ឯកសារស្រសាវជ្ស្រាវជ្

សមាជក
ធ ភាព្កុមទ្ី៦
ិ ព្រឹទ្ស

ស្តីពី

ការគ្រប់គ្រងចំណូលពីឧស្ម័ន និងប្គ្េង

ររៀបចរំ ោយ៖ សេប៉ាស្ទទន អ៉ាប់ចូររនេុ
៉ា ៊ិ ន

ំ
រាជធានីភ្រនំ រញ ខែសីហា ឆ្ន២០១៤

វិទ្យាសាានស្ភាកម្ពា
ុ

1

១-

សេចក្តីស្តើម

២-

លក្ខខណ្ឌសារសពើរព័ន្ធ
២.១
២.២

មាតិកា

ក៊ិចចរពមសរពងសេមបានន ន៊ិសក៊ិចចរពមសរពងសរចករ ំរលកផល៊ិតកមម
ការចាត់រចសេួយស្ទរ ន៊ិសចំណូល

២.៣ ការសធវើឲ្យមានតុលយភាពរវាសេួយស្ទររដឋ
នស
៊ិ ផលត
៊ិ សរបស នស
៊ិ ឧេម័ន

៣-

ន៊ិសការានក់ានញវ ៊ិន៊ិសោគទុនសលើការរុករក

ររពន្ធរររ់ររងចំណ្ូលសររង ន្ិងឧេមន្
័
៣.១

ការចំណាយរដលសកន
ើ សៃស
ើ តាមចំណូលទទួលបនពើសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន (Spend-asyou-go)

៣.២

រទពយកនុសដដ (Bird in hand)

៣.៣ េមមត៊ិកមមចំណូលោច៊ិដ្នតយ៍ (PIH) (Permanent Income Hypothesis)
៣.៤
៤.

វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតបសសកើនការចំណាយជាបសណតើរៗ (Gradual Scaling Approach)

ហាន្ិភ័យផ្្ែក្ន្សោបាយ ន្ិងសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងកាលាន្ុវត្តភាព នន្ចំណ្ូល
ររង់រាយធំផ្ដ្លររួលបាន្ពីសររង ន្ិងឧេមន្
័
៤.១
៤.២
៤.៣

៥.

ការបស្ជ ៀេហាន៊ិយភ័យ
កាលានុវតតភាព

ក្រណ្ីេិក្ា
៥.១
៥.២

៦.

ហានយ
៊ិ ភ័យ

របសទេមុក
៊ិ េុ ក
ើ ូ

របសទេទើម័រខាសសកើត

សេចក្តីេន្ែិដ្ឋឋន្

2

១-

សេចក្តីស្តើម
កនុសោរតាមធយមដនផល៊ិតកមម ចំណូលពើសរបស ន៊ិសឧេម័នកនុសរបសទេកមពុជា រតូវបនប៉ាន់ស្ទមន

ថាមានតដមលរបរែល ៥ រយលានដុលាលអសមរកកន
៊ិ ុ សមួយឆ្ន ំ កនុសរយៈសពលពើ ២០ សៅ ២៥ ឆ្ន ំ សែយ
ើ ក៏
មានការប៉ាន់ស្ទមនថានឹសសកើនសៃស
ើ ខ្ពេ់បំផុតកនុសចស្លោះ ១.៧ ពាន់លានដុលាលេែរដឋអសមរក
៊ិ ដល់ ៦
ពាន់លានដុលាលេែរដឋអសមរក
ំ
កនុសោំៃុសសពលមន
ំ ុ៉ា្មនសៃយ
៊ិ កនុសមួយឆ្នៗ
៊ិ សរចើនឆ្នប
ើ ។
1

ការធា្លក់ចុោះតដមលសរបស ន៊ិសឧេម័នសពលកនលសសៅថមៗ
ើ សនោះ

ប៉ាុរនត

រដលរតូវបនពាករណ៍ថានឹសបនតធា្លក់ចុោះ

្សពលោ្គតខាសមុខ្ មូលសែតុចំបសសោយស្ទរមានគសរមាសរុករកឧេម័នធំៗ កំពុសបនចាប់សផតើម
2
ដំសណើរការផល៊ិតកមមរបេ់ខ្ួ នសៅទូ
ល
ានស
ំ ព៊ិភពសលាកស្ោះ ការចាប់អរមមណ៍ ន៊ិសផលចំសណញ កនុស

ការោភវ៊ិ ឌឍវ ៊ិេ័យសរបស

ន៊ិសឧេម័នបរមុសសៅកមពុជា

អចថយចុោះ។

មូលសែតុសនោះ

អចជាកតាត

់ ឹករបក់របរែល១០០
ជរមុញឲ្យរកុមែុន Chevron លក់េ៊ិទផ
ធ៊ិ ល៊ិតកមមរបេ់ខ្ួ ន
ល សោយខាតបសទ
លានដុលាលអសមរក
៊ិ ។ អជាាប័ណណេរមាប់ការរុករក ន៊ិស ផល៊ិតសរបស ន៊ិសឧេម័នរបេ់របសទេកមពុជា
3

រតូវបនរបសរចកជាបលុក ដូចបនបង្ហាញកនុសរូបភាពទើ១ ខាសសរកាម ។ មកទល់នស
ឹ សពលបចចុបបនន
ការង្ហររុករក កនុសបលុក ក គឺមានេកមមភាពសរចើន
រដលសៅថាជាតំបន់រតួតេុើគ្នន

(OCA)

ស្ោះ

សោោះរស្ទយឲ្យបនោច់សរេចសៅសៃយ
ើ សទ ។
4

ខ្ណៈសពលរដលោធ៊ិបសតយយភាពដនបលុកមួយចំនន
ួ
មន
៊ិ ានន់រតូវបនរបសទេកមពុជា

នស
៊ិ របសទេដថ
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2
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4
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រូបទើ ១៖

បលុកសរបស នស
័ នស
៊ិ ឧេមន
៊ិ តំបន់រតួតេុគ្ន
ើ ន (OCA) រដលរបសទេកមពុជា នស
៊ិ របសទេដថ

ានមានរកាន់កាប់កុសសពលជាមួ
ន
យគ្នន5

របយការណ៍មួយរបេ់កមមវ ៊ិធោ
ើ ភវ៊ិ ឌឍន៍ដនោសគការេែរបជាជាត៊ិ (UNDP) កត់េមាគល់ថា

ការប៉ាន់ស្ទមនសរបស ន៊ិសឧេម័នបរមុសសៅកមពុជា ជាទូសៅម៊ិនមានភេតុតាសបញ្ជជក់ចាេ់លាេ់សៃយ
ើ
សែយ
ើ ទនទម
ឹ នឹសស្ោះ

របយការណ៍ក៏បនកត់េមាគល់សោយរបុសរបយ័តនចំសពាោះសគ្នលនសោបយ

សេដឋក៊ិចម
ច យ
ួ ចំនន
ួ ។ របយការណ៍ស្ោះ សលើកសៃស
ើ ថាការោភ៊ិវឌឍស្ទថប័នកមពុជា ដូចជាអជាាធរសរបស
កាតជាត៊ិកមពុជា

ជាកតាតដ៏េំខាន់បំផុតកនុសការកំណត់ថាសតរើ បសទេកមពុជាទទួលបនផលចំសណញ
6

សរចន
ល ។ របយការណ៍សនោះ បង្ហាញនូវបញ្ជា
ើ ប៉ាុណាណពើេកាតនុពលដនធនធា្នសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន របេ់ខ្ួ ន
របឈមជាសរចើនចំសពាោះរបសទេកមពុជា សោយស្ទរជាទូសៅមាន

ឯកស្ទរជាសរចើនោោះអសថា របភព

ធនធា្នធមមជាត៊ិ ដូចជាសរបស នស
៊ិ ឧេម័នសៅកនុសវ ៊ិេ័យសេដឋកច
៊ិ ច រតសរតមានផលប៉ាោះពាល់ោវ ៊ិជជមានសលើ
ការោភ៊ិវឌឍសេដឋក៊ិចច

7

គុណភាពដនោភ៊ិបលក៊ិចច

8

9

ន៊ិសសេថរភាពនសោបយ ។

ជាព៊ិសេេ

ករណើានំសសនោះសរចើនសកត
សែយ
ើ សៃស
ើ កនុសរបសទេរដលមន
៊ិ ានន់មានស្ទថប័នរសមាំ
ឹ
ើ រដលង្ហយរេួលនស
ឹ

5
6

ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ
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The Economist, “The Curse of Oil.”
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សកើតោំសពើពុករលួយ ។ ជាញឹកញាប់ ស្ទថនភាពរបបសនោះរតូវបនចាត់ទុកថាជា “បណា
ត ស្ទធនធា្ន”
រដលប៉ាុ្មនទេវតសរចុ៍ សសរកាយសនោះ ោនកជំ្ញសេដឋក៊ិចចជាសរចើន បនឯកភាព ន៊ិសមានការបញ្ជជក់
11

ោោះអសពើការេ៊ិការស្ទវ រជាវរដលមានការទទួលស្ទគល់សរចើន ។ តាមរយៈការរស្ទវរជាវបចចុបបននសនោះ

សដម
ត ស្ទធនធា្នរបបសនោះ ចាំបច់បំផុត របសទេកមពុជា រតូវសរងបចំបសសកត
ើ បសើ ជងេវាសបណា
ើ កច
៊ិ ចេនាឲ្យ
បនេមរេបជាមួយរកុមែុនរុករកសរបស

ន៊ិសឧេម័ន

ន៊ិសស្ទថប័នេំខាន់ៗ្្

ចំណូលរដលទទួលបនពសើ របស នស
៊ិ ឧេម័ន ឲ្យបនសជាគជ័យ។

សដើមបរើ គប់រគស

ឯកស្ទររស្ទវរជាវសនោះ នស
ឹ ពន
៊ិ ត
៊ិ យសមល
ើ កតាត្្ រដលមានភាពានក់ទសបំផុតសៅនស
ឹ របសទេ

មួយរដលទទួលផលចំសណញពើចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័នរបេ់ខ្ួ ន
ល រដលរបសរចកជាបួនរផនក គឺេតើពើ
លកខខ្ណឌស្ទរសពព
ើ នធដនកច
៊ិ ចេនាេតព
ើ ផ
ើ លត
៊ិ កមម,

ការរគប់រគសចំណូលពសើ របស

នស
៊ិ ឧេម័ន

ហាន៊ិយភ័យរដលពាក់ព័នធ, ការបស្ជ ៀេហាន៊ិយភ័យ ន៊ិសកាលានុវតតភាព។ ជាចុសសរកាយ ឯកស្ទរ

រស្ទវរជាវសនោះ នស
ឹ បង្ហាញពើករណើេក
៊ិ ាដនរបសទេមុ៊ិកេុ ក
៊ិ នស
៊ិ ទម
ើ ័រខាសសកត
ើ សោយសែតុថាករណើ
េ៊ិកាានំសពើរសនោះ អចផតល់សមសរងនចាេ់ៗេតើពើហាន៊ិយភ័យ ន៊ិសផលចំសណញ រដលអចទទួលបនពើ

ចំណូលសរបស នស
ួ
នស
៊ិ ឧេម័ន។ រផនកទម
ើ យ
ឹ ពន
៊ិ ត
៊ិ យសមើលភាពខ្ុេគ្ននរវាសក៊ិចចេនាផលត
៊ិ សរបសសផសសៗ
ន៊ិសស្ទរៈេំខាន់ដនការសរជើេសរេសោយរបុ
សរបយ័តននូវលកខខ្ណឌ្្ដនក៊ិចចេនា
ើ

គឺកុ សស្ោះរួ
ន
ម

មានតុលយភាពដ៏េមរេបរវាសការានក់ានញវ ៊ិន៊ិសោគទុនរដលរតូវចំណាយទុនខ្ពេ់េរមាប់ការរុករក

ន៊ិសស្ទរៈេំខាន់កុ សការធា្្ថារដឋ
ន
នឹសទទួលបនេួយស្ទរខ្ពេ់រគប់រគ្នន់ពើផល៊ិតកមមសរបស ន៊ិសឧេម័ន
។ រផនកទើពើរ នឹសសធវើការសរបងបសធងបរបព័នធមយ
ួ ចំនន
ួ ដនការរគប់រគសចំណូលពើសរបស ន៊ិសឧេម័ន រដលជា
េំខាន់គេ
ឺ រមាប់ឲ្យរបសទេកំពុសោភវ៊ិ ឌឍន៍

យកមកព៊ិចារណា

សោយសែតុ ការចំណាយរបក់សរចន
ើ

េនទឹកេ្ធប់សៅសដើមទើ អចបសកឲ្យមានផលប៉ាោះពាល់ោ៉ាសសរគ្នោះថានក់ ន៊ិសខ្ជោះខាជយធនធា្នជាត៊ិខ្ណៈ
រដលការចំណាចត៊ិចតួចសពកសៅសពលចាប់សផតម
ើ អចោូេប្លយភាពរករើ ក នស
៊ិ កាត់បនថយការោភវ៊ិ ឌឍ
សេដឋក៊ិចច្សពលោ្គត។

