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ការចរចាពាណិជ្ជកមមរវាងអាលមរកិ ន្ិងចិន្បចច៉ុបបន្នកាំព៉ុងសថិត្កន៉ុង
ជ្៉ុាំទី១១ ប ៉ុខន្ែដូចការចរចាពមី៉ុន្ៗខដរ វាបាន្បញ្ច ប់លៅលោយគ្មម ន្
ន័្យ។ លសដឋកិចចវទូិ ន្ិងអ្នកវភិាគ បាន្រ ាំពងឹទ៉ុកយ ងខពស់លៅលលី
ការចរចាពាណិជ្ជកមមលលីកលន្េះ លោយសងឃឹមថាកិចចម្ពមលម្ពៀង
លសដឋកិចចខដលលគខត្ងរ ាំពឹងទ៉ុកមកជាយូរមកល ីយល េះ ន្ឹងម្ត្ូវ
បាន្សលម្មចកន៉ុងជ្៉ុាំលន្េះ។ ខត្ការរ ាំពឹងទាំងល េះម្ត្ូវាបរលាយ
លម្កាយលពល លលាក ដូណាល់ ម្រាំ ល្វីការគាំរាមត្លមលងីពន្ធលលទីាំន្ិញ
 ាំចូលពចីិន្លោយកាំលរាល លៅពីរថ្ងៃម៉ុន្ការចរចាខផ្នកពាណិជ្ជកមម
រវាងម្បលទសទាំងពីរ ខដលការគាំរាមលន្េះ គឺលៅលលីទាំន្ិញចនិ្ខដល
មាន្ត្ថ្មលម្បមាណ ៣២៥ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិ លោយស រដឋ
អាលមរកិបាន្លលីកល ត្៉ុផ្លថា ម្បលទសចនិ្បាន្កបត់្កចិចសន្ា។ 
លទេះបីជាការចរចាខដលមាន្ខត្ល ម្ េះលន្េះ លៅខត្បន្ែរមការ
លម្គ្មងទ៉ុក ភាគីទាំងពីរមិន្បាន្លចញជាវធិាន្ការណាមួយលដីមបី
លោេះម្ាយទាំ ស់លសដឋកចិចលន្េះល យី។ អ្វីខដលលគសលងេត្ល ញី
មាន្ដាំលណីរការលៅម៉ុខលៅកន៉ុងសម្គា មពាណិជ្ជកមមមយួលន្េះ គឺត្ថ្មល
ពន្ធខដលលចេះខត្លកីន្ល ងី ន្ិងការរកីរាលោលថ្ន្ផ្លប េះពាល់
ខដលលកីត្ល ងីពីការត្លមលីងពន្ធលន្េះ។ ាថ ន្ការណ៍ខដលអាលមរកិ 
ន្ិងចិន្កាំព៉ុងម្បឈមម៉ុខគ្មន លន្េះ កាំព៉ុងខត្បលងេីត្ជាសង្រ្គា មពាណិជ្ជ
កមមរវាងម្បលទស ខដលមាន្លសដឋកិចច្ ាំជាងលគបាំផ្៉ុត្កន៉ុងពិភពលលាក
ទាំងពីរ ល យីសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមលន្េះអាចន្ឹងជ្េះឥទធិពលអ្វជិ្ជមាន្
ដ៏្ាំល្ងដល់លសដឋកិចចពិភពលលាកទាំងមូល។ ប ៉ុខន្ែលត្ីអ្វីលៅគឺជា
សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមរវាងអាលមរកិ ន្ិងចិន្ ខដលកាំព៉ុងខត្លកតី្មាន្
ល ងីកន៉ុងលពលបចច៉ុបបន្ន? ល យីលត្ីអ្វីលៅខដល ាំឱ្យមាន្ម្ពឹត្ែិការណ៍
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លន្េះលកីត្មាន្ល ងី? ល យីអ្វខីដលសាំខាន់្ជាងលគល េះ លត្សីង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមមលន្េះ  ាំឱ្យមមាន្ផ្លប េះពាល់អ្វខីលេះមកទល់លពលលន្េះ? 

ម៉ុន្ន្ឹងល្វីការខសវងយល់ឱ្យបាន្ស៉ុីជ្លម្ៅ ទក់ទងន្ឹងសង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមម ខដលគួរលអាយម្ពយួបារមភរវាងអាលមរកិ ន្ិងចិន្ លគម្ត្ូវ
យល់ចាស់ជាម៉ុន្សិន្អ្ាំពីអ្វីលៅជា “សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម”។ 

 ត ើអ្វីតៅជាសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម? 

សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម គឺជាាថ ន្ភាពមួយខដលជ្លមាល េះលសដឋកចិចរវាង
ម្បលទសមយួ ន្ិងម្បលទសមយួលទៀត្ លកីត្លចញពីការអ្ន្៉ុវត្ែលគ្មល
ន្លយបាយការពារន្យិមខាល ាំង។ សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម ម្ត្ូវបាន្បងេ
ល ងីលៅលពលម្បលទសមួយ បលងេីន្ ឬោក់ពន្ធ/កូរលៅលលីទាំន្ិញ ាំ
ចូលពីម្បលទសមួយ ឬលម្ចីន្ ល យីភាគីមាា ងលទៀត្ត្បត្លៅវញិ
ជាមួយន្ឹងទម្មង់ខបបការពារន្ិយមដូចគ្មន ។ ការអ្ន្៉ុវត្ែខបបលន្េះបន្ែ
លៅវញិលៅមក គឺន្ឹង ាំឱ្យសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមលកីត្មាន្ល ីង។ 
សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម ធាល ប់ម្ត្ូវបាន្យកមកអ្ន្៉ុវត្ែជាញឹកញាប់លោយ
ស រដឋអាលមរកិ កន៉ុងលគ្មលបាំណងផ្ែល់ការការពារដល់អាជី្វកមមកន៉ុង
ម្សុក និ្ងលលីកកមពស់លសដឋកិចចរបស់អាលមរកិ ខដលលគខត្ងល ញី
មាន្ការអ្ន្៉ុវត្ែដខដលខបបលន្េះ លៅកន៉ុងម្បវត្ែិាង្រ្សែថ្ន្សង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមម1 ។ សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមច៉ុងលម្កាយបងសស់ គឺលៅកន៉ុងឆ្ន ាំ
១៩៩៤ លម្កាយពីស រដឋអាលមរកិ ន្ិងកាណាោបាន្លោេះម្ាយ
ជ្លមាល េះពាណិជ្ជកមមរបស់ពួកលគ ន្ិងល្វីទាំ ក់ទាំន្ងពាណិជ្ជកមមលៅ
មកជាមួយគ្មន ជា្មមរវញិ។ រយៈលពលច៉ុងលម្កាយលន្េះចាប់រាំងពី
ឆ្ន ាំ២០១៨ លគល ញីមាន្សញ្ា ថ្ន្ការលលចលចញជាងមីថ្ន្សង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមមមួយលទៀត្ ប ា ប់ពីភាពលសៃៀមាៃ ត់្អ្ស់រយៈលពល 
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២០ឆ្ន ាំមកលន្េះ។ លពលលន្េះ គឺរវាងម្បលទសមហាអ្ាំណាចលសដឋកិចច
ពិភពលលាកទាំងពីរ៖ អាលមរកិ ន្ិងចិន្។ 

 ត ើសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមរវាងអាតមរកិ នងិចិន
តកើ ត ើងតេលណា នងិតោយរត ៀ ណា? 

សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម បាន្លកីត្ល ីងពីម្ពឹត្ែិការណ៍ថ្ន្ការគាំរាម
កាំខ ងមួយចាំន្ួន្រវាងអាលមរកិ ន្ិងចិន្។ មួយខផ្នក្ាំថ្ន្ម្បជាម្បិយ
ភាពរបស់លលាក ម្រាំ លៅកន៉ុងយ៉ុទធ ការលបាេះលឆ្ន ត្លម្ជ្ីសលរសី
ម្បធា ្បិត្ី គឺបាន្មកពីការអ្េះអាង លលកីារជ្យួសលង្រ្គា េះស រដឋ
អាលមរកិពីឱ្ន្ភាពពាណិជ្ជកមម ខដលម្បលទសលន្េះកាំព៉ុងម្បឈមពី
ការល្វីពាណិជ្ជកមម ជាមួយន្ឹងថ្ដគូពាណិជ្ជកមមរបស់ខលួន្សពវថ្ងៃ។ 
ប ៉ុខន្ែប ា ប់ពីលលាក ម្រាំ បាន្ជាប់លឆ្ន ត្ ល យីល ងីកាន់្ត្ាំខណង
លៅឆ្ន ាំ២០១៧ ឱ្ន្ភាពពាណិជ្ជកមមអាលមរកិកាន់្ខត្ធាល ក់ដ៉ុន្ោប
ជាងម៉ុន្ ន្ិងបាន្ល្វឱី្យចាំន្នួ្ថ្ន្ឱ្ន្ភាពពាណិជ្ជកមមលកីន្ល ងីដល់
ចាំនួ្ន្ ៨១០ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិលៅកន៉ុងពាណិជ្ជកមមទាំន្ិញ 
ខដលតួ្រលលខលន្េះបាន្្ន្ដល់កាំណត់្ម្រខពស់បាំផ្៉ុត្  កន៉ុងរយៈ
លពលម្បាាំបនួ្ឆ្ន ាំច៉ុងលម្កាយ (Wiseman, 2018)។  

