក្ចញ ្ិងដឹ្កជញ្ាូ ្ឆ្លងកាត់របក្ទសោសមាជិកដ្នទក្ទៀត រតូវរកាសែ ្ភាពក្ដី្ដន្ទាំ្ិញទាំងក្នាះ
ឱ្យក្ៅដ្ប្ដ្ល។ កិចចរពដក្រពៀងក្្ះ ក៏អ ៉្ុញ្ជា តឱ្យមា្ការក្ចញវកិកយបរតទាំ្ិញក្ដ្ឋយរបក្ទសទីបីផ្ងប្ដ្រ តួោ ង អាោា ធរគយន្
របក្ទសនាាំចូលអាចទទួលយកវញិ្ជា ប្បរតបញ្ជា ក់ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ ក្ៅក្ពលប្ដ្លវកិកយបរតលក់រតូវបា្ក្ចញក្ដ្ឋយរបក្ទស
ដួយក្ផ្សងក្ទៀត ឬរកុដហ៊ា៉ុ្នាាំក្ចញទាំ្ិញក្ដី្ដបបីក្រដីឱ្យវសិយ័ក្ផ្សងៗក្ទៀត ប្ដ្លទាំ្ិញទាំងក្នាះសដរសបតាដលកខខណឌ តរដូវ។ 
វកិកយបរតក្្ះអាចរតូវបា្ក្ចញក្ដ្ឋយរបក្ទសប្ដ្លដិ្ប្ដ្ោភាគីន្កិចចរពដក្រពៀង AJCEP។ បប្ ែ្ដពីក្្ះក្ៅក្ទៀត កិចចរពដ
ក្រពៀង AJCEP ក៏អ ៉្ុញ្ជា តឱ្យមា្វធិា្បូកបប្ ែ្ដតាំប្់ តួោ ង វតែ៉ុធាត៉ុក្ដី្ដប្ដ្លមា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតពីរបក្ទសសមាជិកកិចចរពដ
ក្រពៀង AJCEP រតូវបា្យកដកពិចារណា្ិងវាយតនដលលកខណៈវ ិ្ ិចឆ័យក្ដី្ដកាំក្ណីតន្ផ្លិតផ្លសក្រដច រតូវបា្ផ្លិតក្ៅកដព៉ុោ។ 

កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ក៏បា្ដ្ឋក់ក្ចញ្ូវកិចចសរដួលពាណិជាកដមសរមាប់វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ ប្ដ្លពាណិជាករឆ្លង
រពាំប្ដ្្អាចមា្ភាពបត់ប្ប្កន៉ុងការក្រជីសក្រសីវធិា ក្្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ ក្ដី្ដបទីញយករបក្ោជ្៍ពីរបរពឹតរិកដមអ ៉្ុក្រាះព ធ្ក្្ះ។ 
តារាងទី១ បងាា ញចាំ្ួ វ្ធិា ក្្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញប្ដ្លរតូវក្របីរបាស់ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀង AJCEP ក្ធៀប្ឹងកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរអីាស៊ា ្ដ្នទក្ទៀត។ វធិា្តល ស់បេូរចាំណាត់ថាន ក់តាដតារាងព ធ្គយ (កន៉ុងកាំរតិ២ខទង់, ៤ខទង់, ្ិង៦ខទង់) គឺោវធិា្ទូក្ៅន្កិចច
រពដក្រពៀង AJCEP ខណៈប្ដ្លវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញប្ផ្អកក្លីសមាសភាគតនដលតាំប្់ RVC រតូវបា្ក្របីោវធិា្ជក្រដីស។ 
វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញនានាន្កិចចរពដក្រពៀង AJCEP មា្ករដិតរតឹតបតិទបោងកិចចរពដក្រពៀង AIFTA ប ៉ុប្ រ្មា្ការរតឹតបតិ
ខាល ាំងោងកិចចរពដក្រពៀង ATIGA ្ិងកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរអីាស៊ា ្+១ ក្ផ្សងៗក្ទៀត។ ក្ៅក្រកាដកិចចរពដក្រពៀង AJCEP 
ទាំ្ិញចាំ្ួ្ ១.៧៥៣ដ៉ុខ សែិតកន៉ុងផ្លិតផ្លតល ស់បរូរបនាទ ត់ព ធ្គយ ៦ខទង់ របមាណ ៣៤% របឈដ្ឹងការរតឹតបតិន្វធិា្ក្ដី្ដ
កាំក្ណីតទាំ្ិញ (តួោ ង វធិា្តល ស់បរូរបនាទ ត់ព ធ្គយ២ខទង់ CC) ខណៈប្ដ្លទាំ្ិញរបប្ហល ៣.០៧៧ ដ៉ុខក្ផ្សងក្ទៀត្ឹងទទួល
បា្ការរតិតបតិទបោង (តួោ ង វធិា្ជក្រដីសក្សមីភាពាន  co-equal sharing rules)  ប្ដ្លរតូវបា្ក្របីកន៉ុងវធិា្តល សប់រូរបនាទ ត់
ព ធ្គយ ៦ខទង់/សមាសភាគតនដលតាំប្់ (CTH/RVC)។ 

 
6  ការចរចារតូវបា្ផ្េួចក្ផ្េដីក្ ីងក្ដ្ឋយក្សចកេីរបកាសរួដរបស់ក្ដដ្កឹនាាំអាស៊ា ្្ងិជប ៉្ុ សេីព ី ភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកិចចរគប់រជុងក្រោយ ប្ដ្លបា្ច៉ុះហតែក្លខា
ក្ៅនថៃទ០ី៥ ប្ខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០០២ ក្ៅរាជធា្ភីនាំក្ពញ ្ ងិ ក្ដ្ឋយរកបខ័ណឌ សេីពីភាពោនដ្គូក្សដ្ឋកចិចរគប់រជងុក្រោយរវាងអាស៊ា ្្ងិជប ៉ុ  ្ប្ដ្លបា្ច៉ុះហតែក្លខា
ក្ៅនថៃទ០ី៨ ប្ខត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០០៣ ក្ៅក្កាះបាលី។ 
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តារាងទី១៖ វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញតាដរកបខណ័ឌ ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ៅករដិតចាំណាតថ់ាន កផ់្លិតផ្ល ៦ខទង ់
របក្ភទន្វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ AJCEP AANZ ACFTA ATIGA AIFTA AKFTA 
CC ១០៧៩ ២៤៧ ១ - - ៥ 
CC&RVC ២ - - - - - 
CC&SP ៤០០ ៣៧ - - - - 
CC/(RVC&SP) - ២០០ - - - - 
CC/RVC ១២២ ៦០៦ ៨ ៣៤០ - ៥២៤ 
CC/RVC/SP - ៣៥ - ១៧១ - - 
CC/SP - ១៣ - - - - 
CH ១៥២ ១១៧ - - - ១១ 
CH&RVC ៥ - - - - - 
CH&SP ២៦៤ - - - - - 
CH/(CS&RVC)/RVC - ១៩៧ - - - - 
CH/(RVC&SP) - ៦ - - - - 
CH/RVC ២៩២១ ២១៥១ ១១៣ ៤២៣២ - ៣៨៨០ 
CH/RVC/SP - ២៣ - ៣២៧ - ២១ 
CH/SP - ៨៦ - - - - 
CS ៧ - - - - - 
CS&RVC - ៣ - - ៥២០៤ - 
CS/RVC ៣៤ ១០៣៧ - ១២៩ - ៧៤ 
RVC ២២២ ៦៨ ៤៦៨២ - - ៧៥ 
RVC/SP - - ៣៩២ ១ - - 
SP - ៧០ - - - - 
WO ៣ ៣០០ ៨ ៤ - ៦០៧ 
WO/SP - ៨ - - - - 
សរ៉ុប ៥២១១ ៥២០៤ ៥២០៤ ៥២០៤ ៥២០៤ ៥១៩៧ 
សាំាល់៖ "CC" "CTH" ្ិង "CTSH" គឺវធិា្តល ស់បរូ រជាំពកូ តល ស់បរូ រទីតាាំង ្ិងតល ស់បរូ រអ្៉ុទីតាាំង។ “WO” ្ិង “RVC” គឺោវធិា្ប្ដ្លបា្កក្កីត ឬផ្លិ
តទាំងរសុង ្ិងសមាសភាគតនដលតាំប្់។ "SPR" គឺោវធិា្ដ្ាំក្ណីរការោក់លាកដ់ួយ។ "&" ្ិង "/" បងាា ញពីវធិា្ប្ដ្លតរដូវឱ្យរបកា្់ខាា ប់្ូវវធិា្ទាំងពីរ ្ិង
វធិា្្ីដួយៗក្រៀងៗខលួ្ 

របភព៖ Hayakawa, Nuttawut, ្ិង Yoshimi (២០២១, តារាងទី២) 
 