រផនកទើបើ

នឹសលាតរតោសពើហាន៊ិយភ័យធំៗ

យុទធស្ទ្េតបស្ជ ៀេ

ហានយ
៊ិ ភ័យ នស
៊ិ កាលានុវតតភាព រដលសកើតសចញពើពើចំណូលេំខាន់ៗដនសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន។ រផនកចុស
សរកាយ នឹសេសសខបជូននូវករណើរេ៊ិកាោំពើរបសទេមុ៊ិកេុ ៊ិក ន៊ិសទើម័រខាសសកើត សដើមបប
ើ ង្ហាញោំពើបញ្ជា
មួយចំនួន រដលបនសលក
ើ សៃស
ើ ខាសសល។
ើ
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២. លក្ខខណ្ឌសារសពើរព័ន្ធ
២.១ ក្ិចចរពមសរពៀងេមបាន្ ន្ិងក្ិចចរពមផ្ចក្រ ំផ្លក្្លិត្ក្មម
មានឧានែរណ៍ពរើ េតព
ើ ើកច
៊ិ ចរពមសរពងសរុករកសរបស នស
៊ិ ឧេម័នគឺ៖ កច
៊ិ ចរពមសរពងសេមបានន នស
៊ិ

ក៊ិចចរពមសរពងសរចករ ំរលកផល៊ិតកមម (PSA) ។ ក៊ិចចរពមសរពងសេមបានន ជាេំខាន់គឺពាក់ព័នធនឹសរដឋ
12

ជួលករនលសរុករកសរបស

ឬឧេម័នឲ្យសៅរកុមែុនរុករក

សោយរដឋទទួលបនេួយស្ទរ ជាស្ទច់

របក់ ។ រឯក
ើ ៊ិចចរពមរចករ ំរលកផល៊ិតកមម (PSA) ជាក៊ិចចរពមសរពងស រដលរដឋទទួលបនចំរណករដល
13

បនកំណត់ទុក សោយសោសសៅសលព
ើ ើធនធា្នរដលរុករកបន ។ សានោះជាោ៉ាសសនោះកតើ កនុសចំសណាម
14

របព័នធានស
ំ ពរើ
ក៊ិចចេនា

មន
៊ិ មានរបព័នធមួយណា

របសេរើ ជាសរបព័នធណាសៃយ
ើ ។

លកខខ្ណឌជាក់លាក់ដន

តដមលសរបស ន៊ិសឧេម័ន្សពលោ្គត រពមានំសបរមាណសរបស
ន៊ិសឧេម័នរដលអចរុករក
៊ិ

បនកនុសតដមលសដម
ើ ានបេមរមយ ជាកតាតកំណត់ដនផលចំសណញ រដលកច
៊ិ ចរពមសរពងសានំសសនោះ នស
ឹ ផតល់

ឲ្យដល់ភាគន
ួ ៗ ជាជាសការកំណត់ជាលកខខ្ណឌរួមសៅកនុសក៊ិចចរពមសរពងស ។ ជាការព៊ិត ធ្គ្នរ
ើ ើមយ
15

ពភ
៊ិ ពសលាក

ោោះអសថាការសរជេ
រោឋភ៊ិបលនូវទរមស់ណាមួយដនកច
ើ សរេរបេ់
ើ
៊ិ ចរពមសរពងសជាការ

េសរមចច៊ិតតរផនកនសោបយេុទធស្ទធ។
ផលត
៊ិ កមម (PSA) រតូវបនសមល
ើ ស

ក៊ិចចរពមសរពងសរចករ ំរលក

ញ
ើ ថាោនុញ្ជាតឲ្យរដឋរគប់រគសបនរណនជាស

ជាមាចេ់សលធ
ល
ើ នធា្នធមមជាត៊ិរបេ់ខ្ួ ន
ានំសរេុសដល់រកុមែុនរុករក ។

សោសតាមធ្គ្នរព៊ិភពសលាក

នស
៊ិ រកាបនភាព

ជាជាសក៊ិចចរពមសរពងសេមបាននរដលជាការលក់េ៊ិទធ៊ិរបបសនោះ

16

២.២ ររព័ន្ធរររ់ររងេួយសារ ន្ិងចំណ្ូល
មានយនតការសផសសៗគ្ននមួយចំនន
ួ អចសរបើរបេ់ជារបព័នធរគប់រគសចំណូលរដលរដឋនឹសទទួល

បនពើគសរមាសមួយ សែយ
ើ ថាសតច
ើ ំណូលស្ោះមានការររបរបួលរបបណាសៅតាមសពលសវលា។
េនាានំសសនោះ

កច
៊ិ ច

អចផតល់ចំណូលជាស្ទច់របក់ ឬជាសរបស ឬឧេម័ន សានោះជាសរជើេសរេយក
តាម
ើ

របព័នធមយ
ួ ណាក៏សោយ។ ជាសរឿយៗ ក៊ិចចរពមសរពងសរចករ ំរលកផល៊ិតកមម (PSA)

រតូវបនសរងបចំ

សៃស
យចំនន
ួ ដនធនធា្នកនុសរយៈសពល រដល
ើ សដើមបោ
ើ នុញ្ជាតឲ្យរកុមែុនរុករក ទទួលបនបរមាណមួ
៊ិ

បនកំណត់ជាឆ្ន ំ សោយម៊ិនផតល់ចំរណកណាមួយដល់រដឋសៃយ
សដើមបជា
ើ
ើ ការទូានត់សលើការចំណាយ
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ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ
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ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ

6

វ ៊ិនស៊ិ ោគរបេ់ខ្ួ ន។
ល
ជាទូសៅ តាមកច
៊ិ ចរពមសរពងសេមបានន

រកុមែុនរុករក នស
ួ
ឹ បស់េួយស្ទរចំនន

ត៊ិចតួចដល់រដឋ រែូតដល់ផល៊ិតបន “បរមាណសរបសគ
៊ិ
៊ិតជាតដមល”
ទូានត់សលកា
ល
ើ រចំណាយវ ៊ិនស៊ិ ោគទុនរបេ់ខ្ួ ន។

អ្ែក្ស ៉ៅ ការ

សររងក្ែងត្នមល
១០០ដ្ុលាល
ុ

រដលបនកំណត់ជាមុនកនុសការ

េួយសារ

រដ្ឋ

១០%

$១០

សររងនលលសដ្ើម

$២៥

៦០%
ការកំណត់តាមឆ្នន
ំ ើមយ
ួ ៗ
របាក្់ចំសណ្ញពីសររង

$២៦

$៣៩

៤០/៦០
ពន្ធ

-$៧.៨

៣០%

$៧.៨

$៤៣.២

េរ ុរ

$៥៦.៨

តារាសទ១
ើ - ឧានែរណ៍ដនការរបសរចករបក់ចំសណញទទួលបនពសើ របសកនុសតដមល១០០ដុលាល

17

តារាសទើ១ខាសសលើ ជាឧានែរណ៍ដនលំែូររបក់ចំណូល

េមបានន

18

។

ខ្្្ ានក់ទសដល់េ៊ិទធទទួលេួយស្ទរបរនថម

សោយរចសថា

19

រផែកសលើសរកាមក៊ិចចរពមសរពងស

អចនឹសោក់ប្ចូ លបនកនុសក៊ិចរច ពមសរពងស

របេន
៉ា ជាតស៊ិ រចន
៊ិ សបើអចបញ្ជជក់ថាមានររធមម
ើ ជាសការរ ំពស
ឹ ទុ ករដលអចរុករកបន
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សោយនរ៊ិ នតរភាព ឬក៏មានកំសណើនតដមលសរបស ឬឧេម័នសលេ
ធ៊ិ ទួល
ើ ពក
ើ រមត
៊ិ ណាមួយស្ោះ រដឋមានេទ
៊ិ ទ
បនេួយស្ទរបរនថម។

ជាសរឿយៗ

ចំណុចានំសសនោះ

ពសើ រពាោះសបតា
ើ មទេសនាននរបេ់រកុមែុនរុករក

រតូវបនោក់ប្ចូ លកនុសក៊ិចចរពមសរពងស

ចំណុចានំសសនោះមន
៊ិ បសសកើតហានយ
៊ិ ភ័យបរនថមចំសពាោះ

ការវ ៊ិន៊ិសោគរដលម៊ិនទទួលបនរបក់

ចំសណញសៃយ
ើ

សែយ
ើ ខ្ដនកច
៊ិ ចរពម

សរពងសសនោះានក់ទសដល់េ៊ិទធទទួល

េួយស្ទរបរនថម រដលអចោនុវតតបន

លុោះរតារតរកុមែុនរុករក បនទូានត់ការ
ចំណាយ

ន៊ិសទទួលបនរបក់

ចំសណញដល់ករមត
៊ិ រដលបនរពមសរពងស

គ្ននរួចមកសែយ
រដឋ
ើ ។ រឯតាមទេសនរបេ់
ើ
ខ្ដនកច
៊ិ ចរពម

សរពងសានក់ទសដល់ដល់េ៊ិទធទទួលេួយ

ស្ទរបរនថមសនោះ

ជាយនតការដ៏េមរេប
សដើមបធា្
ើ ្

ថាេកាតនុពលដនចំណូលដនធនធា្នសរប
ស

ន៊ិសឧេម័ន

រតូវបនបសសកន
ើ ដល់ករមត
៊ិ ោតប
៊ិ រមា ។
20

មានវ ៊ិធស្ទ
ួ ពរើ េរមាប់កច
ើ ្េតោច់សោយរៃកពគ្ន
ើ ន ចំនន
៊ិ ចេនាសរបស នស
៊ិ ឧេម័នគ៖
ឺ របព័នធ

រដលមានលកខណៈថយចុោះ (Regressive) ន៊ិសរបព័នធរដលមានលកខណៈសកើនសៃស
ើ (Progressive)

។ របព័នធរដលសគោក់ស្មោះថា មានលកខណៈថយចុោះ គសឺ ោយស្ទរេួយស្ទររបេ់រដឋ រតូវបនគណ្
កនុសោរតាសថរកនុសោំៃុសសពលដនគសរមាសានំសមូល។
លកខណៈថយចុោះ

ជាទូសៅ កច
៊ិ ចរពមសរពងសតាមរបព័នធរដលមាន

ផតល់ចំណូលខ្ពេ់ដល់រដឋសៅសពលចាប់សផតើម

ប៉ាុរនតស្ោះមានន័យថាេួយស្ទររបេ់

របសទេមួយ នឹសម៊ិនសកើនសៃស
សានោះបើជារបក់ចំសណញសកើនសៃស
ើ សៃយ
ើ
ើ សោយស្ទរតដមលរបសសៃស
ើ ដថល

ឬដថលសដើមផលត
៊ិ កមមថយចុោះក៏សោយ។ កតាតសនោះ អចប៉ាោះពាល់ដល់ចំរណកដនរបក់ចំសណញេរុបរបេ់
រដឋ រដលថយចុោះកនុសោំៃុសសពលសវលាមួយ សានោះជាផលចំសណញ សកើនសៃស
ើ ក៏សោយ ។
21

ពាកយថា “Windfalls” េំសៅសៅសលរើ បក់ចំសណញចំនន
ួ សរចន
ើ សោយម៊ិនមានការរ ំពស
ឹ ទុក
World Bank, Contracts for Petroleum Development - Part 2.
21
World Bank, Contracts for Petroleum Development - Part 3, Cambodia Oil & Gas Briefing Notes (Washington DC: World Bank,
2008),
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:21852379~menuPK:5242468~pag
ePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336930,00.html#CambodiaO&GNotes.
19
20
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រូបទើ២៖

ឧានែរណ៍ដនការរបសរចកផល៊ិតកមមកុ សរយៈសពលមួ
ន
យ

រដលតដមលសរបសសកន
ើ សៃស
ើ

សរកាមរបព័នធរចករ ំរលកផលត
៊ិ កមមរដល

មានលកខណៈថយចុោះ (ករណើទើ១) ន៊ិសរបព័នធរចករ ំរលកផល៊ិតកមម
រដលមានលកខណៈសកើនសៃស
ើ (ករណើទើ២)

ជាជសរមេ
ើ

កច
៊ិ ចេនា អចសធវសើ ៃស
ើ

តាមរបព័នធរដលមានលកខណៈសកើនសៃស
ើ

22

រដលចំរណកដនរបក់ចំសណញេរុប
របេ់រដឋ

សកន
ើ សៃស
ើ រេបតាមការសកើនសៃស
ើ ដនផលចំសណញ សោយស្ទរទទួលបនសរបស ឬ ឧេម័នបរមុស កនុស
បរមាណសរច
៊ិ
ើនជាសការរ ំពឹសទុក ឬតដមលសរបស ន៊ិសឧេម័នសកើនសៃស
ើ ។ ដូចបង្ហាញកនុសរូបទើ២ សរកាម
ក៊ិចចរពមសរពងសរចករ ំរលកផល៊ិតកមមរដលមានលកខណៈសកើនសៃស
ើ

គរឺ ដឋទទួលបនេួយស្ទរ

ត៊ិចជាស សៅសពលចាប់សផតើម។ ក៏បុរ៉ា នត សៅកនុសរយៈសពលប្ទប់ដនគសរមាស សៅសពលតដមលសរបសសកើនសៃស
ើ
វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ ផតល់េួយស្ទរដល់រដឋ សរចើនជាសរបព័នធរចករ ំរលកផល៊ិតកមមតាមក៊ិចចេនារដលមាន
លកខណៈថយចុោះ ។
23