ជាក់ខសែង លៅថ្ងៃទ២ី៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស រដឋអាលមរកិបាន្
ម្បកាសោក់បខន្ថមពន្ធគយលលីផ្លតិ្ផ្ល ាំចូលជាបន្ែប ា ប់ រមួ
មាន្បន្ាេះសូឡា មា ស៉ុនី្លបាកគក់ ខដកខងប ន្ិងអាល៉ុយមីញ ូ ម 
លោយោក់ពន្ធ ៣០ភាគរយ ២០ភាគរយ ២៥ភាគរយ ន្ងិ១០
ភាគរយលៅលលីម៉ុខទាំនិ្ញខដលបាន្លរៀបរាប់ខាងលលី។ ការោក់
បខន្ថមពន្ធទាំងល េះមិន្បាន្លផ្ទែ ត្លៅលលីខត្ផ្លិត្ផ្លចិន្ល េះលទ 
ប ៉ុខន្ែម្កសួងពាណិជ្ជកមមចិន្ បាន្បគា ញការមិន្លពញចិត្ែយ ងខាល ាំង
ចាំលពាេះទលងវីខបបលន្េះ។ លម្កាយមក លលាក ម្រាំ បាន្បញ្ជ ឱ្យត្ាំណាង
ពាណិជ្ជកមមស រដឋអាលមរកិ (USTR) ោក់ពន្ធលលីទាំន្ិញ ាំចូលពី
ម្បលទសចនិ្ខដលមាន្ត្ថ្មលម្បខ ល ៥០ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិ 
ប ា ប់ពតី្ាំណាងពាណិជ្ជកមមស រដឋអាលមរកិ បាន្បញ្ច ប់ការលស៉ុីប
អ្លងេត្លៅលលីលចារកមមកមមសទិធបិញ្ា ។ 

ការោក់េនធតៅវញិតៅមក៖ លៅថ្ងៃទី០២ ខខលមា ឆ្ន ាំ
២០១៨ ចិន្មនិ្អាចម្ទាំម្ទន្ឹងការវាយម្បហាររបស់អាលមរកិបន្ែ

លទៀត្ ល យីក៏បាន្សលម្មចចតិ្ែល្វីការត្បត្ន្ឹងស រដឋអាលមរកិវញិ
លោយលពញទាំ ងឹ។ ចិន្បាន្ម្បកាសពកីារត្លមលីងពន្ធលៅដល់ ២៥
ភាគរយ លលីផ្លិត្ផ្លរបស់ស រដឋអាលមរកិចាំន្ួន្ ១២៨ម៉ុខ 
លោយមាន្រាប់បញ្ចូ លទាំងាច់ម្ជ្ូកកក ម្ា ខផ្លលឈ ី ន្ងិម្គ្មប់    
្ញ្ាជាត្។ិ ចាប់ពីលពលល េះមក ាថ ន្ភាពថ្ន្ការោក់បខន្ថមពន្ធ
លៅវញិលៅមកលចេះខត្បន្ែ ល ីយម្បលទសទាំងពីរបាន្ចាប់លផ្ែីម
បាញ់ម៉ុខម្ពញួោក់គ្មន លៅវញិលៅមក ន្ិងពម្ងីកបញ្ជ ីថ្ន្ម៉ុខទាំន្ិញ
ខដលម្ត្ូវសថតិ្លម្កាមត្ថ្មលពន្ធខពស់ ខដលលសាីរខត្ម្គប់ទាំន្ិញ ាំចូល 
លោយកន៉ុងល េះរមួមាន្ ផ្លិត្ផ្លកសិកមម រងយន្ែ ផ្លតិ្ផ្លព ី
សម៉ុម្ទ សមាភ រគីម ីន្ិងសមាភ រសាំណង់ វាយន្ភណឌ  ន្ិងផ្លិត្ផ្ល
លម្បីម្បាស់ម្បចាាំថ្ងៃជាលម្ចីន្លផ្សងលទៀត្។ លពលខដលផ្លប េះពាល់ថ្ន្
ការត្លមលីងពន្ធបាន្លលចលចញល ងីមែងបន្ែិចៗ ទាំងលលាក ម្រាំ ន្ិង
លលាក ស៉ុី ស៉ុទធខត្បាន្យល់ចាស់អ្ាំពីផ្លវបិាកដ៏អាម្កក់លន្េះ ប ៉ុខន្ែ
គ្មម ន្ន្រណាមាន ក់សម័ម្គចិត្ែដកងយមួយជ្ាំហាន្ល ីយ ម្សបលពល 
ការពិភាកាពាណិជ្ជកមមរវាងម្បលទសទាំងពីរ ខដលបាន្ល្វីល ងីជា
លម្ចីន្លលីកលម្ចនី្ារ ស៉ុទធខត្កាល យជាអ្ារបង់។ 