ក្គសក្ងកតក្ ញីថា ពាណិជាកដមក្ទវភាគីរបស់កដព៉ុោោដួយភាគីន្កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ក្កី្ក្ ងីគួរឱ្យកត់សមាគ លច់ាប់
តាាំងពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះចូលោធរមា្។ រូបភាពទី១ បងាា ញពី្ិនាន ការពាណិជាកដមក្ទវភាគីរវាងកដព៉ុោ ្ិងភាគីន្កិចចរពដក្រពៀង 
AJCEP។ តួក្លខក្្ះ បងាា ញថា ពាណិជាកដមក្ទវភាគីរបស់កដព៉ុោោដួយសមាជិកអាស៊ា ្មា្របមាណ ៨៨,៥៥% គឺរបប្ហល 
៣,២៨ ប៊ាីលា្ដ្៉ុលាល រ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ្ិងរបមាណ ៨៩,០៥% របប្ហល ១៤,១០ ប៊ាីលា្ដ្៉ុលាល រ ក្ៅឆ្ន ាំ២០២១ ោដួយ្ឹង
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កាំក្ណី្ោដធយដរបចាាំឆ្ន ាំរបមាណ ២០,១០%។ ពាណិជាកដមក្ទវភាគីរបស់កដព៉ុោោដួយជប ៉ុ្បា្ក្កី្ក្ ងីពី ៤២៤,០១ លា្
ដ្៉ុលាល រ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១២ ដ្ល់ ១,៧៣ ប៊ាីលា្ដ្៉ុលាល រ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១ ប្ដ្លមា្អរតាកាំក្ណី្ោដធយដរបចាាំឆ្ន ាំរបមាណ ១៨,៧៩% 
ខណៈអរតាកាំក្ណី្ោដធយដរបចាាំឆ្ន ាំន្ការនាាំក្ចញ្ិងនាាំចូលមា្របមាណ ២៤,៦៥% ្ិង១៥,៣៥% ក្រៀងាន ។ 
 

 
 

តារាងទី២ បងាា ញពីការនាាំចូល្ិងនាាំក្ចញរបស់កដព៉ុោោដួយជប ៉ុ្ក្ដ្ឋយចាំណាត់ថាន ក់ផ្លិតផ្ល ២ ខទង់ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១។ 
កដព៉ុោនាាំក្ចញោចដបង្ូវផ្លិតផ្លវាយ្ភណឌ ្ិងប្សបក (៨០៦ លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង ៧៤% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៤២ ៦១ 
៦២ ្ ិង៦៣) ផ្លិតផ្លក្រគឿងមា ស៉ុី្្ិងដឹ្កជញ្ាូ ្ (១៣៨ លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង ១៣% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៨៥ ្ ិង៨៥) ្ិង
ផ្លិតផ្លប្សបកក្ជីង (១១៣ លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង១០% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៦៤ ្ិង៦៦) ោដួយ្ឹងអរតាកាំក្ណី្ោដធយដ
របចាាំឆ្ន ាំ ២៥%, ៤១៨% ្ិង ១៥% ក្រៀងាន  ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១២។ ការនាាំចូលសាំខា្់ៗរបស់កដព៉ុោមា្ដូ្ចោ ផ្លិតផ្ល
ក្រគឿងមា ស៉ុី្្ិងដឹ្កជញ្ាូ ្ (៤៦៤ លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង៧២% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៨៤ ៨៥ ្ិង៨៧) ផ្លិតផ្លវាយ្ភណឌ
្ិងប្សបក (៣២ លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង៥% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៤១ ៥៥ ្ិង៦៣) ្ិងផ្លិតផ្លប្ដ្លទទួលបា្ពីថម កញ្ច ក់ ្ិង
ក្លាហៈ (២៤លា្ដ្៉ុលាល រ ក្សមី្ឹង ៤% រដួមា្ជាំពូកទាំ្ិញ ៦៩ ្ិង៧៣) ោដួយ្ឹងអរតាកាំក្ណី្របចាាំឆ្ន ាំ១៥%, ១៩% ្ិង
៦៥% ក្រៀងាន ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១២។ 

០

២

៤

៦

៨

១០

១២

១៤

១៦

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

របភព៖ ITC Trade Map (International Trade Centre ២០២២)

រូបភាពទី១៖ ពាណិជាកដមកដព៉ុោោដួយសមាជិកកិចចរពដក្រពៀង AJCEP

ជប ៉ុ្ អាស៊ា ្ កិចចរពដក្រពៀង AJCEP

កាំក្ណី្ដធយដ (ជប ៉ុ្) កាំក្ណី្ដធយដ (អាស៊ា ្) កាំក្ណី្ដធយដ (AJCEP)
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ក្ទះបីោពាណិជាកដមរវាងកដព៉ុោ្ិងជប ៉ុ្រតូវបា្ក្គក្ដីលក្ ញីថាមា្ការក្កី្ក្ ងីក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ការរដួចាំប្ណកន្កិចចរពដ
ក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរចីាំក្ពាះកាំក្ណី្ពាណិជាកដមក្្ះក្ៅប្តោចដៃល់។ ដូ្ចក្្ះ ក្ាល្ក្ោបាយសក្ងខបក្្ះមា្ក្ាលបាំណង
សិកាពីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP របសក់ដព៉ុោ។ អរតាក្របីរបាស់រតូវបា្គណនាក្ដ្ឋយក្របីរកបខ័ណឌ របស ់
Hayakawa ្ិង Shino (២០២១) ្ិង Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata (២០២១)។ 

 
តារាងទី២៖ ទាំ្ិញអាទិភាពទាំង ១០ ក្ដ្ឋយចាំណាតថ់ាន កផ់្លិតផ្ល ២ ខទង ់ន្ពាណិជាកដមកដព៉ុោោដួយជប ៉ុ្កន៉ុងឆ្ន ាំ

២០២១ (គិតោលា្ដ្៉ុលាល រ)  
ការនាាំចូល  ការនាាំក្ចញ 

ជាំពូកទា្ំ ិញ 
ទាំហាំ 
ពាណិជាកដម 

ចាំប្ណក 
កាំក្ណី្ 
(២០១២-២១) 

 ជាំពូកទា្ំ ិញ 
ទាំហាំ 
ពាណិជាកដម 

ចាំប្ណក 
កាំក្ណី្ 
(២០១២-២១) 

៨៧ ៣៥៤.៥០ ៥៥,៣៥% ១៩,០០%  ៦១ ៣៧២.១៨ ៣៤,០៣% ១៨,០០% 
៨៤ ៧៦.០៩ ១១,៨៨% ៨,០០%  ៦២ ៣៦៥.៥១ ៣៣,៤២% ៣៣,៤២% 
៨៥ ៣៣.២០ ៥,១៨% ៣០,០០%  ៨៥ ១២៨.៤៥ ១១,៧៥% ៤៣៩,០០% 
៣៩ ២២.២៨ ៣,៤៨% ១៤២,០០%  ៦៤ ៩០.០២ ៨,២៣% ១២,០០% 
៩០ ១៥.៥៨ ២,៤៣% ២៥,០០%  ៤២ ៥៤.៦៨ ៥,០០% ៥៧,០០% 
៦៩ ១៥.៣៨ ២,៤០% ១០៧,០០%  ៦៦ ២៣.១៧ ២,១២% ៧៣,០០% 
៥៥ ១២.៣៦ ១,៩៣% ៦៦,០០%  ៦៣ ១៣.៧០ ១,២៥% ៤៧,០០% 
៤១ ១១.២៧ ១,៧៦% ១៩៦,០០%  ៨៤ ៩.១៩ ០,៨៤% ២១៨,០០% 
៧៣ ៨.៧២ ១,៣៦% ៧៤,០០%  ៤៨ ៥.៩៥ ០,៥៤% ៥២១,០០% 
៦៣ ៨.៣៨ ១,៣១% ៣,០០%  ៩៥ ៥.៧៣ ០,៥២% ១៧៥,០០% 
០០ ៨២.៧៧ ១២,៩២% ១៨,០០%   00 ២៥.០៥ ២,២៩% ៣០,០០% 
សមាគ ល់: ៣៩៖ បាល សទិក ្ិងវតែ៉ុ ក្ធវីពីបាល សទិក, ៤១៖ ប្សបកក្ៅ(ក្រៅពីប្សបកោប់ក្រាដ) ្ិងប្សបកសមាល ប់, ៤២៖ វតែ៉ុ ក្ធវីអាំពីប្សបក; បរកិាខ របាំពាក់ប្កបក្សះ ្ិងបងាូ រក្សះ; ទាំ្ិញ
សរមាប់ការក្ធវីដ្ាំក្ណីរ កាបូបនដ្ ្ិងវតែ៉ុសាំរមាប់ផ្ទ៉ុករបហាក់ របប្ហល; វតែ៉ុ ក្ធវីពីក្ពាះក្វៀ្សតវ(ក្រៅពីថងសូ់រតដ្ងកូ វនាង), ៤៨៖ រកដ្ឋស ្ិងរកដ្ឋសកាត៉ុង; វតែ៉ុ ក្ធវីពីក្ដៅ
រកដ្ឋស ពីរកដ្ឋស ឬពីរកដ្ឋសកាត៉ុង, ៦១៖ សក្ដលៀកបាំពាក់ ្ិងក្រគឿងបនាទ ប់ប្សាំ ប្ដ្លក្ធវីក្ ីងពីរកណាត់ចាក់ក្ដ្ឋយដា៉ុលពីរ ឬដួយ, ៦២៖ សក្ដលៀកបាំពាក់ ្ិងក្រគឿង
បនាទ ប់ប្សាំ ន្សក្ដលៀកបាំពាក់ដិ្ក្ធវីក្ ីងពីការចាក់ក្ដ្ឋយដា៉ុលពីរ ឬដួយ, ៦៣៖ វាយ្ភណឌ ប្កនចនរួចក្ផ្សងក្ទៀត; ឈ៉ុត; សក្ដលៀកបាំពាក់ក្របីរួច ្ ិងវតែ៉ុវាយ្ភណឌ ក្បី រួច; រកណាត់
ក្ទ៉ុប, ៦៤៖ ប្សបកក្ជីង ក្រសដក្ជីង ្ិងវតែ៉ុ  របហាក់របប្ហល; ភាគរបស់វតែ៉ុទាំងក្្ះ, ៦៦៖ ឆ្រត ឆ្រតបាាំងនថៃ ក្ឈីរចត់ក្ដ្ីរ ក្ឈី រចក់សរមាប់អងគ៉ុយ រ ាំពាត់ប្ខសតី រ ាំពាត់ ្ិងបណារ
ភាគរបស់វា ៖ ផ្លិតផ្លក្ធវីពីក្សរា ដិច, ៧៣៖ វតែ៉ុ ក្ធវីពីប្ដ្ក ឬប្ដ្កប្ថប, ៨៤៖ ក្រអាទ័រ្៉ុយក្កលប្អ៊ារ ធ៉ុងផ្លិតចាំហាយ មា ស៉ុី្ ្ិង ឧបករណ៍ក្ដកា្ិក; បាំប្ណកភាគរបស់វា, 
៨៥៖ មា ស៉ុី្ ្ិងឧបករណ៍អគគិស្ី ្ិងភាគបាំប្ណក; ឧបករណ៍ថត ្ិងផ្លិតសាំក្ ងក្ ីងវញិ, ឧបករណ៍ថត ្ិងផ្លិតក្ ីងវញិ្ូវរូបភាព ្ិង សាំក្ ងរបស់ទូរទសស្៍, 
្ិងភាគបាំប្ណក ្ិងក្រគឿង បនាល ស់របស់ឧបករណ៍ទាំងក្្ះ, ៨៧៖ ោ្ ោ្យ្រ ក្រៅពីអយសម័យោ្ ឬអយរថអគគិស្ី បណារ ភាគ ក្រគឿងបនាល ស់ ្ិង ក្រគឿងប្សាំ, ៩០៖ 
ឧបករណ៍ ្ិងបរធិា្អ៉ុបទិច រូបថត ភាពយ្រ សរមាប់វាស់ប្វង សរមាប់រតួតពិ្ិតយ សរមាប់ពិ្ិតយភាពរតឹដរតូវ ្ិងសរមាប់ក្វជាសសរ ឬសរមាប់ការវះកាត់; ភាគីបាំប្ណក ្ិង
ក្រគឿង បនាទ ប់ប្សាំន្ឧបករណ៍ទាំងក្នាះ, ៩៥៖ របដ្ឋប់របដ្ឋក្កមងក្លង ប្លបង ្ិង សមាា រកីឡា; ភាគបាំប្ណក ្ិងក្រគឿងបនាទ ប់ប្សាំ, ០០៖ ផ្លិតផ្លក្ផ្សងៗ។ 