២.៣ ការសធវើឲ្យមាន្ត្ុលយភាពរវាងេួយសារររេ់រដ្ឋ

ន្ិងការាក្់ាញ

វិន្ិសោររុន្សលើការរ ុក្រក្ ន្ិង្លិត្ក្មម
របេ៊ិនសបើកំណត់ពនធ ន៊ិសេួយស្ទរ កនុសករម៊ិតខ្ពេ់សពកស្ោះ

ទើតាស
ំ ររសរបស
៉ា
ន៊ិសឧេម័នរដល

អចទទួលរបក់ចំសណញានប ទំនសជាមន
ត លឲ្យរដឋបត់
៊ិ ជាអចសធវអ
ើ ជើវកមមបនសៃយ
ើ ។ ស្ោះបណា
បស់េកាតនុពលចំណូល។ របេ៊ិនសបើកំណត់ដថលសដើមានបសពក រដឋក៏ខាតបស់េកាតនុពលចំណូលផសរដរ
។

សដើមបក
ើ ំណត់ពនធ

ឬដថលសដើមឲ្យបនរតម
ឹ រតូវ

វាានមានរសធវើការប៉ាន់ស្ទមនសោយរបុសរបយ័តនសលើ

បរមាណ
ន៊ិសគុណភាព ន៊ិសភាពេមបូររបបដនធនធា្នធមមជាត៊ិ
៊ិ

ការប៉ាន់របមាណការររបរបួលដថល

សដើមដនផលត
៊ិ កមម នស
៊ិ តដមលសរបសសៅសពលោ្គត។ ខ្ណៈសពលរដលវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតមានលកខណៈថយចុោះ
ទំនសជាអចធា្្បននូវចំណូលរបេ់រដឋ សៅសពលរដលផលចំសណញពើសរបស ឬឧេម័ន ម៊ិនេូ វខ្ពេ់
វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ

អចសធវឲ្
ំ ោណូ ត សររតូ៉ា ចៗ។
ើ យវ ៊ិនស៊ិ ោគន
៊ិ មានការរាររកកនុសការវ ៊ិនស៊ិ ោគសលើទតា
ើ ស

ប៉ាុរនត

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ នឹសមានភាពានក់ានញចំសពាោះ វ ៊ិន៊ិសោគគ៊ិន សៅសពលរដលសរបស ឬឧេម័ន មានតដមលខ្ពេ់
សែយ
ើ

សលក
ើ ទក
ឹ ច៊ិតតដល់ការវ ៊ិនស៊ិ ោគ។

ម៉ាាសវ ៊ិញសទងត

របព័នធរដលមានលកខណៈសកន
ើ សៃស
ើ

អចសលើកទឹកច៊ិតកា
ត រវ ៊ិន៊ិសោគ សៅសពលសរបស ឬឧេម័ន មានតដមលានប ប៉ាុរនតម៊ិនេូវមានភាពានក់ានញ
ការវ ៊ិន៊ិសោគ សៅសពលសរបស ឬឧេម័ន មានតដមលខ្ពេ់កុ សទ
ន ើផារសៃយ
ើ

សែយ
រដឋនឹសទទួលបន
ើ

ការកំណត់សពលសវលារបមូលចំណូលរបេ់រោឋភ៊ិបលពើធនធា្នានំសសនោះ

ក៏មានផលប៉ាោះពាល់ដូចគ្នន

24

ចំណូលពធ
ើ នធា្នសរបស ន៊ិសឧេម័ន ានបជាសលទធភាពរដលអចទទួលបន ។ សានោះជាោ៉ាសសនោះកតើ

22

World Bank, Contracts for Petroleum Development - Part 2, 2.

23

World Bank, Contracts for Petroleum Development - Part 3.

24
25

25

ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ
World Bank, Contracts for Petroleum Development - Part 2, 2.
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នស
ឹ វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសរជើេសរេកន
ើ ុ សការចាត់រចសផលចំសណញសរបស ន៊ិសឧេម័នរដរ។ ចំណុចានំសសនោះ នឹសរតូវ
ព៊ិន៊ិតយកនុសរផនកខាសសរកាមជាបនតប្ទប់។

៣. ររព័ន្ធរររ់ររងចំណ្ូលសររង ន្ិងឧេមន្
័
របព័នធរគប់រគសចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័នរបេ់របសទេនើមយ
ួ ៗមានស្ទរៈេំខាន់ណាេ់។ ការ

ចំណាយធនធា្នរដឋដនរបសទេេមបូរធនធា្ន មានភាពម៊ិនសទងសានត់សលើេពើ៦០ភាគរយ សធងបនឹស

26
របសទេរដលខ្វោះខាតធនធា្នធមមជាត៊ិដ៏េំខាន់ៗ ។ ភាពម៊ិនសទងសានត់កុ នសការចំណាយ ជាេំខាន់គឺ

សោយស្ទរការររបរបួលខាលស
ំ ដនតដមលធនធា្ន សែយ
ើ ការសៃស
ើ ចុោះតដមលភាលមៗ

អចសធវើឲ្យបត់បស់របក់

ចំសណញមួយរ ំសពចពើគសរមាសរដលរ ំពស
ឹ ថាអចទទួលបនរបក់ចំសណញ សែយ
ើ នស
៊ិ សធវឲ្
ើ យចំណូលរបេ់
រោឋភ៊ិបល ធា្លក់ចុោះោ៉ាសខាលស
ំ ។

កនុសន័យសនោះ

របសទេផល៊ិតសរបស ន៊ិសឧេម័នសរជើេសរេរបព័
នធ
ើ

រគប់រគសចំណូលណា រដលសធវឲ្
ើ យផលចំសណញពើធនធា្នធមមជាត៊ិមានករមត
៊ិ ោត៊ិបរមា

រដលនឹសសធវើ

ឲ្យសេដឋក៊ិចចកុ សរេុ
ន
ករួចផុតពើផលប៉ាោះពាល់ដនការររបរបួលោ៉ាសគំែុករផនកសេដឋក៊ិចចសរៅរបសទេ រពម
ានំសសធវឲ្
ន
ើ យមានការរកចសរម
ើ
ើ របកបសោយតុលយភាព ន៊ិសសចរភាពរផនកសេដឋក៊ិចចរយៈសពលរវស ។
27

ការរគប់រគសចំណូលរបេ់សរបស នស
៊ិ ឧេម័នរបេ់រដឋ រតូវបនរបសរចកជាបួនរបសភទេំខាន់ៗ

ដូចខាសសរកាម៖

១. ការចំណាយរដលសកើនសៃស
ើ តាមចំណូលទទួលបនពើសរបស ន៊ិសឧេម័ន (Spend-as-yougo)

២. រទពយកនុសដដ (Bird in hand)

៣. េមមតក
៊ិ មមចំណូលោចដ៊ិ ្នតយ៍ (Permanent Income Hypothesis)

៤. វ ៊ិធើស្ទ្េតវ ៊ិន៊ិសោគរបកបសោយសចរភាព (Sustainable Investing Tool)/ វ ៊ិធើស្ទ្េត
បសសកើនការចំណាយជាបសណតើរៗ (Gradual Scaling Approach)

៣. ១. ការចំណាយសក្ើន្ស

28

ង
ើ តាមចំណ្ូលររួលបាន្ពីសររង ន្ិងឧេមន្
័

(Spend-as-you-go)
តាមវ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ ការចំណាយរបេ់រោឋភ៊ិបល គរឺ េបតាមចំណូលពើសរបស ន៊ិសឧេម័នរដល

ទទួលបនកនុសមួយឆ្នៗ
ំ ។

ស្ោះមានន័យថា

សៅសពលរដលចំណូលពសើ របស

ឬឧេម័ន

សកន
ើ សៃស
ើ

26

IMF, Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries (Paris: IMF, 2012).p. 10.
Steven Barnett and Rolando Ossowski, “Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries” (IMF, 2002).p. 8.
28
Paul Collier, “The Political Economy of Natural Resources: Interdependence and Its Implications,” 2009,
https://depot.gdnet.org/newkb/submissions/paul%20collier_paper_p2.pdf; Andrew Berg et al., “Public Investment in
Resource-Abundant Developing Countries,” IMF Economic Review 61, no. 1 (2013): 92–129; DhaneshwarGhura and Catherine
Pattillo, “Too Much of a Good Thing?,” Finance & Development 50, no. 3 (2013): 9; IMF, Macroeconomic Policy; Roberto Iacono, “Is
It Really Worse with a Bird in Hand? A Comparison of Fiscal Rules for Resource-Rich Economies” (Norwegian University of
Science and Technology, 2012).
27

10

រោឋភប
ល នស
៊ិ ល នស
ឹ បសសកើនការចំណាយរបេ់ខ្ួ ន
៊ិ ប្ចូ លទុនវ ៊ិនស៊ិ ោគកនុសសេដឋកច
៊ិ ចរទស់រានយធំ សែយ
ើ

វានឹសបសសកើនកំសណើនសេដឋក៊ិចចម៊ិនានក់ទសនឹសសរបស ន៊ិសបសសកើនចំណូលពនធរបេ់រោឋភ៊ិបលពើវ ៊ិេ័យម៊ិន
ានក់ទសនស
ឹ សរបស។ ដូសចនោះ វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ ផតល់លទធភាពឲ្យរោឋភប
៊ិ លសរបរើ បេ់ធនធា្នសនោះ សដើមបសើ លក
ើ
កមពេ់េុខ្មាលភាព ន៊ិសបសសកើនចំណូលរបេ់របជាជន ។ ក៏បុរ៉ា នត វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ អចេនសំរបក់បន
29

តច
៊ិ តួចប៉ាុសណាណោះ

សែយ
ើ ភាជប់ទំ្ក់ទំនសោ៉ាសជ៊ិតេនទ
៊ិ ធរវាសការចំណាយរបេ់រោឋភប
៊ិ ល,

វ ៊ិេ័យ

សេដឋក៊ិចធ
ច ំៗរដលមានេកាតនុពល ន៊ិសលទធភាពេសបំណុលរបេ់រដឋ ជាមួយនឹសចំណូលសរបស ន៊ិស

ឧេម័ន រដលមានការររបរបួលខាលស
ំ ។ វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ មានរបេ៊ិទធភាពខាលស
ំ កនុសការោក់ប្ចូ លចំណូល
ពើសរបស ន៊ិសឧេម័ន កនុសសេដឋក៊ិចចរទស់រានយធំ កនុសោំៃុសសពលតដមលសរបស ន៊ិសឧេម័ន បនតសកើនសៃស
ើ ខ្ពេ់
ក៏បុរ៉ា នតការធា្លក់ចុោះតដមលសរបស

ន៊ិសឧេម័នោ៉ាសឆ្ប់រែ័េ

ផតល់ផលប៉ាោះពាល់ដល់សេដឋក៊ិចាន
ច ស
ំ មូល

រដលបសកឲ្យមានោសេថរភាពោ៉ាសខាលស
ំ ន៊ិសសធវឲ្
ើ យខាតបស់សេដឋកច
៊ិ ចរយៈសពលរវស ។
30

សេចកតេ
ើ សសខបោំពើការចំណាយសកើនសៃស
ើ តាមចំណូល
ទទួលបនពសើ របស នស
័ (Spend-as-you-go)
៊ិ ឧេមន

 ោក់ប្ចូ លចំណូលសរបស នស
ន
៊ិកាជាត៊ិ ន៊ិស
៊ិ ឧេម័នកនុសថវ ៊ិកាជាត៊ិកុ សថវ
 ចំណូល រតូវបនចំណាយ សៅសពលទទួលបន។
គុណេមបតត៊ិ

ផលចំសណញពើធនធា្នសរបស
ស

ញ
ើ ភាលមៗ។

គុណវ ៊ិបតត៊ិ

រតូវបនសមើល េនសំរបក់បនត៊ិចតួច

ការចំណាយរបេ់រោឋភ៊ិបលរដលបនបសសកើន
ជាោក់ប្ចូ លទុនវ ៊ិនស៊ិ ោគកនុសសេដឋកច
៊ិ រច ទស់

្នសៅរកោត៊ិផរណាខ្ពេ់

រានយធំ។

មានរបេទ
៊ិ ធភាពកនុសោំៃុសសពលសរបស
ឧេម័នមានតដមលខ្ពេ់។

នស
ភាជប់ទំ្ក់ទំនសោ៉ាសជត
៊ិ េនទ
៊ិ
៊ិ ធរវាសសេដឋកច
៊ិ ច
រទសរ់ ានយធំ

សៅនឹសសរបស

ន៊ិសចំណូលពើ

សរបសរដលមានការររបរបួលភាលមៗ

ម៊ិនមានរបេ៊ិទធភាពកនុសសពលតដមលសរបសចុោះដថល
៣.២ ររពយក្ែងនដ្
(Bird-in-hand)
ុ

29

Christine J. Richmond, Irene Yackovlev, and MsShu-Chun S. Yang, Investing Volatile Oil Revenues in Capital-Scarce Economies: An
Application to Angola, 13-147 (International Monetary Fund, 2013), p. 12.
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AL1ZLw8zPYwC&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22The+Government%22+%22P
arameter+Calibration%22+%22and+third+largest+economy.+The+civil+war,+which+ended+in+2002,%22+%22gaps+under
scores+the+challenges+faced+by+capitalscarce+developing%22+%22prices+stayed+up,+leading+to+the+belief+that+they+were+permanent,+spending%22+&ots=b
XVIFq3GYp&sig=BMgAkQXM5orrAaZM6U-tyhOzPq8.
30
Ghura and Pattillo, “Too Much of a Good Thing?”.
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វាជាវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតរដលមានលកខណៈរបយ័តនរបរយសបំផុត រដលរបសទេមួយ អចសរជើេសរេយក
ើ