 ផល  ៉ះពាលន់នសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមអាតមរកិ 
និងចនិតលើពាណិជ្ជកមមអ្នតរជា  ិនងិតសដ្ឋកចិច
េិភេតោក 

គិត្ម្ត្ឹមលពលលន្េះ ទីម្កុងវា ស៉ុនី្លរន្ ន្ិងទីម្កុងលប កាាំងកាំព៉ុងគាំរាម
កាំខ ងគ្មន លៅវញិលៅមក ជាមួយន្ឹងទឹកម្បាក់យ ងលហាចណាស់ 
២៥០ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិ ជាត្ថ្មលថ្ន្ការត្លមលងីពន្ធបខន្ថម។ 
ខត្សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមរបស់លលាក ម្រាំ បាន្បគា ញពបីរាជ័្យថ្ន្
លគ្មលន្លយបាយការពារន្ិយមរបស់ខលួន្។ ឱ្ន្ភាពពាណិជ្ជកមម
របស់អាលមរកិ បាន្្ន្ដល់កាំណត់្ម្រខពស់បាំផ្៉ុត្កន៉ុងរយៈលពល
ដប់ឆ្ន ាំច៉ុងលម្កាយ ខដលសរ៉ុបជាទឹកម្បាក់ ៨៩១ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រ
អាលមរកិ (Tankersley & Swanson, 2019) ខដលជាល ត្៉ុល្វី
ឱ្យលលាក ម្រាំ សថតិ្កន៉ុងាថ ន្ភាពដ៏លាំបាកមយួ លោយារខដល
គ្មត់្ធាល ប់បាន្បលគា េះកន៉ុងគណន្ីសងាមរបស់គ្មត់្ថា “សង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមម គជឺាលរឿងលស ន្ងិគយម្សលួយកឈនេះ”។ ខត្អ្វីខដល
អាម្កក់ជាងលន្េះលៅលទៀត្ល េះ គឺសង្រ្គា មពាណិជ្ជកមម បាន្ល្វីឱ្យ
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កសិករជ្ន្ជាត្អិាលមរកិទទួលរងលម្គ្មេះខាល ាំងជាងលគ លោយារខត្
ការត្បត្ពន្ធពីចនិ្។ អ្នកខលេះបាន្លម្ត្ៀមខលួន្រចួជាលម្សច កន៉ុងការ
ឈប់ម្បកបរបរកសិកមម ខណៈលពលខដលអ្នកលផ្សងលទៀត្បាន្លក់
លម្គឿងមា ស៉ុីន្របស់ពកួលគ ន្ងិបាន្ោក់ដីរបស់ពួកលគសម្មាប់ជ្ួល
អ្ស់លៅល យី។ ឯចិន្វញិក៏មិន្ខ៉ុសគ្មន ប ៉ុ ម ន្ខដរ។ ទិន្នន័្យមួយ
បាន្បគា ញថា ចិន្មាន្កាំលណីន្លសដឋកចិចកម្មតិ្ទបបាំផ្៉ុត្កន៉ុងរយៈ
លពលប ៉ុ ម ន្ឆ្ន ាំច៉ុងលម្កាយ លោយផ្លិត្ផ្លកន៉ុងម្សកុសរ៉ុប (GDP) 
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ការលកនី្ល ងីខត្ ៦.៦% ប ៉ុលណាណ េះ គធឺាល ក់ច៉ុេះ 
០.២% ពីម៉ុន្ឆ្ន ាំ ខដលករណីលន្េះមិន្ធាល ប់មាន្រាំងពឆី្ន ាំ១៩៩០ 
(Harada, 2019)។ ការធាល ក់ច៉ុេះថ្ន្កាំលណីន្លសដឋកិចចលន្េះ គឺម្ត្ូវ
បាន្លគរ ាំពឹងថាន្ឹងបន្ែរ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ិង២០២០ ម្បសិន្លបី
សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមមិន្ម្ត្ូវបាន្លោេះម្ាយល េះលទ។ ទីផ្ារ  ៉ុន្ដ៏