របភព៖ អនក្ិព ធ្គណនាពីរបព័ ធ្ទិ ន្្័យ ITC Trade Map (International Trade Centre ២០២២) 

 
តារាងទី៣ បងាា ញពីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ន្ការនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ពីសមាជិកអាស៊ា ្។ ក្ដ្ឋយក្របី

ទិ ន្្័យគយន្ការនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ ក្យងីរកក្ ញីអរតាក្របីរបាស់ទបន្កិចចរពដក្រពៀង AJCEP សរមាប់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា ្
ដួយចាំ្ួ្ រដួមា្ នថចក្នាល ះពី ១% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ ៤% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១ ហវ៊ាីលីពី្ចក្នាល ះពី ១% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ ៣% 
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១ ្ ិងដីោ ្់មា ចក្នាល ះពី ២% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ ៨% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១។ ក្ទះោោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ លទធផ្លបងាា ញ
ថារពុយក្ណទាំ្ងោដិ្ក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP សរមាប់ពាណិជាកដមរបស់ខលួ្ោដួយជប ៉ុ្ក្ទ ក្ដ្ឋយសរការនាាំចូល
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របស់ជប ៉ុ្ពីរពុយក្ណមា្អរតាក្របីរបាស់សូ្យរគប់ឆ្ន ាំទាំងអស់។ អវីប្ដ្លគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កន៉ុងចាំក្ណាដរបក្ទសសមាជិកអាស៊ា ្ 
ក្វៀតណាដទទួលបា្អរតាក្របីរបាស់ខពស់ោងក្គចក្នាល ះពី ៥៧% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ ៦០% ក្ៅឆ្ន ាំ២០២១ បនាទ ប់ដកមា្មា ក្ ស៉ុី
ចក្នាល ះពី ១៦% ក្ៅ ៣៣%, ឡាវចក្នាល ះពី ១៦% ក្ៅ ២៧% ្ិងសិងាប៉ុរចីក្នាល ះពី ១០% ក្ៅ ១៩% ក្ៅកន៉ុងរយៈក្ពលដូ្ចាន ។ 
 

តារាងទី៣៖ អរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP សរមាបក់ារនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ពីអាស៊ា ្ 
  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
រពុយក្ណ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ 
កដព៉ុោ ០,០៨ ០,១៤ ០,១២ ០,០៨ ០,១០ ០,០៩ ០,០៩ ០,១១ ០,១៣ 
ឥណឌូ ក្្ស៉ុ ី ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០៩ ០,១២ ០,១២ ០,១២ 
ឡាវ ០,១៨ ០,១៧ ០,១៨ ០,២៤ ០,១៦ ០,១៩ ០,២២ ០,២១ ០,២៧ 
មា ក្ ស៉ុ ី ០,១៦ ០,៣៣ ០,២៦ ០,៣០ ០,២៨ ០,២៧ ០,២៩ ០,២៩ ០,២៧ 
ដីោ ្់មា  ០,០២ ០,០៤ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៦ ០,០៧ ០,០៨ ០,០៨ 
ហវ៊ាីលីពី្ ០,០១ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០៣ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០៣ 
សិងាប៉ុរ ី ០,១៦ ០,១៩ ០,១៩ ០,១១ ០,១១ ០,១១ ០,១៣ ០,១០ ០,១៥ 
នថ ០,០១ ០,០២ ០,០២ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៤ ០,០៥ ០,០៤ ០,០៤ 
ក្វៀតណាដ ០,៥៧ ០,៥៧ ០,៥៨ ០,៦៣ ០,៦៥ ០,៦៤ ០,៦៣ ០,៦៣ ០,៥៩ 

របភព៖ អនក្ិព ធ្គណនាពីសែិតិពាណិជាកដមជប ៉ុ្ (Japan Customs ២០២២) 
 

រូបភាពទី២ បងាា ញពីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ្ិងរបព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ GSP សរមាប់ការនាាំចូលសរ៉ុប
របស់ជប ៉ុ្ពីកដព៉ុោ។ ក្យងីរកក្ ញីថាអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ន្ការនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ពីកដព៉ុោបា្ក្កី្ក្ ងី
ោ ងខាល ាំងពី ៤% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១២ ដ្ល់ ១៤% ក្ៅកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៤។ ក្ទះោោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ អរតាក្្ះបា្ធាល ក់ច៉ុះដកក្ៅរតឹដ 
៨% កន៉ុងរយៈក្ពលពីរឆ្ន ាំ ក្ហយីចាប់ក្ផ្រីដក្កី្ក្ ងីោលាំដ្ឋប់ដ្ល់ ១៣% ក្ៅឆ្ន ាំ២០២១។ ោទូក្ៅ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង 
AJCEP របស់កដព៉ុោរតូវបា ក្្គក្ដីលក្ ញីថាមា្្ិនាន ការវជិាមា្ចាប់តាាំងពីកិចចរពដក្រពៀងក្្ះចូលោធរមា្ ប្ដ្លបងាា ញពីឥទធិពល
ក្ពលក្វលាន្ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង។ សែិតិក្្ះបងាា ញថារបប្ហល ៩០% ន្ផ្លិតផ្លកដព៉ុោ ប្ដ្លក្ធវីពាណិជាកដមោដួយជប ៉ុ្
សែិតក្ៅក្រកាដរកបខ័ណឌ អ ៉្ុក្រាះព ធ្សរមាប់របក្ទសអភិវឌ្ឍ្៍តិចតួច ្ិងការដិ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្។ លទធផ្លក្ៅកន៉ុងរូបភាពទី២ 
បងាា ញថាអរតាក្របីរបាស់របព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ GSP សរមាប់ការនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ពីកដព៉ុោគឺចក្នាល ះពី ៨២% ក្ៅ ៨៨% ចាប់
ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២១ ប្ដ្លខពស់ោងកិចចរពដក្រពៀង AJCEP។ 
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ការណ៍ក្្ះ បងាា ញថាអនកនាាំក្ចញរបស់កដព៉ុោក្ពញចិតរក្របីរបាស់របព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ GSP របស់ជប ៉ុ្ក្រចី្ោងកិចច

រពដក្រពៀង AJCEP ប្ដ្លក្្ះបងាា ញពីឥទធិពលរតួតាន ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី ខណៈរបព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ GSP 
ប្ដ្លផ្រល់សរមាប់កដព៉ុោមា្អតែិភាពក្រចី្ឆ្ន ាំដកក្ហយីដ៉ុ្ក្ពលបក្ងកីតកិចចរពដក្រពៀង AJCEP អនកនាាំក្ចញរបស់កដព៉ុោមា្ការ
យល់ដឹ្ងក្រចី្ពីរបព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ GSP ោងកិចចរពដក្រពៀង AJCEP។ ការណ៍ក្្ះ អាចបណាេ លដកពីកងវះព័ត៌មា្អាំពី
កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ក្ហយីទាំ្ងោព័ត៌មា្ទក់ទង្ឹងកិចចរពដក្រពៀង AJCEP ដិ្រតូវបា្ផ្សពវផ្ាយឱ្យបា្ទូលាំទូលាយ
ដ្ល់ធ៉ុរកិចចក្ៅកដព៉ុោ ប្ដ្លរសក្ដ្ៀងក្ៅ្ឹងអវីប្ដ្ល Taratorn et al (២០០៨) បា្រកក្ ញីកន៉ុងករណីនថប្ដ្រ។ 