មកោនុវតតកុ សការរគប់
ន
រគសធនធា្នសរបស ន៊ិសឧេម័នរបេ់ខ្ួ ន។
ល

ជាមូលោឋន វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ តរមូវឲ្យ

រោឋភប
៊ិ លវ ៊ិនស៊ិ ោគរបក់ចំណូលពសើ របស ន៊ិសឧេម័នានំសោេ់ ចូលកនុសរទពយវ ៊ិនស៊ិ ោគ (Financial
Assets)

31

សែយ
ើ ចំណាយរតរបក់ចំសណញពកា
ើ រវ ៊ិន៊ិសោគស្ោះរតប៉ាុសណាណោះ ។
32

តាមវ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ រោឋភ៊ិបល ម៊ិនចាយវាយរបក់េយ
ួ ស្ទរ ,ម៊ិនបសសកើនរបក់កមចើ ឬម៊ិនេនា

សធវើការចំណាយសផសសៗ

សោយរផែកសលត
ើ ដមលប៉ាន់ស្ទមនដនសរបស ន៊ិសឧេម័ន រដលអចផល៊ិតបនកនុស

សពលោ្គតសៃយ
ើ ។ ក៏បុរ៉ា នតវ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ តរមូវឲ្យរោឋភ៊ិបល ោក់ប្ចូ លកនុសការសរងបចំរផនការ ន៊ិស
ថវ ៊ិការបេ់ខ្ួ ននូ
ល វការរបក់ រដលទទួលបនពើការវ ៊ិន៊ិសោគចំណូលពើសរបស ន៊ិសឧេម័ន ្សពលបចចុបបនន

រតប៉ាុសណាណោះ នស
៊ិ តរមូវឲ្យរោឋភប
៊ិ លសរងបចំរផនការចំណាយេរមាប់សពលោ្គត សោយេននោ
៊ិ ឋ នថា
នឹសម៊ិនមានចំណូលបរនថមពើសរបស ឬឧេម័នសទងតសទ ។
33

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ អចឲ្យរោឋភ៊ិបលសជងេផុតពើលទធភាពដនការដួលរលំសេដឋក៊ិចច សៅសពលរដល

តដមលធនធា្ន ឬធនធា្នបរមុស មានករមត
ឹ រថលសផល
៊ិ ានបជាសការប៉ាន់ស្ទមន។ ក៏បុរ៉ា នត រោឋភ៊ិបលរតូវថលស
របសោជន៍សនោះជាមួយនឹសការបត់បស់ឱកាេដ៏ធំ

សោយស្ទរខ្កខានម៊ិនបនសធវើការវ ៊ិន៊ិសោគឲ្យបន

េមរេបតាមបរមាណសរបស
ន៊ិសឧេម័នបរមុស។ ជាព៊ិសេេកនុសរបសទេកំពុសោភវ៊ិ ឌឍ
៊ិ

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ

អចសធវើឲ្យរបជាជនជំ្ន់សនោះ មានករម៊ិតជើវភាពានបជាសរបជាជនជំ្ន់សរកាយ។ ស្ោះមានន័យថា
េមតថភាព្ំមកជាមួយនូវការវ ៊ិនស៊ិ ោគខ្លោះៗ មន
៊ិ រតឹមរតអចេរមាលភាពរករើ ករតប៉ាុសណាណោះសទ រថម
34
ានំសផតល់ផលចំសណញដ៏ធំចំសពាោះការោភ៊ិវឌឍរបសទេកនុសរយៈសពលខ្លើ ន៊ិសរយៈសពលរវសផសរដរ ។

សេចកតេ
ើ សសខបោំពើវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតរទពយកនុសដដ (Bird in hand)
 ជាវ ៊ិធើស្ទ្េតរដលមានលកខណៈរបយ័តនរបរយសបំផុត

 ចាយវាយរតចំណូលការរបក់រដលទទួលបនពើការវ ៊ិនស៊ិ ោគចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័ន
ប៉ាុសណាណោះ

 ម៊ិនោក់ប្ចូ លតដមលប៉ាន់ស្ទមនដនសរបស
ោ្គតកនុសថវ ៊ិកាសៃយ
ើ ។

31
32

ឬឧេម័ន

រដលអចផល៊ិតបនកនុសសពល

ឧានែរណ៍ រទពយវ ៊ិន៊ិសោគ រួមមានភាគែុន របក់បស្ាើរធ្គ្នរ េញ្ជាប័ណណរបេ់រដឋ រូប៊ិយបណណ បរសទេ

DariaZakharova and MsCharleen Gust, Strengthening Russia’s Fiscal Framework, 12-76 (International Monetary Fund, 2012), p. 10.
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DdlViXWhiHEC&oi=fnd&pg=PP2&dq=%22Hard+Landing,+Forceful+Res
ponse,+and+Difficult+Road+Ahead%22+%22Traditional+and+Nonoil+Fiscal+Indicators,+2004%E2%80%9310%22+%22th
e+rate+of+extraction+of+oil,+and+the+use+of+oil+revenue+have+significant%22+&ots=_CqBZ0TRPo&sig=rIw9vWoW3
w_S4bysNVz14AeaoLg.
33
Barnett and Ossowski, “Fiscal Policy.”p. 14.
34
Ghura and Pattillo, “Too Much of a Good Thing?”.p. 11.
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គុណេមបតត៊ិ

គុណវ ៊ិបតត៊ិ

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ អចឲ្យរោឋភ៊ិបលសជងេផុត រតូវថលឹសរថលសផលរបសោជន៍សនោះជាមួយនឹសការ
ពល
ើ ទធភាពដនការដួលរលំែរ៊ិ ្ាវតថុ

សៅ បត់បស់ឱកាេដ៏ធំ សោយស្ទរខ្កខានមន
៊ិ បន

សពលរដលតដមលធនធា្ន ឬធនធា្នបរមុស សធវើការវ ៊ិន៊ិសោគឲ្យបនេមរេបតាមបរមាណ
៊ិ
មានករមត
៊ិ ានបជាសការប៉ាន់ស្ទមន។

កាត់បនថយជាោត៊ិបរមានូវផលប៉ាោះពាល់សលើ

សរបស នស
៊ិ ឧេម័នបរមុស។

សេដឋកច
៊ិ ចរទស់រានយធំ

កនុសរបសទេកំពុសោភ៊ិវឌឍ វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ សធវើឲ្យ
ំ ន់សនោះ
របជាជនជ្
មានជវើ ភាពរករើ កជាស

កាត់បនថយលទធភាពដនការចាយវាយ

ការវ ៊ិនស៊ិ ោគសៅដំណាក់កាលដំបូស មន
៊ិ រតម
ឹ រត

របជាជនជំ្ន់សរកាយ។

ខ្ចោះខាចយចំណូលពើធនធា្នសរបសសៅកនុស
ដំណាក់កាលដំបូស

អចេរមាលភាពរកើរករតប៉ាុសណាណោះសទ រថមានំស
ផតល់ផលចំសណញដ៏ធំចំសពាោះការោភវ៊ិ ឌឍរបសទេ
កនុសរយៈសពលខ្លើ ន៊ិសរយៈសពលរវសផសរដរ។

៣.៣ េមមត្ិក្មមចំណ្ូលអ្ចិន្ន្តយ ៍ (PIH)
វ ៊ិធើស្ទ្េតេមមត៊ិកមមចំណូលោច៊ិដ្នតយ៍ (PIH) រផែកសលើរទឹេតើរបេ់សលាក Milton Friedman

ជ័យលាភើរង្ហវន់ណូរបលសេដឋកច
៊ិ ច

រដលរថលសថា ោនកសេដឋកច
៊ិ ច មានសគ្នលសៅកាត់តរមម
ឹ ការសរបើ

របេ់ចំណូល ន៊ិសការចំណាយរបេ់ខ្ួ ន
ល កនុសោំៃុសសពលទទួលបនចំណូលខ្ពេ់ ន៊ិសោំៃុសសពល

ទទួលបនចំណូលានប សែយ
ើ ជាពស៊ិ េេ រតូវចំណាយជាមធយមនូវចំណូលេរុប រដលបនរ ំពស
ឹ ទុក
ពើគសរមាសានំសមូល ។ សៅសពលោនុវតតចំសពាោះធនធា្នសរបស ឬឧេម័នកនុសរបសទេមួយ
35

វ ៊ិធើស្ទ្េត

េមមតក
ួ សេមន
៊ិ មមចំណូលោចដ៊ិ ្នតយ៍ តរមូវឲ្យរោឋភប
៊ិ ល ចំណាយទក
ឹ របក់ចំនន
ើ ស
ឹ ការរបក់រដលទទួល
បនពើធនធា្នសរបស ឬឧេម័នេរុបរបេ់របសទេស្ោះរតប៉ាុសណាណោះ ។ ជាទូសៅ
36

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ អច

េសរមចបនតាមរយៈការវ ៊ិនស៊ិ ោគចំណូលទទួលបនពឧ
ើ េម័ន នស
៊ិ សរបស កនុសមូលនធ
៊ិ ៊ិវ ៊ិនស៊ិ ោគរបេ់
រដឋ (Sovereign Wealth Fund) រដលអចបសសកើតបនជាការរបក់។
វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ

អចសធវើឲ្យសជងេផុតពើោសេថរភាពរដលអចសកើតសៃស
ើ

តាមរយៈការោនុវតតវ ៊ិធើ

ស្ទ្េតចំណាយរដលសកន
ើ សៃស
ើ តាមចំណូលទទួលបនពសើ របស នស
៊ិ ឧេម័ន (Spend-as-you-go) នស
៊ិ
35

Michael R. Darby, “The Permanent Income Theory of Consumption--A Restatement,” The Quarterly Journal of Economics 88, no.
2 (May 1974): 228, doi:10.2307/1883070.
36
Alonso Segura, Management of Oil Wealth under the Permanent Income Hypothesis: The Case of São Tomé and Príncipe, vol. 6
(International Monetary Fund, 2006), p. 8.
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GesTSNZ0cVgC&oi=fnd&pg=PA4&dq=%222004+may+offer+the+best+c
hance+for+the+country+to+put+in+place+strong%22+%22sustainable+government+consumption+and+intergenerational+e
quity+while%22+%22of+US%243+billion.+These+figures+are+noticeably+high,+considering+that+for+2006+the%22+&ot
s=qhr_mh_XHl&sig=WT__K5XdcTEP6C76qKFDqKCy3Fg.
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រកាបនរទពយេមបតតស៊ិ ដើមបជា
ើ របសោជន៍ដល់មនុេសជំ្ន់សរកាយ។

វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតេមមតក
៊ិ មមចំណូល

ោច៊ិដ្នតយ៍ ផតល់របក់េរមាប់ការចំណាយសរចើនជាសវ ៊ិធើស្ទ្េតរទពយកនុសដដ (Bird in hand) ន៊ិសរកា
បនធនធា្នេរមាប់សពលោ្គត។ ក៏បុរ៉ា នត មានការសលក
ើ សៃស
ើ ថា សោយសែតុថារោឋភប
៊ិ ល សធវកា
ើ រ
ចំណាយទឹករបក់សេមគ្ន
ើ ន ានំសមុនសពល ន៊ិសសរកាយសពលផល៊ិតសរបស ឬឧេម័នស្ោះ

វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ

សមល
ើ រ ំលសភាពរករើ ករបេ់របជាជនកនុសសពលបចចុបបនន នស
៊ិ សមល
ើ រ ំលសផលចំសណញសេដឋកច
៊ិ ចរទស់រានយ
ធំ សានោះជារោឋភ៊ិបល មានធនធា្នេរមាប់ការចំណាយ កនុសស្ទថនភាពសនោះក៏សោយ ។ បញ្ជាសនោះ នឹស
37

រតូវព៊ិភាកាបរនថមកនុសវ ៊ិធើស្ទ្េតវ ៊ិន៊ិសោគរបកបសោយសចរភាព (Sustainable Investing Tool)/ វ ៊ិធើ
ស្ទ្េតបសសកើនចំណាយជាបសណតើរៗ (Gradual Scaling Approach)។

សេចកតេ
ំ ូ លោចដ៊ិ ្នតយ៍
ើ សសខបដនវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតេមមតក
៊ិ មមចណ
 ចំណាយទឹករបក់ចំនន
ួ សេមន
ើ ស
ឹ ការរបក់

រដលទទួលបនពើធនធា្នសរបស

ឬឧេម័ន

េរុបរដលបនប៉ាន់ស្ទមនរបេ់របសទេស្ោះ។

 សធវកា
ើ រចំណាយជាមធយមនូវចំណូលេរុប រដលទទួលបនពើគសរមាសានំសមូល។

 អចេសរមចបនតាមរយៈការវ ៊ិន៊ិសោគចំណូលពើឧេម័នន៊ិសសរបសកនុសមូលន៊ិធ៊ិវ ៊ិន៊ិសោគ
របេ់រដឋ (Sovereign Wealth Fund)។

គុណេមបតត៊ិ

គុណវ ៊ិបតត៊ិ

តាមរយៈការោនុវតតវ ៊ិធើស្ទ្េតចំណាយសកើន

កនុសដំណាក់កាលដំបូស

សជងេផុតពោ
ើ សេថរភាពរដលអចសកត
ើ សៃស
ើ
សៃស
ើ តាមចំណូលទទួលបនពសើ របស
ន៊ិសឧេម័ន(Spend-as-you-go)

រកាបនធនធា្នេរមាប់របជាជនជំ្ន់
សរកាយ

ោក់កំែត
ើ ការចំណាយខ្ពេ់
៊ិ មន
៊ិ ឲ្យបសសកន

សមល
ើ រ ំលសភាពរករើ ករបេ់របជាជនកនុសសពល

បចចុបបនន ន៊ិសផលចំសណញសេដឋក៊ិចចរទស់រានយ
ធំ សានោះជារោឋភប
៊ិ ល មានធនធា្នេរមាប់ការ

ផតល់របក់ចំណាយខ្លោះៗសដើមបជា
ើ របសោជន៍

ចំណាយ កនុសស្ទថនភាពសនោះក៏សោយ។

ដល់របជាជនជំ្ន់បចចុបបនន រដលមាន

ជវើ ៊ិភាពរករើ កជាសរបជាជនជំ្ន់សរកាយ

៣.៤

37

វិធីសា្េតរសងកើន្ចំណាយជារសណ្តើរៗ (Gradual Scaling Approach)

Berg et al., “Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries.”p. 93.
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វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ

រតូវបនសៅថាជា “វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតវ ៊ិនស៊ិ ោគរបកបសោយសចរភាព (Sustainable

Investment Tool)” សែយ
ត លរវាសវ ៊ិធើស្ទ្េតរទពយកនុសដដ (Bird
ើ រតូវបនចាត់ទុកថាជាចំណុចកណា

in hand) នស
៊ិ វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតេមមតក
៊ិ មមចំណូលោចដ៊ិ ្នតយ៍ (PIH) ពសើ រពាោះវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ មានសគ្នលសៅ

ោក់ប្ចូ លសរចើនជាសនូវចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័នកនុសសេដឋក៊ិចចសៅដំណាក់កាលដំបូសឲ្យបនានន់សពល
សវលា។ ដូចគ្នននឹសវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េត Bird -in-hand រដរ ទុនវ ៊ិនស៊ិ ោគស្ទធា្រណៈ រដលទទួលបនពច
ើ ំណូល

សរបស ន៊ិសឧេម័ន រតូវបនបសសកើនជាបសណតើរៗ សដើមបកា
ន
ើ ត់បនថយជាោត៊ិបរមានូវោតុលយភាពសេដឋក៊ិចចកុ ស
របសទេ រដលបណា
ត លមកពើការបសសកើនការចំណាយភាលមៗរបេ់រោឋភ៊ិបល
ឲ្យសេដឋក៊ិចចបសសកើនេមតថភាពសដើមបរើ េូបយកវ ៊ិន៊ិសោគទុនធំជាសមុន ។
38

ន៊ិសផតល់សពលរគប់រគ្នន់

សែយ
ើ ដូចគ្នននឹសវ ៊ិធើស្ទ្េត

េមមត៊ិកមមចំណូលោច៊ិដ្នតយ៍ (PIH) រដរ តាមរយៈវ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ ចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័ន រតូវសរបើ

របេ់សដម
ើ បប
ើ រទពយវ ៊ិនស៊ិ ោគ។ ជាទូសៅ ម៊ិនមានការដករបក់ “មូលនធ
ើ សសកន
៊ិ ស៊ិ េថរភាព (Stabilisation
Fund)” សៃយ
ើ ។ ស្ោះមានន័យថា សៅសពលរដលចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័ន ថយចុោះ
របេ់រោឋភប
៊ិ ល ក៏រតូវកាត់បនថយផសរដរ។

សានោះោ៉ាសសនោះកតើ

ការចំណាយ

ការរបក់រដលទទួលបនពម
ើ ូលនធ
៊ិ ៊ិ

សេថរភាព ផតល់របភពចំណូលរយៈសពលរវសដល់រោឋភ៊ិបល សដើមបសើ ោោះរស្ទយផលប៉ាោះពាល់សលើសេដឋក៊ិចច
កនុសរបសទេ នស
៊ិ កំសណើនសេដឋកច
៊ិ ច សោយស្ទរការសៃស
ើ ចុោះតដមលសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន ។
39

តាមវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ លទធផលដនការវ ៊ិនស៊ិ ោគ មន
៊ិ សលចសចញជារូបរាសឆ្ប់រែ័េ ដូចវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េត

ចំណាយសកើនសៃស
ក៏បុរ៉ា នត វ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ អចផតល់ទុន
ើ តាមចំណូល (Spend-as-you-go) សៃយ
ើ

វ ៊ិនស៊ិ ោគ នស
៊ិ សរបរើ បេ់ចំណូលសរចន
ើ ជាស សដើមបជា
ើ របសោជន៍ដល់របជាជន្សពលបចចុបបនន នស
៊ិ ផតល់
ផលរបសោជន៍េសគម

ន៊ិសសេដឋក៊ិចចដល់របសទេកំពុសោភ៊ិវឌឍ

សរចើនជាសវ ៊ិធើស្ទ្េតសផសសសទងត ។
40

ឯកស្ទររស្ទវរជាវជាសរចន
ើ សលក
ើ សៃស
ើ ថា សេដឋកច
៊ិ ចរបេ់របសទេកំពុសោភវ៊ិ ឌឍ របឈមនស
ឹ វដតដនការ

ចសរមើនលូតលាេ់ ន៊ិសការធា្លក់ចុោះ ន៊ិសង្ហយទទួលរសផលប៉ាោះពាល់ោ៉ាសខាលស
ំ សោយស្ទរដំសណើរសៃស
ើ
ចុោះរបបសនោះ ដូសចនោះចាំបច់រតូវបសសកើតឲ្យមានមូលនធ
ួ សធវើ
៊ិ ស៊ិ េថរភាព (Stabilisation Fund) សដើមបជ
ើ យ
ឲ្យមានកំសណើនសេដឋក៊ិចចរបកបសោយសចរភាព ។
41

វ ៊ិធើស្ទ្េតរគប់រគសចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័ន ន៊ិសការចំណាយរបបសនោះ កំពុសរតូវបនោនុវតត

42
សោយសជាគជ័យកនុសរបសទេទម
សែយ
ើ ័រខាសសកត
ើ
ើ សោយស្ទរមូលសែតុរេសដងសគ្ននសនោះ វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតសនោះ

អចមានលកខណៈេមរេបចំសពាោះរបសទេកមពុជាផសរដរ

ពើសរពាោះវ ៊ិធើស្ទ្េតសនោះ

ផតល់ានស
ំ សេថរភាព

ន៊ិសធនធា្នរយៈសពលយូរ តាមរយៈការបសសកើតរបក់េនសំដ៏រសមាំ
ន៊ិសបសសកើនការចំណាយកនុសរបសទេ
ឹ
38

Ghura and Pattillo, “Too Much of a Good Thing?”; Berg et al., “Public Investment in Resource-Abundant Developing
Countries.” p. 11
39
Richmond, Yackovlev, and Yang, Investing Volatile Oil Revenues in Capital-Scarce Economies.p. 12.
40
Berg et al., “Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries.”P. 93.
41
Ghura and Pattillo, “Too Much of a Good Thing?”.p.11.
42
World Bank and Independent Evaluation Group, Timor-Leste Country Program Evaluation, 2000-2010: Evaluation of the World Bank
Group Program (Washington, D.C.: World Bank Group, Independent Evaluation Group, 2011).
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កនុសករមត
៊ិ សថរមួយ។ កនុសរបសទេរដលមានការោភវ៊ិ ឌឍករមត
៊ិ ានប ដូចរបសទេកមពុជា

ការបសសកើនការ

ចំណាយជាបសណតើរៗ មានភាពចាំបច់កុ សការោភ
ន
៊ិវឌឍសេដឋក៊ិចចម៊ិនានក់ទសនឹសសរបសរបេ់របសទេសនោះ

រដលនស
ឹ បសសកើនលទធភាពដនការចំណាយ នស
៊ិ វ ៊ិនស៊ិ ោគទុនកនុសរបសទេ សដើមបជ
ើ រមុញការោភវ៊ិ ឌឍរបសទេ
ន៊ិសកាត់បនថយភាពរកើរក។

សេចកតេ
ើ ការចំណាយជាបសណតើរៗ (Gradual Scaling Approach)
ើ សសខបដនវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតបសសកន
 ចាត់ទុកថាជាចំណុចកណា
ត លរវាសវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតរទពយកនុសដដ (Bird in hand) នស
៊ិ វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េត
េមមត៊ិកមមចំណូលោច៊ិដ្នតយ៍ (PIH)

 ចំណូលសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន រតូវបនសរបរើ បេ់ សដើមបប
ើ សសកើន “មូលន៊ិធស៊ិ េថរភាព (Stabilisation
Fund)” ដនរទពយវ ៊ិន៊ិសោគ

 “មូលនធ
៊ិ ៊ិសេថរភាព” មន
៊ិ អចដកបនសៃយ
ើ ។

ដូសចនោះ មានន័យថា សៅសពលរដលចំណូល

សរបស ន៊ិសឧេម័ន ថយចុោះ ការចំណាយរបេ់រោឋភ៊ិបលក៏រតូវកាត់បនថយផសរដរ។

 ការរបក់រដលទទួលបន ផតល់ជារបភពចំណូលរយៈសពលរវសដល់រោឋភប
៊ិ ល នស
៊ិ សោោះរស្ទយ
ផលប៉ាោះពាល់ដនតដមលសរបសរដលមានការររបរបួលភាលមៗ។

គុណេមបតត៊ិ

គុណវ ៊ិបតត៊ិ

របេ់របជាជន្សពលបចចុបបនន

បនសជាគជ័យ

អចយកមកចំណាយសដើមបជា
ើ របសោជន៍
ការចំណាយរបេ់រោឋភ៊ិបល

រតូវការស្ទថប័នរដឋរសមាំ
សដើមបរើ គប់រគសមូលន៊ិធ៊ិឲ្យ
ឹ

សកើនសៃស
ើ ជា សមើលរ ំលសភាពរកើរករបេ់របជាជនកនុសសពល

បសណតើរៗ សដម
ើ បោ
ើ ភវ៊ិ ឌឍសេដឋកច
៊ិ ចរដលមន
៊ិ ានក់ទស បចចុបបនន ន៊ិសផលចំសណញសេដឋកច
៊ិ ចរទស់រានយធំ
នឹសសរបស។

សានោះជារោឋភ៊ិបល

កាត់បនថយោសេថរភាពចំណូល

រតូវការវ ៊ិន៊ិសោគ រដលមានសគ្នលសៅចាេ់លាេ់

ចំណាយ កនុសស្ទថនភាពសនោះក៏សោយ។
រយៈសពលរវស

កាត់បនថយោសេថរភាពចំណូល

មានធនធា្នេរមាប់

សដម
ើ បោ
ើ ភវ៊ិ ឌឍសេដឋកច
៊ិ ចរដលមន
៊ិ

ានក់ទសនឹសសរបស។

មន
៊ិ សលចសចញជាលទធផលភាលមៗ

ដូចវ ៊ិធស្ទ
ើ ្េត

ការចំណាយរដលសកើនសៃស
ើ តាមចំណូលទទួល
បនពសើ របស ន៊ិសឧេម័ន

(Spend-as-you-go)

សៃយ
ើ ។
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៤. ហាន្ិភ័យន្សោបាយ ន្ិងសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងកាលាន្ុវត្តភាព ផ្ដ្លជារ់ាក្់រង
ន្ឹងចំណ្ូលររួលបាន្ពីសររង ន្ិងឧេមន្
័
៤.១ ហាន្ិយភ័យ
រទឹេតើនសោបយ ន៊ិសសេដឋក៊ិចចទូសៅ េនន៊ិោឋនថារបសទេរដលេមបូរធនធា្នធមមជាត៊ិ ដូចជា

សរបស ន៊ិសឧេម័ន ម៊ិនេូវមានលទធផលលែានក់ទសនឹសកំសណើនសេដឋក៊ិចច ោំសពើពុករលួយ ន៊ិសសេថរភាព
នសោបយសៃយ
។
ើ
43