ការរកក្ ញីរបស់ក្យងីគឺរសក្ដ្ៀងាន ក្ៅ្ឹងអវីប្ដ្ល Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata (២០២១) បា្រកក្ ញីកន៉ុង
ករណីកិចចរពដក្រពៀង AANZFTA ។ ការសិកាក្្ះបា្បងាា ញថា អរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AANZFTA របស់កដព៉ុោមា្
ករដិតទបចក្នាល ះពី ៤% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១១ ក្ៅ ១៧% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៦ ខណៈផ្លិតផ្លរបស់កដព៉ុោរបប្ហល ៨០% រតូវបា្នាាំចូល
ក្ដ្ឋយអូន្តសរ លី សែិតក្ៅក្រកាដរបព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្សរមាប់របក្ទសប្ដ្លមា្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច ្ិងការដិ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្។ អនក្ិព ធ្ 
បា្បងាា ញថាអនកនាាំក្ចញកដព៉ុោក្ពញចិតរក្របីរបាស់របព័ ធ្អ ៉្ុក្រាះព ធ្សរមាប់របក្ទសប្ដ្លមា្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច ោងកិចចរពដក្រពៀង 
AANZFTA ។ 
 

០.០៤ ០.០៨
០.១៤ ០.១២ ០.០៨ ០.១០ ០.០៩ ០.០៩ ០.១១ ០.១៣

០.៨២
០.៧៦ ០.៧១ ០.៧៦

០.៨៦ ០.៨៥ ០.៨៨ ០.៨៧ ០.៨៦ ០.៨៥

០.០០

០.២០

០.៤០

០.៦០

០.៨០

១.០០

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

របភព៖ អនក្ិព ធ្គណនាពីសែិតិពាណិជាកដមជប ៉ុ្ (Japan Customs ២០២២) ្ិង ទិ ន្្យ័របស់  
UNCTAD សេីពីការក្របីរបាស់របព័្ ធអ ៉្ុក្រាះព ធ្ទូក្ៅ (UNCTAD ២០២២)

រូបភាពទី២៖ អរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP ្ ិង របព័្ ធ GSP សរមាបក់ារនាាំចូលរបស់ជប ៉ុ្ពី
កដព៉ុោ

កិចចរពដក្រពៀង AJCEP របព័្ធអ ៉្ុក្រាះ GSP
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រូបភាពទី៣ បងាា ញពីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP របស់កដព៉ុោកន៉ុងចាំណាត់ថាន ក់ផ្លិតផ្ល ២ ខទង់។ ក្យងីរក

ក្ ញីអរតាក្របីរបាស់ខពស់ោងក្គសរមាប់ផ្លិតផ្លប្រ   គីដី ្ិងតល សទិក ផ្លិតផ្លអាហារ ផ្លិតផ្លប្សបកក្ជីង ្ិងផ្លិតផ្ល
កដម រ្សលក្ផ្សងក្ទៀត។ ក្ទះោោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ ផ្លិតផ្លក្ធវីពីថម កញ្ច ក់ ្ិងក្លាហៈ ្ិងផ្លិតផ្លក្រគឿងមា ស៉ុី្ ្ិងការដឹ្ក
ជញ្ាូ ្រតូវបា្រកក្ ញីថាមា្អរតាក្របីរបាសសូ់្យរគប់ឆ្ន ាំទាំងអស់។ ក្ដី្ដបនីាាំក្ចញក្ៅកា្់ជប ៉ុ្ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀង AJCEP 
ផ្លិតផ្លក្ធវីពីថម កញ្ច ក់ ្ិងក្លាហៈ ទដទរឱ្យមា្វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញរតឹតបតិោងក្គ (តួោ ង វធិា្តល ស់បរូរបនាទ ត់ព ធ្
គយ២ខរង់ CC) ខណៈវធិា្សមាសភាគតនដលតាំប្់ RVC រតូវបា្អ ៉្ុវតរសរមាប់ផ្លិតផ្លក្រគឿងមា ស៉ុី្្ិងដឹ្កជញ្ាូ ្។ 
Thangavelu, Narjoko, ្ិង Urata (២០២១) រពដទាំង Hayakawa, Nuttawut, ្ិង Yoshimi (២០២១) ផ្រល់ទ ាកីរណ៍
ន្ឥទធិពលអវជិាមា្ន្វធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញក្លីអរតាក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី ពួកក្គបងាា ញថាការអ ៉្ុវតរប្ត
ដួយ មា្លកខណៈរតឹតបតិោងក្គ ដូ្ចោវធិា្សមាសភាគតនដលតាំប្់ RVC ប្តដួយ ក្បីក្ធៀប្ឹងតរដូវការវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ
ប្ដ្លមា្ជក្រដីសក្រចី្ តួោ ង វធិា្សមាសភាគតនដលតាំប្់ RVC ឬ ការតល ស់បរូរបនាទ ត់ព ឋ្គយ ២ខទង់ CC ប្ដ្លមា្ការរតឹតបតិ
តិចោង។ 

កន៉ុងចាំក្ណាដផ្លិតផ្លទាំងក្្ះ ផ្លិតផ្លប្សបកក្ជីង្ិងដាូបអាហារ ទាំ្ងោមា្្ិនាន ការវជិាមា្ក្លីការក្របីរបាស់កិចច
រពដក្រពៀង AJCEP ប្ដ្លក្កី្ពី ០% ក្ៅ ៤៣% ្ ិង ០% ក្ៅ ៤២% ក្រៀងាន ។ ផ្ទ៉ុយក្ៅវញិ ផ្លិតផ្លសតវ្ិងកដម រ្សលក្ផ្សង

០.០០
០.១០
០.២០
០.៣០
០.៤០
០.៥០
០.៦០
០.៧០
០.៨០

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

របភព៖ អនក្ិព ធ្គណនាពីសែិតិពាណិជាកដមជប ៉ុ្ (Japan Customs ២០២២)

រូបភាពទី៣៖ ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP របស់កដព៉ុោ តាដវស័ិយ

សតវ ្ ិងផ្លិតផ្លពសីតវ ផ្លិតផ្លដាូបអាហារ

ផ្លិតផ្លប្សបកក្ជីង ផ្លិតផ្លក្រគឿងមា ស៉ុី្្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ្

ផ្លិតផ្លប្រ    គីដី ្ ិងតល សទិក ផ្លិតផ្លកដម្រសលក្ផ្សងក្ទៀត

ផ្លិតផ្លពីថម កញ្ច ក់ ្ិងក្លាហៈ ផ្លិតផ្លពីបប្្ល

ក្ឈី្ ិងផ្លិតផ្លក្ឈី
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ក្ទៀត បា្ជួបរបទះការធាល ក់ច៉ុះោ ងខាល ាំងន្ការនាាំចូលពីកដព៉ុោក្រកាដកិចចរពដក្រពៀង AJCEP។ ទ ទ្ឹដ្ឹងក្្ះ ក្យងីក្ ញីថា អរតា
ក្របីរបាស់ផ្លិតផ្លក្ឈី្ ិងប្រ   គីដី ្ិងតល សទិក ហាក់ដូ្ចោក្ៅរកាកាំក្ណី្បា្លអ បនាទ ប់ពីបា្ធាល ក់ច៉ុះអស់រយៈក្ពលពីរបីឆ្ន ាំ។ 
ក្ៅករដិតចាំណាត់ថាន ក់ផ្លិតផ្ល ៦ ខទង់ ក្យងីរកក្ ញីថារបប្ហល ២៤,៤៧% ន្ផ្លិតផ្លប្ដ្លនាាំចូលពីកដព៉ុោបា្ក្របី
របាស់កិចចរពដក្រពៀង AJCEP 100% ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដ្ល់ប្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ក្ហយីផ្លិតផ្លចាំណាត់ថាន ក់៦ ខទង់របស់កដព៉ុោ
របមាណ ៤២,១៧% ប្ដ្លនាាំចូលក្រកាដកិចចរពដក្រពៀង AJCEP បា្ក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងក្្ះក្រចី្ោង ៥០% ពីប្ខដករា
ដ្ល់ប្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 
៤.អនុសរន៍ង្ោលនង្ោបាយ 

កដព៉ុោកាំព៉ុងអ ៉្ុវតរក្ាល ក្្ោបាយពាណិជាកដមកា្់ប្តក្សរ ីក្ហយីបចច៉ុបប ន្កាំព៉ុងប្តសកដមកន៉ុងការក្ធវីសមាហរណកដមក្សដ្ឋកិចច
្ិងតាំប្់កា្់ប្តស៉ុីជក្រៅកន៉ុងតាំប្់អាស៉ុីបូព៌ា។ បចច៉ុបប ន្ក្្ះ កដព៉ុោបា្ចូលោសមាជិកន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរចីាំ្ួ្
របាាំបួ្ ក្ហយីកាំព៉ុងចរចាកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរកី្ទវភាគី្ិងពហ៉ុភាគីដួយចាំ្ួ្បប្ ែ្ដក្ទៀត។ ក្ទះបីោកិចចរពដក្រពៀង
ពាណិជាកដមក្សររីបស់កដព៉ុោមា្ការក្កី្ក្ ងីក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ទ ាកីរណ៍បងាា ញថាធ៉ុរជ្កដព៉ុោដិ្ទ្់យល់ចាស់អាំពីការក្របីរបាស់
ការអ ៉្ុក្រាះព ធ្ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរសីរមាប់ការនាាំក្ចញរបស់ខលួ្ក្ទ។ ដូ្ចក្្ះ ក្ដី្ដបបីក្ងកី្ការក្របីរបាស់កិចច
រពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីកដព៉ុោគួរប្តអ ៉្ុវតរក្ាល្ក្ោបាយដួយចាំ្ួ្ដូ្ចខាងក្រកាដ៖ 

៤.១.ការក្ធវីសដញ្ាកដម្ីតិវធីិនាាំក្ចញឱ្យកា្ប់្តរបក្សីរ 
- វធិា ក្្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ គឺោវធិា្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរដ៏ី្មា្សរសាំខា្់កន៉ុងការទទួលបា្ការអ ៉្ុក្រាះព ធ្។ 
ដូ្ចក្្ះ ្ីតិវធីិក្ដី្ដបទីទួលបា្វញិ្ជា ប្បរតបញ្ជា ក់ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញ ្ិង/ឬវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញគួរប្តរតូវ
បា្ក្ធវីសដញ្ាកដមតាដប្ដ្លអាចក្ធវីក្ៅបា្ ក្ដី្ដបផី្េល់លកខណៈងាយរសួលសរមាប់អនកនាាំក្ចញ/នាាំចូល។ 

- កិចចសរដួលពាណិជាកដមកាល យោឧបករណ៍ក្ាល្ក្ោបាយដ៏្សាំខា្់ដួយ ក្ដី្ដបជីាំរ៉ុញពាណិជាកដមឆ្លងរពាំប្ដ្្។ 
អារស័យក្ហត៉ុក្្ះ កដព៉ុោគួរប្តពរងឹង្ិងក្លីកកដពស់បញ្ា រប្តដួយោតិ  ការក្ធវីសមាហរណកដមោដួយបញ្ា រប្តដួយ
អាស៊ា ្  ្ិងកិចចសហរបតិបតរិការោដួយបញ្ា រប្តដួយោតិរបស់ភាគីន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ។ី 

- ពាណិជាកដមាម ្រកដ្ឋសសន ដឆ្លងរពាំប្ដ្្ គឺោក្ាល្ក្ោបាយពាណិជាកដមដ៏្សាំខា្់ ក្ដី្ដបកីាត់ប ែ្យការចាំណាយ
ក្លីពាណិជាកដម្ិងអ ៉្ុក្លាដភាពតាដរយៈការក្របីរបាស់បក្ចចកវទិាឌី្ជីថល។ 

- ខណៈតរដូវការអនាដ័យ្ិងភូតាដអនាដ័យ បងកការរពួយបារដាកា្់ប្តក្រចី្ក្ ងីសរមាប់ការនាាំក្ចញផ្លិតផ្ល
កសិកដម កដព៉ុោរតូវប្តផ្រល់អាទិភាពក្លកីារចរចាកិចចរពដក្រពៀងទទួលសគ ល់ាន ក្ៅវញិក្ៅដក (MRA) សរីពីអនាដ័យ
្ិងភូតាដអនាដ័យ។ 

- ខណៈព ធ្គយក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សររីតូវបា្ក្ធវីក្សរភីាវូប្ីយកដម របាាំងដិ្ប្ដ្ព ធ្គយសរមាប់
ពាណិជាកដមកាល យោកងវល់ធាំដួយក្ទៀតសរមាប់ការនាាំក្ចញ។ ដូ្ចក្្ះ កដព៉ុោ គួរប្តគិតគូពីកិចចសហរបតិបតរិការរវាង
ភាគីន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីក្ដី្ដបកីាត់ប ែ្យវធិា្ការដិ្ប្ដ្ព ធ្គយទាំងក្្ះ។ 

- ការកាត់ប ែ្យការចាំណាយក្លីការសរដបសរដួលរវាងសែ ប័្ (តួោ ង រវាងគយ្ិងរកសួងនានា) ្ឹងជួយកាត់
ប ែ្យការប្បងប្ចកធ្ធា្ខ៉ុសក្ាលក្ៅ ្ិងជាំរ៉ុញក្ាល្ក្ោបាយអាទិភាពកា្់ប្តរបក្សរីក្ ងី តាដរយៈការ
ប្បងប្ចកធ្ធា្របកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព សរមាប់ក្សដ្ឋកិចចកន៉ុងរសុក។ 

៤.២.ការកសងសែ ប័្ ្ិងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា្ 
- ខណៈកដព៉ុោសក្រដចបា្្ិងកាំព៉ុងចរចាកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរោីក្រចី្ ធ៉ុរជ្កន៉ុងរសុកហាក់ព៉ុាំទ្់មា្
ការយល់ដឹ្ងចាស់ពីខលឹដសរសាំខា្់ៗ្ិងផ្លរបក្ោជ្៍ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរទីាំងក្នាះ។ កន៉ុងបរបិទក្្ះ 
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កដព៉ុោគួប្ត ក្រៀបចាំសកដមភាពផ្សពវផ្ាយព័ត៌មា្ឱ្យបា្ក្ទៀងទត់ក្ៅទូទាំងរបក្ទស តាដរយៈសិកាខ សលា ការបណរ៉ុ ះ
បណារ ល របព័ ធ្ផ្សពវផ្ាយ បណារ ញផ្សពវផ្ាយសងគដ ្ិងការក្បាះព៉ុដពផ្ាយ។ 

- ក្លីសពីក្្ះ ការផ្សពវផ្ាយលដអិតអាំពីភាពអ ៉្ុក្រាះព ធ្គយ្ិងវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញដ្ល់សធារណជ្ គឺមា្
សរសាំខា្់ណាស់។ ការណ៍ក្្ះ្ឹងជួយអនកនាាំក្ចញយល់ដឹ្ងពីរក្បៀបទញយករបក្ោជ្៍ពីវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីត
ទាំ្ិញក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរដួីយ ក្ធៀប្ឹងវធិា្ក្ដី្ដកាំក្ណីតទាំ្ិញក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដម
ក្សរកី្ផ្សងក្ទៀត ក្ដ្ឋយផ្រលក់ាលា ៉្ុវតរភាពសរមាប់ធ៉ុរជ្ពិចារណាថាក្តីផ្លិតផ្លណាប្ដ្លរតូវផ្លិតសរមាប់ទីផ្ារ
នាាំក្ចញ។ 

- ការយល់ដឹ្ងពីភាពរតួតាន ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីគឺមា្សររបក្ោជ្៍សរមាប់ធ៉ុរកិចច។ ដូ្ចក្្ះ ការផ្រល់
ព័ត៌មា្អាំពីរបក្ោជ្៍ន្កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី្ ីដួយៗ ្ឹងផ្រល់កាលា ៉្ុវតរភាពកា្់ប្តក្រចី្សរមាប់ធ៉ុរកិចច
កន៉ុងការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរឱី្យបា្រតឹដរតូវ ក្ដី្ដបពីរងីកការនាាំក្ចញរបស់ខលួ្។ 

- ការយល់ដឹ្ងអាំពីភាពខ៉ុសាន ន្ការអ ៉្ុវតរកដមវធីិព ធ្គយ (tariff differentials) ក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ីគឺ
មា្សរសាំខា្់កន៉ុងការទក់ទញការវ ិ្ ិក្ោគបរក្ទស ្ិងបក្ងកី្ការក្របីរបាស់កិចចរពដក្រពៀងពាណិជាកដមក្សរ ី បប្ ែ្ដ
ក្ទៀត។ ឧទហរណ៍ ក្ៅក្រកាដកិចចរពដក្រពៀងអាសិប កដមវធីិអ ៉្ុវតរព ធ្គយរបស់ចិ្សរមាប់អាស៊ា ្ អូន្តសរ លី 
្ូប្វលក្ស ង់ ជប ៉ុ្ ្ិងកូក្រ   គឺមា្ភាពខ៉ុសាន ។ របសិ្ក្បីអនកវ ិ្ ិក្ោគអូន្តសរ លីចង់នាាំក្ចញក្ៅកា្់ចិ្ ពួកក្គ
ចាាំបាច់រតូវក្របៀបក្ធៀបកដមវធីិព ធ្គយ ប្ដ្លចិ្បា្ដ្ឋក់ចាំក្ពាះអូន្តសរ លី្ិងអាស៊ា ្។ របសិ្ក្បីកដមវធីិព ធ្គយ
របស់ចិ្ប្ដ្លបា្ដ្ឋក់ចាំក្ពាះអាស៊ា ្មា្ភាពអ ៉្ុក្រាះោងកដមវធីិព ធ្គយរបស់ចិ្ ប្ដ្លបា្ដ្ឋក់ចាំក្ពាះអូន្តសរ លី 
ក្នាះពួកក្គគួរប្តដកវ ិ្ ិក្ោគក្ៅកដព៉ុោក្ដី្ដបទីទួលបា្អតែរបក្ោជ្៍ក្រចី្បាំផ្៉ុតសរមាប់ការនាាំក្ចញក្ៅកា្់ចិ្។ 
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1. Introduction 

 