ោវរើ ដលសគសៅថា “ជំសឺែូរៃស់ (Ducth Disease)”ស្ោះ ជាស្ទថនភាពមួយានក់ទសនស
ឹ ការ

សលើកសៃស
ើ ខាសសលើសនោះ សោយស្ទររបសទេែូរៃស់ បនឆ្លសកាត់ផលលំបកសេដឋក៊ិចច សរកាយសពល

ផលត
សោយស្ទរការ
៊ិ ឧេម័នសៅេមុរទខាសសកត
ើ “North Sea Gas”។ ជំសសឺ េដឋកច
៊ិ ចសនោះ សកើតសៃស
ើ
ែូរសចញធនធា្នធមមជាត៊ិដ៏មានតដមល ន៊ិសការែូរចូលរបក់ដុលាលោ៉ាសឆ្ប់រែ័េ

ន៊ិសការសកើនតដមល

រូបយ
ត លឲ្យវ ៊ិេ័យសេដឋកច
៊ិ ប័ណណរបេ់របសទេជាបនតប្ទប់។ កតាតសនោះ បណា
៊ិ ចសផសសៗ ដូចជាផលត
៊ិ កមម

វាយនភ័ណឌ ម៊ិនេូវមានលកខណៈរបកួតរបរជសកនុសទើផារ្ំសចញ ។ ទេសនៈាននសនោះ រតូវបនសលក
ើ
44

សៃស
ើ កនុសឯកស្ទររស្ទវរជាវរដលរតូវបនស្ទគល់ោ៉ាសទូលំទូលាយរបេ់សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ

Jeffery

Sachs ។ ឯកស្ទររស្ទវរជាវស្ោះ សលើកសៃស
ើ ថាសោសតាមទ៊ិននន័យសេដឋក៊ិចច របសទេរដលេមបូរធន

ធា្នធមមជាត៊ិ មានកំសណើនសេដឋកច
៊ិ ចានបជាសរបសទេឯសទងត ។ សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ Sachs េននោ
៊ិ ឋ ន
45

ថាស្ទថនភាពសនោះ សកើតសៃស
ើ សោយស្ទរតដមលដនធនធា្នធមមជាត៊ិ សធវើឲ្យេកមមភាពសេដឋក៊ិចចង្ហកសចញពើ

ការផលត
ត លឲ្យរារា ំសការតភាជប់សេដឋកច
ំ ពលកមម វតថុធា្តុសដើម នស
៊ិ រដលបណា
៊ិ ច នស
៊ិ ការបសសកើតកមាលស
៊ិ
សែោឋរច្េមព័នធចាប
ំ ច់្្េរមាប់ការផល៊ិតផល៊ិតផលសផសសៗ។
ស្ទថនភាពសនោះ

អចបសកសរគ្នោះថានក់

ពសើ រពាោះេកមមភាពសេដឋកច
៊ិ ច

មានការយល់ស

ញ
ើ ថា

រដលបនបសសកើតសៃស
ើ តាមរយៈ

ផល៊ិតកមមសផសសៗ ជាទូសៅរតូវបនចាត់ទុកថាជាយនតការេំខាន់មយ
ួ
សដើមបោ
ើ ភ៊ិវឌឍឧេាែកមម ន៊ិស
បណុ ត ោះបណា
ត លកមាលស
ំ ការង្ហរជំ្ញ រដលមានស្ទរៈេំខាន់ដល់ការោភវ៊ិ ឌឍសេដឋក៊ិចច ។
46

ការេក
ត ស្ទធនធា្ន” សដើមបព
៊ិ ាថមើៗសនោះ បនកំណត់សរបពា
ើ កយ “បណា
ើ ៊ិពណ៌្ោំពើវ ៊ិេ័យសរបស

ន៊ិសឧេម័ន។ សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ Michael Ross កត់េមាគល់ថា “ភូគពាស្ទ្េតល ែ បណា
ត លឲ្យមាន
នសោបយអរកក់។”

47

សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ Ross

បនេ៊ិកាស

ញ
ំ ពើឆ្ន ំ ១៩៨០ មក
ើ ថាចាប់តាស

របសទេរដលេមបូរសរបស នស
ជារបសទេោភវ៊ិ ឌឍ នស
៊ិ ឧេម័ន សែយ
ើ មានស្ទថប័នរសមាំ
ឹ
៊ិ មានចំណូលខ្ពេ់
43

RabahArezki and Markus Brückner, Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions, IMF Working
Paper (Washington DC: IMF, 2009), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292111000316.
44
The Economist, “The Curse of Oil.”
45
Jeffrey Sachs and Andrew Warner, Natural Resource Abundance and Economic Growth, Working Paper (Cambridge, MA: National
Bureau of Economic Research, 1995), http://www.nber.org/papers/w5398.pdf. pp. 2-7.
46
47

ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ
Ross Michael, The Oil Curse (Princeton: Princeton University Press, 2012).p. 2.
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ដូចជារបសទេកាណាោ របសទេន័រសវេ ឬេែរដឋអសមរក
៊ិ បនសជងេផុតពផ
ើ លប៉ាោះពាល់ោវ ៊ិជជមានពើ
ផល៊ិតកមមសរបស ន៊ិសឧេម័ន។
ការោភវ៊ិ ឌឍតច
៊ិ តួច

ផទុយសៅវ ៊ិញ របសទេរដលមានចំណូលពើានបសៅមធយម ន៊ិសមាន

ទទួលរសផលប៉ាោះពាល់ោវ ៊ិជជមានោ៉ាសខាលស
ំ ។ តាមរយៈការចសរកសទន
៊ិ នន័យរដល

ទទួលបនពើរបសទេចំនន
ួ ១៧០ សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ Ross រកស

ញ
ើ ថារបសទេកំពុសោភ៊ិវឌឍរដល

េមបូរសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន ង្ហយរសសរគ្នោះសោយស្ទរោំពើផ្តតច់ការ ឬ េ្ង្ហគមេុ វើ ៊ិលសទវរដស, មានោសេថរភាព
ែរ៊ិ ្ាវតថុកនុសករម៊ិតខ្ពេ់ជាស

ន៊ិសមានព៊ិនុ េនទ
ទ
េសន៍ដនការោភ៊ិវឌឍរបេ់របជាជន

(Human

Development Index) ានបជាស សធងបនឹសរបសទេឯសទងត ។
48

ការររបរបួលតដមលឧេម័នធយូសថម

49

ក៏អចបសកសរគ្នោះថានក់ោ៉ាសធងន់ធងរដល់របសទេផសរដរ។ សៅ

សពលវាមានតដមលខ្ពេ់ វាជាការេមរេប រដលរបសទេមួយ ខ្ចរើ បក់ ន៊ិសសធវវើ ៊ិនស៊ិ ោគរទស់រានយធំកុ ស
ន
ការរុករក ន៊ិសបសសកើនេមតថភាពកនុសការ្ំសចញឧេម័នធយូសថម សែយ
ើ វាជាក៏ការេមរេបផសរដររដល
របសទេរករើ ក បសសកន
ើ បឲ្
ើ ការចំណាយសលកា
ើ រង្ហរេសគមកច
៊ិ ច សដម
ើ យរោឋភប
៊ិ លទទួលបនរបជារបយ
៊ិ ភាព

ន៊ិសកាត់បនថយភាពរកើរក ក៏បុរ៉ា នត យុទធស្ទ្េតសនោះ មានហាន៊ិយភ័យខ្ពេ់ណាេ់ ពើសរពាោះវាតរមូវឲ្យរកា

តដមលខ្ពេ់ដនសរបស នស
៊ិ ឧេម័ន ។ ស្ោះមានន័យថារដឋអចកស ័យទុនភាលមៗ សៅសពលរដលតដមលសរបស
ធា្លក់ចុោះមករតឹមតដមលសដើម។

50

ហាន៊ិយភ័យចុ សសរកាយរដលរតូវព៊ិចារណាស្ោះ

គឺការប៉ាុនប៉ាសចាយវាយចំណូលសរបសដ៏សរចើន

េនធក
ឹ េ្ធប់សដើមបឧ
ើ បតថមភធនឥនធនៈ។ សគ្នលនសោបយកាត់បនថយតដមលឥនធនៈរបបសនោះ ជាសរឿយៗ
មានរបជារប៊ិយភាពខាលស
ំ កនុសចំសណាមរបជាជនទូសៅ

ក៏បុរ៉ា នតសគ្នលនសោបយានំសសនោះ រតូវចំណាយ

របក់សរចន
ើ សពក បសសកើតភាពខ្ជោះខាជយ នស
៊ិ ង្ហយសកើតមានោំសពព
ើ ុករលួយ។ ហានយ
៊ិ ភ័យ្្ រួមមាន
ការសលើកទឹកច៊ិតតឲ្យមានការរត់ពនធឥនធនៈ

ការផតល់ការឧបតថមភធនឥនធនៈេរមាប់ោនយនតរបេ់

ោនកមានជើវភាពធូរធា្រ សោយមន
៊ិ សផ្តតតសគ្នលសៅចំសពាោះោនកទទួលរបសោជន៍ជាក់លាក់ នស
៊ិ ការជំរុញឲ្យ

សកើតមានោំសពើពុករលួយកនុសករម៊ិតខ្ពេ់ ពើសរពាោះការឧបតថមភធន ម៊ិនបនដល់ដដោនកសរបើរបេ់ានស
ំ រេុស

សៃយ
ើ ។ មានការប៉ាន់ស្ទមនថា ោំសពព
ើ ុករលួយរបបសនោះ សធវឲ្
ើ យរបសទេនសើ ែសរោ
ើ ៉ា ខាតបស់ទក
ឹ របក់ជ៊ិត
១២ ពាន់លានដុលាល ពើឆ្ន ំ ២០០៩ ដល់ឆ្ន២
ំ ០១១។

51

48

The HDI was developed as a holistic indicator of a country‟s development, which takes into account a number of factors which
influence the population‟s quality of life, as well as economic factors. For more information see:
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi; and
http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/PovRed/2013HDRAnalysisonCambodia.pdf
49
Michael, The Oil Curse. pp. 1-27.
50
Paul Stevens and Matthew Hulbert, Oil Prices: Energy Investment, Political Stability in the Exporting Countries and OPEC’s Dilemma
(Chatham House, 2012),
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/1012p
p_opec.pdf. pp. 8-9.
51
Sarah Kent, “Nigeria Loses Billions to Inefficiencies in Oil Sector - Watchdog,” Wall Street Journal, July 30, 2013, sec. Markets,
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324809004578637443141740504.
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៤.២ ការរស្ជ ៀេហាន្ិយភ័យ
សារៈេំខាន្់នន្សាារ័ន្ផ្ដ្លមាន្េមត្ាភាព
ការបស្ជ ៀេហាន៊ិយភ័យ ជាបឋមពឹសរផែកសលើការោភ៊ិវឌឍស្ទថប័នរសមាំ
ន៊ិសមានសេថរភាព រដល
ឹ

មានភាពចាំបច់សដម
ើ បសើ រងបចំបសសកត
ើ ន៊ិសោនុវតតសគ្នលនសោបយរយៈសពលរវស នស
៊ិ មានសេថរភាព នស
៊ិ

ការពាររបឆ្ំសនឹសោំសពើពុករលួយ។ សលាកស្ទ្ស្ទតចារយ Jeffery Frankel រដលបសរសងនមុខ្វ ៊ិជាជមា៉ារកូ
សេដឋកច
៊ិ សច ៅស្ទកលវ ៊ិទាល័យហាវា៉ាដ (Harvard) កត់េមាគល់ថា “គុណភាពស្ទថប័ន ជាកតាតេំខាន់
បំផុតកនុសការកំណត់ថាសតើរបសទេ[ផល៊ិតសរបស ន៊ិសឧេម័ន]ណា ទទួលសជាគជ័យ ន៊ិសរបសទេណា ម៊ិន
ទទួលសជាគជ័យ ។”
52

ស្ទថប័នានំសសនោះ រួមមានោសគភាពរបមូលពនធរដលមានេមតថភាព, ោសគភាពឯករាជយរដលមាន
េមតថភាពរគប់រគសសគ្នលនសោបយស្ទរសពើរពនធ

ន៊ិសការសរបើរបេ់ចំណូលទទួលបនពើធនធា្នឲ្យ

បនេមរេប។ ការគ្នំពារស្ទថប័ន្្ ដូចជាស្ទថប័នតុលាការ ន៊ិសោសគភាពរបឆ្ំសោំសពើពុករលួយ ក៏

មានភាពចាំបច់ផសរដរ សដម
ើ បទ
ើ ប់ស្ទកត់ការចាយវាយរបក់េនសំ នស
៊ិ ចំណូលសោយមន
៊ិ មានសចរភាព
សដើមបរើ បសោជន៍នសោបយ

53

។

ការសធវើឲ្យស ៀេ្ុត្ពីរណា
ត សាធន្ធាន្
ម៊ិនមានរូបមនតណារដលលែឥតសខាចោះ

សដើមបសើ ធវើឲ្យសជងេផុតពើបណា
ត ស្ទធនធា្នសទ

ពើសរពាោះ

របសទេនម
ួ ៗមានស្ទថនភាពខ្ុេៗគ្នន ដូសចនោះតរមូវឲ្យមានវ ៊ិធើសោោះរស្ទយោច់សោយរៃកពើគ្នន។ ការ
ើ យ
ោភ៊ិវឌឍស្ទថប័នឲ្យមានភាពរសមាំ
ឹ