In recent decades, we have witnessed the proliferations of free trade agreements (FTAs). Globally, the number of 
bilateral and multilateral FTAs increased dramatically from about 100 in the 1990s to about 800 in 2022 (World Trade 
Organization 2022). Increasingly, we are observing the FTAs between developed and developing countries covering 
key trade and investment liberalization issues. The proliferations of FTAs provide important opportunities and 
challenges for openness strategy and economic structural transformation at domestic and regional levels. For example, 
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been using FTAs (bilateral and multilateral) to increase market 
access and regionalism. FTAs set the rule-based trading activities, and the necessary conditions for regional integration 
through trade negotiations. The trade and investment liberalization framework set by FTAs (both bilateral and 
multilateral) provides the necessary conditions for greater regional integration, structural transformation of member 
countries, and forward-looking strategies to shift the regional to next stage of growth, i.e., the Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the Regional Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (RCEP). However, we require the domestic reforms and structural transformation at the domestic economy 
(needing sufficient conditions) to fully maximize the benefits and opportunities provided by the regional integration 
framework (necessary conditions) provided by the FTAs.  The sufficient conditions for full integration of FTAs require 
domestic participation and structural transformation of the domestic economy, i.e., participation of domestic firms, 
domestic capacity and linkages in manufacturing, service linkages, and forward-looking institutions such as technology, 
innovation, artificial intelligence, and e-commerce to facilitate trade across borders. The sufficient fundamentals 
(sufficient conditions) within the domestic economy for integration are to develop industrial policies to align to the 
framework of FTAs so as increase the allocative efficiency and reduce the ‘policy risks’ of industrial planning, reduce 
the structural transformation cost, and empower businesses to plan forward-looking investments and technology 
adoptions.  
 
Forward-looking FTAs are important to set the necessary framework for deeper regional integration in terms of 
technological changes and innovation, market access, dynamics of global production value chain, and maintains the 
‘rules-based’ trading framework for future developments. For example, RCEP consists of 15 member countries that 
sets the agenda for regional integration and increase market access for trade in goods, trade in services and 
investment, and to address ‘behind-border’ issues. RCEP also sets the agenda for regional cooperation and institutional 
building to strengthen regional integration in East Asia. RCEP can address key current and forward-looking issues as it 
is a ‘living’ agreement (Thangavelu et al. 2022). Under RCEP, least-developed parties enjoy benefits from transitional 
‘Safeguard Measures’ and differential treatments for their level of trade and investment commitments. For example, 
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an originating good of any least-developed party shall not be subject to any safeguard measures by developed parties1, 
and developed parties that applies safeguard measure shall not be requested for any compensation by the affected 
least-developed parties2. 
 
Even though the scope and depth of the level of liberalizations vary across the FTAs given the diversity of the member 
states, most of FTAs are all designed to generally increase market access through reducing tariffs and to extensively 
remove behind-the-border barriers by regulating foreign direct investment, protecting intellectual property rights, 
maintaining competition policy, and liberalizing services (Baccini 2019). Hence, the key objectives of domestic policies 
are maximizing the benefits of FTAs for domestic industries and businesses. However, recently, trade negotiators have 
realized that local businesses are unlikely to use these FTAs. Recent studies emphasize the low utilization rate of 
regional FTAs by businesses, only adopted by larger firms (Chia 2010; Tambunan and Chandra 2014; Kawai and 
Wignaraja 2011; Taratorn, Tassanee, and Nuttawut 2008). This raises important policy questions on the impact of FTAs 
on the business activities and the overall trade policy in Cambodia. In this regard, this policy brief aims to explore the 
framework to increase the utilization of Cambodia’s FTAs. It also provides key policy recommendations to increase the 
impact of FTAs on the Cambodian economy. 
 
2. Evidence of FTA Utilization 
 
The utilization of FTAs3 is determined by behavioral, structural, and institutional framework of domestic industrial 
structure. First, behavioral FTA utilization identifies the behaviors of firms in different sectors, including large, medium, 
small, and micro firms—exporters and importers have different behaviors towards regional and global trade and 
investments. The utilization of FTA varies depending on the characteristics of the firms and the firms’ awareness of 
the existence of the FTAs. Second, structural FTA utilization characterizes the structural issues on high transaction cost 
and paperwork and high compliance. For example, parties of the FTA need to comply with substantive and 
administrative requirements to prove the origin of the products in order to benefit from preferential tariffs. The 
overlapping FTAs will increase the transaction cost of participation in the respective FTAs (Thangavelu, Narjoko, and 
Urata 2021; Hayakawa and Shiino 2021).  More restrictive rules of origin will make businesses consider ‘most favorable 
nations’ (MFN) tariffs instead (Kasteng and Inama 2018). Lastly, with institutional FTA utilization, institutions should 
be facilitating and not regulating with respect to respective FTAs, i.e., simplifying export procedures, enhancing 
National Single Window and integrating with ASEAN Single Window (Thangavelu, Narjoko, and Urata 2021; Hayakawa 
and Shiino 2021). 
 
While the FTAs are rapidly emerged in recent decades, the utilization of the FTAs remains a challenging question 
among trade policymakers and policy researchers. Existing studies have pinpointed the learning effects (Kawai and 
Wignaraja 2011), the margin effects, scale effects, and rules of origin effects (Hayakawa, Kim, and Lee 2014) to be the 
important determinants of FTA utilization. Hayakawa and Shiino (2021) and Kawai and Wignaraja (2011) highlight that 
the FTA utilization rate increased through ‘learning effect’, where under the learning process, firms took considerable 
time to learn the export markets and to take advantage of new preferences from FTAs. Another studies have found 
that the proliferation of  FTAs as well as the subsequent erosion of preferential margins have potential and major 
reasons for low FTA utilization rate in East Asia, i.e., very few Japanese firms use the Japan-Singapore FTA due to 
Singapore’s near zero MFN rates (Takahashi and Urata 2010).  
 
Other recent studies use custom-level data at product and firm level to examine the effects of preferential margins on 
FTA utilization. Among others, Hayakawa, Nuttawut, and Yoshimi (2021) investigates a larger preferential margins 
between MFN tariff rate and FTA tariff rate that tend to have a positive impact on the FTA utilization rate.  Other 
studies also emphasize the positive effects of FTA utilization in Asia and ASEAN. For example, the positive impacts are 

 
1 RCEP agreement, Art. 7.6.2, De Minimis Imports and Special Treatment. 
2 Ibid, Art. 7.7.6. 
3 Kasteng and Inama (2018) presences two main indicators to measure the FTA utilization. First indicator is the ‘preference utilization rate’ 
measured based on the ‘value of utilized preferences’ and the ‘value of non-utilized preferences. Second indicator is the ‘preference savings 
rate’ measured based on the ‘value of preferential duty savings’ and the ‘value of preferential duty costs’. Further, the authors also proposed 
two complementing indicators to measure the benefits and/or costs of utilizing the preferences, namely the ‘average preference margin of 
utilized preferences’ and the ‘average preference margin of nonutilized preferences’. 
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found for Taiwanese firms import under China-Taiwan FTA (Chang and Hayakawa 2014), for Korean imports under the 
ASEAN-Korea FTA (Hayakawa, Kim, and Lee 2014), and Japanese imports under Japanese FTAs (Hayakawa and Shiino 
2021). However, the margin effects on the FTA utilization rate vary substantially across importing countries. For 
example, Hayakawa, Kim, and Lee (2014) shows that the coefficient of the margin effects is around 0.01 in Korea, while 
Keck and Lendle (2012) finds it to be 0.1 in the United State of America, 1.1 in Canada, and about 2.5 in Australia. The 
study on ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) by Thangavelu, Narjoko, and Urata (2021) provides evidence 
of the positive preferential margin for ASEAN members in AANZFTA, after accounting for the overlapping FTA effects. 
 
The ‘scale effect’ is simply the scale effects from the high volume of imports in the specific sector with respective FTAs.  
Most literature shows that the scale effect has a positive impact but varies across importing economies from about 
0.03 to 0.07 (Keck and Lendle 2012; Hayakawa, Kim, and Lee 2014). Furthermore, the overlapping FTAs (‘spaghetti 
bowl’ effect) tend to increase the information and transaction costs across the FTAs and the entry cost in using the 
FTAs, by which only scale and larger firms utilize the FTAs (Thangavelu, Narjoko, and Urata 2021). 
 
In contrary to the nature of FTAs, Kasteng and Inama (2018) indicates that European Union FTAs are less important, 
whereby large number of firms pay high tariffs without taking advantage of FTA preferences. Thus, tariff preferences 
do not necessarily indicate the movement of goods across border due to high administrative and compliance costs, 
value of exports, and savings due to the use of FTAs. Additionally, based on surveys and using customs level data, 
Taratorn, Tassanee, and Nuttawut (2008) highlights key factors for low utilization of FTAs in Thailand due to the lack 
of information of FTAs. 
 
In recent years, many studies have paid more attention to the rules of origin effects due to the belief that more 
restrictive rules of origin will reduce the utilization of FTAs. Among others, Kaufmann (2014) and Keck and Lendle 
(2012) find  the significantly negative effects of the rules of origins. Expanding this notion, Hayakawa and Nuttawut 
(2017) finds that harmonizing rules of origins across different FTAs can lower costs and further increases the utilization rates.  
 
However, some studies demonstrate the positive effects of FTA. Examining the Australia’s FTAs, PwC (2018) finds that 
FTA utilization is more than just trade in goods. Australian businesses in trade in goods, services, and investments are 
all benefited from FTAs. With clear rule-based trading activities, FTAs provide more forwarding-looking strategies in 
participating in trade and investment in the region, increasing global value chains (GVC) activities. 
 
Recent study by Thangavelu, Narjoko, and Urata (2021) examines the impact of ASEAN-Australia-New Zealand Free 
Trade Agreement (AANZFTA) on Australian trade, particularly on imports from 10 ASEAN member countries to 
Australia using custom level data from 2012-2016 at 6 digit-trade classification. The study also accounts for overlapping 
bilateral FTAs that will likely impact the utilization of AANZFTA. The result indicates positive impact of preferential 
tariff margin on FTA utilization. However, the results also indicate that the utilization rates of AANZFTA are low across 
the ASEAN countries compared to bilateral FTAs with Australia in Malaysia, Thailand and Singapore. The study also 
found evidence of positive impact of co-sharing rule of origin on the utilization of FTAs. 
 
3. The Utilization of AJCEP: Evidence from Cambodia 
 
To date, Cambodia has been involved in numerous FTAs. As a member of ASEAN, Cambodia participates in ASEAN 
Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN+1 FTAs (i.e., ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), ASEAN-China 
(ACFTA), ASEAN-Hong Kong (AHKFTA, signed in 2017), ASEAN-India (AIFTA), ASEAN-Japan (AJFTA), ASEAN-Korea 
(AKFTA)), and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP, coming into force on 01 January 2022). Besides, 
Cambodia has also concluded the bilateral FTAs with China (CCFTA) that came into force on 01 January 2022, and with 
Korea (CKFTA) entering into force on 01 December 2022.  Cambodia is also actively involving in ongoing FTA 
negotiations, including Cambodia-United Arab Emirate Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cam-UAE 
CEPA), ASEAN-Pakistan FTA, and EAEU-Cambodia FTA. Other than FTAs, Cambodia also receives numerous GSP 
preferential tariffs from developed and developing countries, including the United States of America4, Japan, European 

 
4 USA GSP preferences for Cambodia has suspended since the end of 2020 (May 2021). 
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Union, and other developed countries. Among others, this policy brief will study the utilization of AJCEP for Japan’s 
imports from Cambodia.  

 

Table 1. Rules of Origin by FTA schemes at an HS 6-digit level Product Classification 

Types of Rules of Origin AJCEP AANZ ACFTA ATIGA AIFTA AKFTA 

CC 1079 247 1 - - 5 

CC&RVC 2 - - - - - 

CC&SPR 400 37 - - - - 

CC/(RVC&SPR) - 200 - - - - 

CC/RVC 122 606 8 340 - 524 

CC/RVC/SPR - 35 - 171 - - 

CC/SPR - 13 - - - - 

CTH 152 117 - - - 11 

CTH&RVC 5 - - - - - 

CTH&SPR 264 - - - - - 

CTH/(CTSH&RVC)/RVC - 197 - - - - 

CTH/(RVC&SPR) - 6 - - - - 

CTH/RVC 2921 2151 113 4232 - 3880 

CTH/RVC/SPR - 23 - 327 - 21 

CH/SPR - 86 - - - - 

CTSH 7 - - - - - 

CTSH&RVC - 3 - - 5204 - 

CTSH/RVC 34 1037 - 129 - 74 

RVC 222 68 4682 - - 75 

RVC/SPR - - 392 1 - - 

SPR - 70 - - - - 

WO 3 300 8 4 - 607 

WO/SPR  - 8  -  -  -  - 

Total 5211 5204 5204 5204 5204 5197 
Notes: “CC,” “CTH,” and “CTSH” are change in chapter, change in heading, and change in subheading rules, respectively. “WO” and “RVC” are, 
respectively, the wholly obtained and regional value content rules. “SPR” is a specific process rule. “&” and “/” indicate the rules required 
adhering to both and either of rules, respectively 
 

Source: Hayakawa, Nuttawut, and Yoshimi (2021, Table 2) 

 
AJCEP5 is a comprehensive agreement which includes trade liberalization on goods and services, investment, rules of 
origin, sanitary and phyto-sanitary (SPS), technical barriers to trade, dispute settlement mechanism, and economic 
cooperation. The AJCEP started negotiations in April 2005 and got signed in April 20086. This agreement entered into 

 
5 AJCEP was first amended by the ‘First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Japan and Member 
States of the Association of Southeast Asian Nations’, signed on February 2019 for Japan and March and April of ASEAN Members (Ministry of 
Foreign Affairs of Japan 2020). On 01 August 2020, the First Protocol to Amend the AJCEP Agreement entered into force among Japan, Laos, 
Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam, and entered into force among the other ASEAN Member States on 01 February 2022. The Protocol 
adds the provisions concerning liberalization of trade in services, movement of natural persons and investment to the AJCEP. The Protocol is the 
first economic partnership agreement (EPA) on trade in services and movement of natural persons in relation to Cambodia, Laos, and Myanmar. 
The Protocol also includes the rules and liberalization commitments from ASEAN members which are not included in the bilateral EPAs and 
related agreements concluded between Japan and each ASEAN members. 
6 The negotiations were initiated by The Joint Declaration of the Leaders of ASEAN and Japan on the Comprehensive Economic Partnership, 
signed in Phnom Penh on 05 November 2002, and the Framework for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan, signed 
in Bali on 08 October 2003. 
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force on 01 December 2008 for Japan, Laos, Myanmar, Singapore, and Vietnam, 01 January 2009 for Brunei, 01 
February 2009 for Malaysia, 01 June 2009 for Thailand, and 01 January 2010 for Cambodia.  
 
The AJCEP provides crucial benefits to ASEAN Member States (AMS). As one of AJCEP members, Cambodia can enjoy 
about 90% of goods exported to Japan with zero tariffs immediately and other 3% within 10 years, while Brunei, 
Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand provide immediate eliminations or phase-out reductions 
on about 90% within 10 years, Vietnam within 15 years, and Laos and Myanmar eliminate about 85% within 18 years 
(Kagami 2011). Further, the AJCEP allows for back-to-back shipment of goods within member countries, i.e., AJCEP 
originating goods brought into Cambodia from member countries and are re-exported within these countries, without 
any processing in Cambodia, can enjoy tariff concessions. Originating products passing through the member states can 
also retain their originating status. AJCEP also allows for third party invoicing of goods, i.e., customs authorities in the 
importing countries may accept a certificate of origin when the sales invoice is issued from a different country or 
company exporting the originating goods in various sectors, provided that the good meets the necessary requirement. 
This invoice can come from countries that are not Parties to this Agreement. Additionally, AJCEP allows for regional 
cumulation, i.e., originating raw materials sourced from AJCEP member states can be considered when assessing the 
origin criteria of the final product manufactured in Cambodia. 

 
The AJCEP agreement introduced trade-facilitating rules of origin, which gives cross-border traders flexibility in 
selecting the rule to use in order to take advantage of the preferential tariff treatment. Table 1 presents numbers of 
rules of origin adopted in AJCEP comparing with other ASEAN FTAs. The common rule in AJCEP is change in tariff 
classification (CTC, such as CC, CTH, CTSH), with RVC being adopted more frequently as an optional rule. AJCEP’s rules 
of origin are less restrictive than AIFTA’s, but more restrictive than ATIGA’s and other ASEAN+1 FTAs’. Under AJCEP, 
1,753 products at 6-digit HS code, accounting for about 34%, face more restrictive rules of origin (i.e., mainly CC rule), 
while less restrictive rules (i.e., co-equal sharing rules, mainly CTH/RVC) are imposed on about 3,077 products.  
 

 
 
It is noticed that Cambodia’s bilateral trade with AJCEP parties increases significantly since AJCEP came into force. 
Figure 1 presents the bilateral trade trends between Cambodia and its AJCEP parties. The figure shows that Cambodia’s 
bilateral trade with ASEAN members accounts for 88.55%, about USD3.28 billion, in 2012 and 89.05%, about USD14.10 
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Figure 1. Cambodia's Trade with AJCEP Parties (in Billion USD)
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billion, in 2021, with annual average growth of 20.10%. Cambodia’s bilateral trade with Japan boosted from USD424.01 
million in 2012 to USD1.73 billion in 2021, on an annual average growth rate of 18.79%, while export and import annual 
average growth rate stand at 24.65% and 15.35%, respectively. 
 
Table 2 illustrates the imports and exports of Cambodia with Japan by 2-digit products in 2021. Cambodia mainly 
exports textiles and leather (USD806 million, accounting for 74%, including 2-digit HS codes of 42, 61, 62, and 63), 
machinery and transportation (USD138 million, accounting for 13%, including 2-digit HS codes 84 and 85), and 
footwear (USD113 million, accounting for 10%, including 2-digit HS codes of 64 and 66), with annual average growth 
rate of 25%, 418%, and 15%, respectively, since 2012. In terms of import, Cambodia basically imports machinery and 
transportation (USD464 million, accounting for 72%, including 2-digit HS codes of 84, 85, and 87), textiles and leather 
(USD32 million, accounting for 5%, including 2-digit HS codes of 41, 55, and 63), and products derived from stone, glass 
and metal (USD24 million, accounting for 4%, including 2-digit HS codes of 69 and 73), with annual growth rate of 15%, 
19%, and 65%, respectively, since 2012. 
 
Even though trade between Cambodia and Japan is seen to be growing, contribution of the FTAs to this trade growth 
remains question. Therefore, this policy brief aims to identify the utilization rate of Cambodia in AJCEP. The utilization 
rate is derived using the framework of Hayakawa and Shiino (2021) and Thangavelu, Narjoko, and Urata (2021). 
 