អចផតល់ជាសគ្នលនសោបយចាំបច់

សដើមបសើ ធវើព៊ិព៊ិតកមមមូលោឋន

សេដឋកច
ើ បោ
ើ បទ
៊ិ រច បេ់របសទេ នស
៊ិ សដម
ើ ភវ៊ិ ឌឍសគ្នលនសោបយស្ទរសពរើ ពនធសដម
ើ ប់ទល់នស
ឹ វ ៊ិបតត៊ិសេដឋកច
៊ិ ច

(counter-cyclical fiscal policies)។ សគ្នលនសោបយសនោះ មានភាពចាំបច់សដើមបសើ ធវើការបត់របន
សៅតាមោំៃុសសពលរដលសរបសសៃស
ើ ដថលខ្ពេ់

នស
៊ិ ោំៃុសសពលរដលសរបសចុោះដថលានប ន៊ិសសធវឲ្
ើ យរួចផុតពើ

ស្ទថនភាពអរកក់បំផុត រដលបនសកើតសៃស
ើ កនុសករណើជំសឺែូរៃស់ Dutch Disease) ។ វ ៊ិធា្នការ
54

ោភ៊ិបលកច
៊ិ ចល ែ អចឲ្យរបសទេមួយសធវើការោភវ៊ិ ឌឍសោយសចរភាព កនុសរយៈយូរោរសវស ប្ទប់ពើធនធា្ន
ធមមជាត៊ិរបេ់របសទេស្ោះ រសេង
ើ ួត

55

។

52

Frankel, The Natural Resources Curse. pp. 9-10.
Yanchun Zhang and Office of Development Studies, UNDP, “Managing Resource Revenue in the Context of Increasing
Commodity Price Volatility” (presented at the International Conference: Avoiding the Resource Curse - Managing Extractive
Industries for Human Development, Ulaanbaatar: UNDP, 2011), http://www.undp.mn/mining/index.php?page=6.
54
Michael, The Oil Curse. pp. 223-254., Helen Clark, “Avoiding the Resource Curse: Managing Extractive Industries for Human
Development,” in Keynote Speech (presented at the Avoiding the Resource Curse: Managing Extractive Industries for Human
Development, Ulaanbaatar: UNDP, 2011),
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2011/10/20/helen-clark-avoiding-the-resource-cursemanaging-extractive-industries-for-human-development-/.
55
Clark, “Avoiding the Resource Curse.”
53
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ើមសដ្ើមប ីឲ្យមាន្ត្មាលភាពក្ែងឧេាហក្មម
រំន្ិត្្តចស្ត
រ ុក្រក្
ួ
ុ
ធ្គ្នរព៊ិភពសលាក បនកំណត់ថា

ការមានតមាលភាពរគប់រគ្នន់ មានស្ទរៈេំខាន់បំផុតកនុស

ការជួយសរជាមររជសដល់ការោភវ៊ិ ឌឍ នស
៊ិ ក៊ិចចដំសណើរការដនស្ទថប័នានំសសនោះ ។ មសធាបយមួយសដើមបសើ ធវើ
56

ឲ្យមានតមាលភាព

គឺអចសធវើបនតាមរយៈការចូលរួមកនុសគសរមាសសគ្នលការណ៍គំន៊ិតផតួចសផតើមឲ្យមាន

តមាលភាពកនុសឧេាែកមមន៊ិេារណកមម (EITI) រដលគ្នំរទសោយធ្គ្នរព៊ិភពសលាក ន៊ិសោសគការ

េែរបជាជាត៊ិ ។ គសរមាស EITI ជួយេរមួល ន៊ិសតរមូវឲ្យរោឋភ៊ិបល ន៊ិសរកុមែុនផល៊ិតសរបស
57

បង្ហាញព័ត៌មានែរ៊ិ ្ាវតថុានក់ទសនឹសរបក់េួយស្ទរ របក់កំដរ ការបស់របក់ ពនធរដលបនបស់
ព័ត៌មានមួយចំនន
ួ ានក់ទសនស
ឹ ការផលត
៊ិ កមម

ន៊ិសលកខខ្ណឌដនក៊ិចចេនា

នស
៊ិ សរងបចំឲ្យមានេវនករ

ឯករាជយ ន៊ិសគួរឲ្យទុកច៊ិតតបន ។ EITI ទទួលបនការគ្នំរទោ៉ាសទូលំទូលាយជាោនតរជាត៊ិ ន៊ិសពើ
58

វ ៊ិេ័យឧេាែកមម រពមានំសេមាជក
ល ។
៊ិ របេ់ខ្ួ ន
59

សោលន្សោបាយផ្ដ្លពាក្់ព័ន្ធររេ់េហរដ្ឋអាសមរ ិក្ ន្ិងេហភាពអ្ឺររ
៉ៅុ ក្ែងការ
ុ
សលើក្ក្មពេត្
់ មាលភាពសររង ឬឧេមន្
័
សគ្នលនសោបយរបេ់របសទេេំខាន់ៗ រដលមានឥទធ៊ិពលសលើក៊ិចចដំសណើរការរបេ់រកុមែុនរុក

រកសរបស នស
៊ិ ឧេម័នធំៗ កំពុសបសសកើតឲ្យមានេមាពធរបហាក់របរែលគ្នន ានក់ទសនស
ឹ តមាលភាព ន៊ិស
គណសនយយភាព។ ចាប់កុ នសេែរដឋអសមរក
៊ិ តរមូវឲ្យរកុមែុនឧេាែកមមរុករកសរបស រដលចុោះប្ជ ើ
កនុសេែរដឋអសមរកានំ
សោេ់
៊ិ

របកាេជាស្ទធា្រណៈនូវរាល់ការចំណាយរបក់ដល់រោឋភប
៊ិ លដន

របសទេ្្។ ចាប់រេសដងសគ្ននសនោះ កំពុសរតូវបនយកមកព៊ិចារណា កនុសេែភាពោឺរុប៉ា ផសរដរ
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។

៤.៣ កាលាន្ុវត្តភាព
ការផល៊ិតសរបស

ន៊ិសឧេម័ន

រដលមានការរគប់រគសរតឹមរតូវ

ផតល់ឱកាេដ៏ធំកុ សការោភ
ន
៊ិវឌឍ

ធនធា្នមនុេស ន៊ិសសេដឋក៊ិចច។ ឱកាេានំសសនោះ រួមមានការោភ៊ិវឌឍឧេាែកមម រដលអចផគត់ផគស់ដល់
ផល៊ិតកមមសរបស ន៊ិសឧេម័ន ឬការោភ៊ិវឌឍឧេាែកមមរដលទទួលបនការឧបតថមភធនោគគ៊ិេនើ ន៊ិសការ
ផគត់ផគស់ផល៊ិតវតថុធា្តុសដើម ន៊ិសធនធា្នចាំបច់េរមាប់វ ៊ិេ័យឧេាែកមម។ ឧានែរណ៍ ការោភ៊ិវឌឍ

សរាសចរកផលត
៊ិ ស្ទរធា្តុ គម
ើ ើេំសោគពសើ របស អចឲ្យរបសទេកមពុជាមានលទធភាពផលត
៊ិ េរដេោំសបោះ
េំសោគ រដលអចយកមកសរបើរបេ់កុ សវ
ន ៊ិេ័យវាយនភណឌបន។ ស្ោះនឹសបសសកើនការផល៊ិតវតថុធា្តុ
56

World Bank, Extractive Industries Transparency Initiative, Cambodia Oil & Gas Briefing Notes (Washington DC: World Bank,
2007), http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/cambodia_oil_gas_newsletter_15.pdf.p. 1.
57
ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ
58

EITI, EITI Rules (Oslo: EITI), accessed July 28, 2014, http://eiti.org/document/rules.p. 11.
EITI, EITI Fact Sheet (Oslo: EITI), accessed July 28, 2014, http://eiti.org/document/factsheet.
60
“IISS,” accessed July 28, 2014, http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2013-1e35/march-20136eb6/avoiding-resource-curse-65e7.
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សដើមកនុសរបសទេ សដើមបជ
ើ រមុញផលត
៊ិ កមម្្ សែយ
ើ ជាបសណតើរៗ អចផលត
៊ិ បននូវផលត
៊ិ ផលកាន់រត
ទំសនើប។ ការផល៊ិត កាន់រតមានភាពង្ហយរេួលតាមរយៈការផគត់ផគស់ោគគ៊ិេនើរដលមានតដមលានប ន៊ិស
អចទុកចត
៊ិ តបនពើសរាសចរកោគគេ
៊ិ នើសរបឧ
ើ េម័នធមមជាត៊ិ។
ឧានែរណ៍

គុណភាពវ ៊ិេវកមមកុ សរបសទេ
ន
អចរតូវបនបសសកើន តាមរយៈការភាជប់ទំ្ក់ទំនស

ឱកាេការង្ហរសៅតាមសរាសចរកានក់ទសនឹសសរបស
វ ៊ិទាល័យកនុសរបសទេ។

ន៊ិសឧេម័ន

សបើេ៊ិនរគប់រគសបនសជាគជ័យ

សៅនឹសកមមវ ៊ិធើេ៊ិកាសៅតាមស្ទកល

សយស
ើ អចបសសកើតបនធនធា្នរដលមាន

ជំ្ញេមរេបមួយរកុម សដើមបប
ើ ំសពញតរមូវការធនធា្នមនុេសករម៊ិតឧតតមេ៊ិកា រដលសកើនសៃស
ើ
រេបតាមកំសណើនដនតរមូវការការង្ហរកនុសឧេាែកមមានក់ទសនឹសសរបស ន៊ិសឧេម័ន។ ទនទឹមនឹសស្ោះ
ធនធា្នមនុេសរដលទទួលបនការបណុ ត ោះបណា
ត លរតម
ឹ រតូវ

នស
ឹ សកន
ើ សៃស
ើ កនុសសេដឋកច
៊ិ ចឧេាែកមម

រដលអចជរមុញកំសណើនសេដឋក៊ិចច ន៊ិសបំសពញតរមូវការធនធា្នពលកមមជំ្ញ។

វ ៊ិធើស្ទ្េតរយៈសពលយូរោរសវស ន៊ិសមានសចរភាពបំផុតស្ោះ គឺការសរបើរបេ់ចំណូលសរបស ន៊ិស

ឧេម័ន េរមាប់ការវ ៊ិនស៊ិ ោគ សដើមបសើ ធវព
ើ ព
៊ិ ត
៊ិ កមមវ ៊ិេ័យសេដឋកច
៊ិ ចរដលមន
៊ិ ានក់ទសនឹសសរបស ឬឧេម័ន នស
៊ិ

កាត់បនថយជាោត៊ិបរមានូវការរបឈមរបេ់រដឋសៅនឹសការររបរបួលតដមលសរបស ន៊ិសឧេម័ន ។ វ ៊ិធើស្ទ្េត

សនោះ អចេសរមចបនតាមរយៈមសធាបយមួយចំនួន ដូ ចជាការវ ៊ិនស៊ិ ោគគសរមាសសែោឋរច្េមព័នធ
រដលមានលកខណៈេមរេប ន៊ិសការបណុ ត ោះបណា
ត លធនធា្នមនុេសករម៊ិតឧតតមេ៊ិកា។ សលើេពើសនោះ
រទពយរដលទទួលបនពើធនធា្នសរបសនស
៊ិ ឧេម័ន

អចយកមកសរបរើ បេ់សដើមបសើ ឆ្លយ
ើ តបសៅនស
ឹ

សគ្នលសៅោភ៊ិវឌឍន៍េែេសវតស សដើមបកា
ើ ត់បនថយភាពរកើរក

បសសកើនចំណូលរដឋជាោច៊ិដ្នតយ៍

របក់ចំសណញសោយផ្តទល់សៅឲ្យរបជាពលរដឋ ដូចករណើសៅអល់បតា
(Alberta)
ឺ

ឬសផទរ

ឬអឡាេ់ស្ទក
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(Alaska) តាមរយៈមូលន៊ិធ៊ិវ ៊ិន៊ិសោគរបេ់រដឋ (Sovereign Wealth Fund) ។ ស្ោះជាឱកាេដ៏ធំ

ពសើ រពាោះវាអចបសសកើនចំណូល នស
៊ិ សេថរភាពសេដឋកច
៊ិ ចគរួ ឲ្យកត់េមាគល់ នស
៊ិ សលក
ើ កមពេ់គុណភាពជើវ ៊ិត
របជាជនឲ្យមានភាពរបសេរើ សៃស
ើ ។

ការរ ំពឹងរុក្នានាពីធន្ធាន្ឧេមន្
័
ឱកាេរដលឧេម័នធមមជាត៊ិផតល់ឲ្យរបសទេកមពុជា មានលកខណៈខ្ុេពើឱកាេផតល់សោយសរបស

ពសើ រពាោះ វាមានការលំបកោ៉ាសខាលស
ំ កនុសការដក
ឹ ជ្ជូ នឧេម័នធមមជាតជា
៊ិ សការដឹកជ្ជូ នសរបស។ បំពស់
បសាូរ អចសរបើរបេ់បនេរមាប់ចមាងយជ៊ិត ឬទ៊ិេសៅេំខាន់ៗ ដូចជាសរាសចរកថាមពលឧេម័ន។
ដូសចនោះ

ជាទូសៅ វាចាំបច់រតូវពរង្ហវឧេម័ន សដម
ើ បសើ ធវកា
ឹ ជ្ជូ នចមាងយឆ្ងយ។ វាមន
ើ រដក
៊ិ មានផល

ចំសណញសេដឋក៊ិចចកុ សការរុ
ន
ករកឧេម័នសៃយ
ើ

៏សរចើន
សបើេ៊ិនម៊ិនអចទទួលបនឧេម័នកនុសបរមាណដ
៊ិ

សទស្ោះ ពសើ រពាោះការពរង្ហវឧេម័ន រតូវការចំណាយរបក់រាប់ពាន់លានដុលាល សដម
ើ បស្ទ
ើ សេសស់ ែដឋរច្
61

Jeffrey Sachs, “How to Handle the Macroeconomics of Oil Wealth,” in Escaping the Resource Curse, ed. Macartan Humphreys,
Jeffrey Sachs, and Joesph E. Stiglitz (New York: Columbia University Press, n.d.). pp. 173-94.
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េមព័នធសៅស្ទថនយ
៍ ឹកសចញ នស
ើ ដ
៊ិ ដឹកចូល នស
៊ិ ការដឹកជ្ជូ នជាពស៊ិ េេ។ ក៏បុរ៉ា នត ឧេម័នធមមជាត៊ិ បំពុល
បរស្ទ
៊ិ ថ នត៊ិចតួចបំផុត ន៊ិសមានលកខណៈេនសំេំដចសរចើនបំផុត សធងបនឹសធយូសថម ឬសរបស ។ ស្ោះមាន
ន័យថាជាេកាតនុពល
ធមមជាត៊ិ

ឧេម័នបរមុសរបេ់កមពុជា

អចផតល់ថាមពលដល់សរាសចរកថាមពលឧេម័ន

ឬផតល់វតថុធា្តុសដើមឧេាែកមមេរមាប់ផល៊ិតផលដូចជាជើកេ៊ិកមម

រដលអចគ្នំរទ

ការោភវ៊ិ ឌឍសៅមុខ្ដនសេដឋកច
៊ិ ចកមពុជា

កនុសករណើេ៊ិកាស ញ
ើ ថា តាមលកខណៈសេដឋកច
៊ិ ច មន
៊ិ ទទួល
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ផលចំសណញពើការពរង្ហវឧេម័ន ឬការកស្ទសបំពស់្ឧ
ំ េម័នសចញសទស្ោះ ។
៥. ក្រណ្ីេិក្ា
របសទេមុ៊ិកេុ ើកូ ន៊ិសទើម័រខាសសកើត រតូវបនសរជើេសរេេរមាប់
ករណើេ៊ិកា ពើសរពាោះរបសទេ
ើ

ានំសពរើ សនោះជារបសទេកំពុសោភវ៊ិ ឌឍ
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សែយ
ើ កនុសលកខខ្ណឌទូសៅ របសទេានំសពរើ សនោះ មានេមតថភាព

ស្ទថប័នកនុសករម៊ិតអចសរបងបសធងបគ្ននបន។ ដូសចនោះសែយ
ើ
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ើ ររបក់ានប
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ឹ េ្ធប់កុ សគសរមាសរុ
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ើ នូវោរតាោត៊ិផរណាដល់ករម៊ិតសរគ្នោះថានក់

ន៊ិសបសកឲ្យមានផលលំបកកនុសវ ៊ិេ័យសេដឋក៊ិចចសផសសសទងត។ ក៏បុរ៉ា នត ការខ្ូចខាតធងន់ធងរបំផុត បនសកើត
សៃស
ំ ៩៨២ សៅសពលតដមលសរបសោ៉ាសបនធា្លក់ចុោះោ៉ាសឆ្ប់រែ័ េ ន៊ិសោរតាការរបក់ោនតរជាត៊ិ
ើ កនុសឆ្ន១
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បនសកន
ើ សៃស
ើ មានន័យថារដឋដនរបសទេមុក
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ើ
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ស្ទធា្រណៈខ្ពេ់

ប៉ាុ្មនទេវតសរសរកាយមក
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សោយស្ទរការពឹសរផែកខាលស
ំ សពកសលើចំណូលពើសរបស
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របសទេមុ៊ិកេុើកូ
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ន៊ិសការរ ំពឹសទុករជុលសពកោំពើផលចំសណញ ពើ
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៊ិ ពសលាក
រដលមានសែោឋរច្េមព័នធ វ ៊ិេ័យោប់រ ំ ន៊ិសេមតថភាពរដឋមានករម៊ិតានបបំផុត ។
66
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៊ិ ចតូច នស
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សដើមបរើ េូបយកសដើមទុ នសោយវ ៊ិធណា
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សោយម៊ិនបសកឲ្យមានផលប៉ាោះពាល់ោវ ៊ិជជមាន្្

ដូចជា

ោត៊ិផរណាខ្ពេ់ជាសដើម។ របសទេទើម័រខាសសកើត សោយមានការគ្នំរទពើធ្គ្នរព៊ិភពសលាក បនោនុវតត
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វ ៊ិន៊ិសោគកនុសវ ៊ិេ័យ្្ ដូ ចជា កេ៊ិកមម សែោឋរច្េមព័នធ ន៊ិសោប់រ ំ សដើមបោ
ើ ភ៊ិវឌឍសេដឋក៊ិចច សោយ
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៊ិ ឧេម័ន ។
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បញ្ជាចរមូសចរមាេ់បំផុត

សោយស្ទរបញ្ជាដនការសធវើឲ្យមានតុលយភាពរវាសការសរបើរបេ់ចំណូលពើ

សរបសកនុសសពលបចចុបបនន ន៊ិសរបក់េនសំ នស
៊ិ ការចំណាយកនុសសពលោ្គត រតូវការចសមលយ
ើ ប៉ាន់ស្ទមន
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គឺ៖

សតើបរមាណសរបសេរុ
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មានតដមលជាទឹករបក់ចំនន
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ប៉ាុ្មន? នស
វើ លោះ កនុសការចំណាយ ឬការេនសំចំណូលពសើ របស?
៊ិ ថាសតមា
ើ នផលរបសោជន៍ោខ្

70

មន
៊ិ មាន

ចសមលើយជាក់លាក់ចំសពាោះចំសណាទបញ្ជាានំសសនោះសទ ពើសរពាោះចសមលើយានំសសនោះ ជាប់ានក់ទសនឹសស្ទថនភាព
ជាសរចន
ើ រដលសយស
ើ មន
៊ិ ដឹស។

ឧានែរណ៍

សដើមបប
ើ ៉ា ន់ស្ទមនចំណូលពសើ របស

សយស
ើ រតូវពចា
៊ិ រណាោំពើ

តដមលសរបសកនុសសពលោ្គត លទធភាពបសចចកសទេដនការរុករក ន៊ិសដឹកជ្ជូ នសរបស ន៊ិសបញ្ជារបឈម

ដនេនតេ
៊ិ ុ ខ្កនុសតំបន់កុ នសសពលោ្គត។ សដើមបក
ើ ំណត់តុលយភាពរវាសការចំណាយ នស
៊ិ ការេនសំ សយស
ើ
រតូវប៉ាន់ស្ទមនថាសតើសេដឋក៊ិចច អចរេូបយកសដើមទុ នចំនន
ួ ប៉ាុ្មន ន៊ិសថាសតើកមមវ ៊ិធើោភ៊ិវឌឍរយៈសពលខ្លើដ៏
រសមាំ
ឹ

នឹសផតល់របសោជន៍ោ៉ាសដូចសមតចខ្លោះចំសពាោះោ្គតរបេ់របសទេ ានក់ទសនស
ឹ ការកាត់បនថយ

ភាពរកើរក ការសលើកកមពេ់សេថរភាព វ ៊ិេ័យោប់រ ំ សែោឋរច្េមព័នធ ន៊ិសស្ទថនភាពការង្ហរ សធងបសៅនឹស
ការោភវ៊ិ ឌឍមូលនធ
៊ិ េ
៊ិ នសំរយៈសពលរវសេរមាប់ោ្គតរបេ់របសទេ ។
71

សកើត

វ ៊ិធស្ទ
ើ ្េតរយៈសពលរវស

រដលទទួលបនសជាគជ័យគួរឲ្យកត់េមាគល់របេ់របសទេទម
ើ ័រខាស

អចជារបធា្នបទដនការេ៊ិការស្ទវរជាវបរនថម

ពើសរពាោះមានស្ទថនភាពរេសដងសគ្ននមួយចំនួន

រវាសរបសទេានំសពើរ រដលជារបសទេមានសេដឋក៊ិចចតូច , ម៊ិនមានលទធភាពរេូបយកវ ៊ិន៊ិសោគទុនធំៗ
សៅសៃយ
ើ ,

មានពន
៊ិ ុ ទេនទេសន៍ដនោភវ៊ិ ឌឍរបជាជនានប សែយ
ើ ភាពកាន់រតរេសដងសគ្ននស្ោះ គឺ

េមតថភាពស្ទថប័នសៅមានករម៊ិត។

ដូចសជើសទំពរ័ ខាសសលើ ទំពរ័ 7-8.
World Bank and Independent Evaluation Group, Timor-Leste Country Program Evaluation, 2000-2010. pp. xvii-xviii
70
Dyna and Sothath, Extractive Industries Revenue Management: A Tale of Six Countries. pp. 9; World Bank and Independent
Evaluation Group, Timor-Leste Country Program Evaluation, 2000-2010.
71
Michael, The Oil Curse. pp. 223-254.
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៦. សេចក្តីេន្ែិដ្ឋឋន្
ដូចបនបង្ហាញកនុសឯកស្ទររស្ទវរជាវេសសខបសនោះ

ផលរបសោជន៍ជាេំខាន់ដល់របសទេមួយសៃយ
ើ

ចំណូលពើសរបស ន៊ិសឧេម័ន ម៊ិនរតសរតផតល់

សបេ
ើ ន
៊ិ មន
៊ិ មានការរគប់រគសឲ្យបនេមរេប

េរមាប់រយៈរវសសទស្ោះ។ ការរគប់រគសសនោះ ចាប់សផតើម សៅសពលមានលកខខ្ណឌក៊ិចចេនារតឹមរតូវ សដើមបើ
សធវើឲ្យមានតុលយភាព រវាសតរមូវការានក់ានញវ ៊ិន៊ិសោគទុនេរមាប់គសរមាសរុករកធំៗ រដលមានហាន៊ិយ
ភ័យ

ន៊ិសតរមូវការរបេ់រដឋកុ សការទទួ
ន
លបនេួយស្ទរេមរេប។

ក៏មានភាពេមុគស្ទមញផសរដរ។ ក៏បុរ៉ា នត
បនោនុវតតកុ សរបសទេមួ
ន
យចំនន
ួ

ចំរណកឯការរគប់រគសចំណូល

មានទរមស់ដនការរគប់រគសរដលមានរស្ទប់មយ
ួ ចំនន
ួ រដល

នស
៊ិ រតូវបនេក
៊ិ ាោ៉ាសទូលំទូលាយ។

វ ៊ិធើស្ទ្េតរដលេមរេប

បំផុត រផែកសលើកតាតមួយចំនួន ដូចជាករម៊ិតដនការោភ៊ិវឌឍ ន៊ិសេមតថភាពស្ទថប័ន។ សានោះជាោ៉ាសសនោះកតើ

វ ៊ិធស្ទ
ើ ថវ ៊ិកាជាបសណតើរៗ (Gradual Scaling Approach) រដលសធវឲ្
ើ ្េតបសសកន
ើ យមានតុលយភាពរវាស
របក់េនសំរយៈសពលរវស ន៊ិសសេថរភាព សៅនឹសតរមូវការកាត់បនថយភាពរកើរក តាមរយៈការវ ៊ិន៊ិសោគ
េរមាប់ការោភវ៊ិ ឌឍសេដឋកច
ន
ម
៊ិ ច កំពុសោនុវតតបនលែកុ សរបសទេទ
ើ ័រខាសសកត
ើ ន៊ិសអចមានភាពានក់ទស
ជាមួយនឹសរបសទេកមពុជា ក៏បុ៉ារនតសៅមានហាន៊ិយភ័យមួយចំនួនពាក់ព័នធនឹសចំណូលសរបស ន៊ិសឧេម័ន

ដូចជាោសេថរភាពសេដឋកច
៊ិ ចដ៏ធំ ឬោំសពព
ើ ុករលួយ។ សានោះបើោ៉ាសសនោះកតើ មានសគ្នលនសោបយរដល
បនេ៊ិកាោ៉ាសរតឹមរតូវមួយចំនន
ួ
ករមត
៊ិ ោតប
៊ិ រមា។

សដើមបប
ើ ស្ជ ៀេហាន៊ិយភ័យសនោះ

សគ្នលនសោបយជាគនលោះឹ

ធនធា្នសរបស ន៊ិសឧេម័ន។

ន៊ិសបសសកើនផលចំសណញឲ្យដល់

គឺការោភវ៊ិ ឌឍស្ទថប័នឲ្យបនេមរេបសដើមបរើ គប់រគស
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