 Table 2. Top 10 2-Digit Products of Cambodia's Trade with Japan in 2021 (in Million USD) 

Imports  Exports 

2-Digit  
HS Code 

Value Share 
Growth Rate 
(2012-2021) 

 2-Digit  
HS Code 

Value Share 
Growth Rate 
(2012-2021) 

87 354.502 55.35% 19%  61 372.178 34.03% 18% 

84 76.088 11.88% 8%  62 365.510 33.42% 44% 

85 33.195 5.18% 30%  85 128.451 11.75% 439% 

39 22.280 3.48% 142%  64 90.017 8.23% 12% 

90 15.579 2.43% 25%  42 54.681 5.00% 57% 

69 15.378 2.40% 107%  66 23.173 2.12% 73% 

55 12.361 1.93% 66%  63 13.697 1.25% 47% 

41 11.265 1.76% 196%  84 9.192 0.84% 218% 

73 8.718 1.36% 74%  48 5.954 0.54% 521% 

63 8.378 1.31% 3%  95 5.726 0.52% 175% 

00 82.769 12.92% 18%  00 25.049 2.29% 30% 
Notes: 39: plastics and articles thereof; 41: raw hides and skins (other than furskins) and leather; 42: articles of leather; saddlery and harness; 
travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut); 48: paper and paperboard; articles of paper 
pulp, of paper or of paperboard; 55: man-made staple fibres; 61: articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted; 62: articles 
of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; 63: other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; 
rags; 64: footwear, gaiters and the like; parts of such articles; 66: umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and 
parts thereof; 69: ceramic products; 73: articles of iron or steel; 84: nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts 
thereof; 85: electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers, and parts and accessories of such articles; 87: vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories 
thereof;; 90: optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts 
and accessories thereof; 95: toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; and 00: other products. 
 

Source: Authors calculated from ITC Trade Map Database (International Trade Centre 2022) 

 
Table 3 shows the utilization rate of Japan’s imports from ASEAN members under AJCEP. Using customs data of Japan’s 
imports, we find low utilization rate of AJCEP for some ASEAN member states, including Thailand between 1% in 2013 
and 4% in 2021, the Philippines between 1% in 2013 and 3% in 2021, and Myanmar between 2% in 2013 and 8% in 
2021. However, the results indicate that Brunei is unlikely to utilize AJCEP for its trade with Japan, as Japan’s imports 
from Brunei have zero utilization rate in all years. Noticeably, among ASEAN Member States, Vietnam enjoys the 
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highest utilization rate between 57% in 2013 to about 60% in 2021, followed by Malaysia between 16% and 33%, Laos 
between 16% and 27%, and Singapore between 10% and 19%.  
 

Table 3. The Utilization Rate of AJCEP for Japan's Imports from ASEAN 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brunei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cambodia 0.08 0.14 0.12 0.08 0.10 0.09 0.09 0.11 0.13 

Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.12 0.12 0.12 

Laos 0.18 0.17 0.18 0.24 0.16 0.19 0.22 0.21 0.27 

Malaysia 0.16 0.33 0.26 0.30 0.28 0.27 0.29 0.29 0.27 

Myanmar 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 

Philippines 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 

Singapore 0.16 0.19 0.19 0.11 0.11 0.11 0.13 0.10 0.15 

Thailand 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 

Vietnam 0.57 0.57 0.58 0.63 0.65 0.64 0.63 0.63 0.59 

Source: Authors computed from Trade Statistics of Japan (Japan Customs 2022) 
 

 
 
Figure 2 presents the utilization rate of AJCEP and GSP for Japan’s imports from Cambodia at aggregated level. We find 
that the utilization rate of Japan’s imports from Cambodia increased dramatically from 4% in 2012 to 14% in 2014; 
however, the rate declined significantly to 8% within two years, and began to gradually increase to 13% in 2021. 
Generally, the Cambodia’s utilization of AJCEP is seen to have a positive trend since the FTA come into force, revealing 
that the time-effect of FTA utilization takes place. This statistic shows that about 90% of Cambodia products traded 
with Japan are under least-developed country (LDC) preferential and non-preferential tariffs. The result in Figure 2 
shows that the utilization rate of GSP for Japan’s imports from Cambodia is between 82% and 88% from 2012 to 2021, 
much higher than that of AJCEP.   
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Figure 2. The Utilization Rate of AJCEP and GSP for Japan's Imports from Cambodia
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This indicates that Cambodia’s exporters are more likely to utilize tariff preferences of Japan’s GSP other than AJCEP, 
presenting the overlapping FTA effect. As GPS preferential tariffs provided for Cambodia exists for many years before 
establishment of AJCEP, Cambodia’s exporters are more familiar with this tariff preference than AJCEP’s. This may be 
due to lack information about AJCEP and it is likely that the information with regard to AJCEP is not be well 
disseminated to the businesses in Cambodia, similar to what  Taratorn, Tassanee, and Nuttawut (2008) found in the 
case of Thailand.    
 
Our finding is similar to what Thangavelu, Narjoko, and Urata (2021) found in the case of AANZFTA. Their study shows 
that Cambodia’s utilization rate of AANZFTA is low between 4% in 2011 and 17% in 2016, while about 80% of 
Cambodia’s products imported by Australia are under least-developed country (LDC) preferential and non-preferential 
tariff schemes. They show that Cambodia’s exporters prefer LDC tariff preference to AANZFTA.   
 

 
 
Figure 3 presents Cambodia’s AJCEP utilization rate at 2-digit products. We find higher utilization rate for mineral, 
chemical and plastic products, foodstuffs, footwears, and other manufacturing products. However, stone, glass and 
metal products and products in machinery and transportation sectors are found the zero-utilization rate in all years. 
In order to export to Japan under AJCEP, stone, glass, and metal products require more restrictive rules of origin (i.e., 
CC rule), while RVC rule is applied for products in machinery and transportation sectors. Thangavelu, Narjoko, and 
Urata (2021) and Hayakawa, Nuttawut, and Yoshimi (2021) provide evidence of negative effect of rules of origin on 
FTA utilization rate. They demonstrate that single undertaking is more restrictive such as single RVC rule, as compared to 
options for fulfilling ROO requirements with options for multiple undertakings such as RVC or CC, which is less restrictive.  
 
Among others, products in footwear and foodstuff sectors are likely to have positive trends, increasing from 0% to 
43% and 0% to 42%, respectively. In contrast, animal products and other manufacturing experienced the steep decline 
in imports from Cambodia. Meanwhile, we find that the utilization rate of wood products and mineral, chemical and 
plastic products seem to firmly increase after declining for few years. At 6-digit product level, we find that about 
24.47% of products imported from Cambodia utilized 100% AJCEP from 2012 to August 2022. Between January and 
August 2022, about 42.17% of 6-digit Cambodia’s products imported under AJCEP utilized this FTA more than 50%. 
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4. Policy Recommendations 
 

Cambodia is adopting more liberal trade policy and currently active in deepening economic and regional integrations 
in East Asia. To date, Cambodia has been involved in nine active FTAs and is in negotiations with several FTAs at both 
bilateral and multilateral levels. Despite the proliferation of Cambodia’s FTAs, the evidence suggests that Cambodia’s 
businesses are not well aware of using FTA preferences for their exports. Therefore, in order to enhance the utilization 
of Cambodia’s FTAs, we should propose the following policy recommendations: 
 

4.1. Simplifying and streamlining exports procedures 
 

- The Rules of Origin are the important FTA rules to gain tariff preferences. Therefore, the procedures to 
obtain certificate of origin and/or rules of origin should be simplified as much as possible, easier for 
exporters/importers.  

- Trade facilitation becomes an important policy tool to maximize trade across borders. Hence, enhancing 
National Single Window, integrating with ASEAN Single Window, and cooperating with FTA parties’ National 
Single Window should be intensified.  

- Paperless trade across borders is the key trade policy to reduce trade and compliance costs by using digital 
technologies. 

- While SPS requirements are much concern for exporting of agricultural products, negotiating mutual 
recognition agreements on SPS has to be prioritized.  

- While tariffs under FTA are liberalized, non-tariff barriers to trade become another major concern for 
exports. So, cooperation between FTA parties to reduce these non-tariff measures should be concerned.  

- Reducing the coordination cost between institutions (i.e., Customs and Ministries) as it will reduce resource 
misallocation and better targeted policies, thereby creating ‘allocative efficiency’ in the domestic economy. 

 
4.2. Institutionalized and interactive information campaign 

 
- While Cambodia has concluded and negotiated numerous FTAs, the key information on the respective FTAs 

and its relevance for domestic businesses remains less clear. This suggests that information promotional 
activities should be organized regularly throughout Cambodia by seminars, workshops, trainings, medias 
and social medias, and publications. 

- Further, disseminating tariff preferences and rules of origin at detailed product level to the public is crucially 
important. This will help exporters understand how to utilize the benefits from rules of origin of one FTA 
compared to another rules of origin of other FTAs, providing an opportunity for businesses to consider 
which products to be produced for the export markets.  

- Understanding the overlapping FTAs is beneficial for businesses. Thus, providing such useful information 
about benefits of each FTA would provide more opportunity for businesses to utilize the right FTA to expand 
their exports. 

- Understanding the tariff differentials under FTAs is vital to attracting foreign investment and further 
increasing the utilization of the FTAs. For instance, under RECEP, China’s schedules of tariff commitments for 
ASEAN, Australia, New Zealand, Japan, and Korea are different. If Australian investors want to export to China, 
they need to compare the schedule of tariff commitments between China’s schedule of tariff commitments 
for Australia and ASEAN. If China’s tariff commitments for ASEAN is more preferential than China’s tariff 
commitments for Australia, they should invest in Cambodia to get most benefit for exporting to China.  
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