្ាំមួយលៅលសៀងថ្ ល ម្ េះ Shanghai Composite ក៏មាន្ការធាល ក់
ច៉ុេះខផ្នកម្បត្ិបត្ែិការផ្ងខដរ ល យីទីផ្ារ  ៉ុន្មួយលន្េះរតឹ្ខត្រងការ
គាំរាមគាំខ ងបខន្ថមលទៀត្ លម្កាយលពលលលាក ម្រាំ បាន្ម្បកាសការ
ត្លមលីងពន្ធបខន្ថមលលីម៉ុខទាំន្ិញ ាំចូលពចីិន្ខដលមាន្ត្ថ្មល ២០០ 
ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិ លៅរ ូត្ដល់ ២៥ ភាគរយ ខដលលន្េះជា
ការម្បកាសខដលលគន្ឹកាម ន្មិន្ដល់ ពីលម្ពាេះថាលៅខត្បីថ្ងៃលទៀត្
ប ៉ុលណាណ េះ ពួកលគន្ងឹម្ត្ូវចូលត្៉ុចរចាារជាងម។ី លពលលន្េះត្ថ្មលពន្ធងមី
កាំព៉ុងខត្ម្ត្ូវបាន្អ្ន្៉ុម័ត្ល យី។ លោយមនិ្ចាាំយូរ ចិន្ក៏បាន្លឆលីយ
ត្បន្ឹងការត្លមលីងពន្ធរបស់អាលមរកិ លោយការត្លមលងីពន្ធដូចគ្មន  
លោយបលងេីន្ពន្ធដល់ ២៥% លៅលលីទាំន្ិញអាលមរកិខដលមាន្ត្ថ្មល 
៦០ ពាន់្លាន្ដ៉ុលាល រអាលមរកិ ល យីន្ឹងមាន្ម្បសិទធិភាពចាប់ពីថ្ងៃ
ទី០១ ខខមិង៉ុ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្លៅ។ វាបាន្សរបញ្ជ ក់ពបីរាជ័្យងមី
មួយលទៀត្ ថ្ន្ការចរចាពាណិជ្ជកមមរបស់ម្បលទសទាំងពីរ។ ផ្លប េះ
ពាល់ថ្ន្សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមលន្េះ ក៏មាន្វាិលភាព្ាំល្ងចាំលពាេះ
លសដឋកិចចពិភពលលាក ន្ិងបរយិកាសពាណិជ្ជកមមអ្ន្ែរជាត្ិផ្ងខដរ 
លោយារខត្ម្បលទស   ខដលសថតិ្លៅលម្កាមការោក់ពន្ធរបស់
អាលមរកិ ក៏បាន្លឆលីយត្បន្ឹងការោក់ពន្ធលន្េះកន៉ុងទម្មង់ម្សលដៀងគ្មន  
ជាល ត្៉ុបលងេតី្ឱ្យមាន្ការរា ាំងសាេះលលបីរយិសពាណិជ្ជកមម ខដលពី
ម៉ុន្ធាល ប់ខត្លបីកទូលាយ ន្ិងលសរ។ី លោយារបរយិកាសពាណិជ្ជ
កមមអ្ន្ែរជាត្ិខម្បជាលសក់កករ លសដឋកិចចសកលម្ត្ូវបាន្រាយការណ៍

ថាមាន្ការធាល ក់ច៉ុេះ លោយកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ ពិភពលលាកមាន្កាំលណីន្
លសដឋកិចចខត្៤%ប ៉ុលណាណ េះ លបីលម្បៀបលៅន្ឹងឆ្ន ាំ២០១៧ ខដលមាន្
កាំលណីន្៥% (Wallace, 2019)។ ដូចគ្មន លន្េះខដរ អ្ងាការមូលន្ិ្ិ
រូបិយវត្ថ៉ុអ្ន្ែរជាត្ិ (IMF) ក៏បាន្កាត់្បន្ថយការពាករណ៍ កាំលណីន្
លសដឋកិចចពិភពលលាកសម្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ មកលៅម្តឹ្មខត្៣.៥% 
ខដលការពាករណ៍ដាំបូងគឺ ៣.៧% ខណៈលពលខដលភាពរន្ត្ឹង
ខផ្នកពាណិជ្ជកមមរវាងមហាអ្ាំណាចលសដឋកិចចពិភពលលាកទាំងពីរ លៅ
ខត្បន្ែលកីន្ល ងី។ លលសីពីលន្េះលទៀត្ លលាក Roberto Azevedo 
ម្បធាន្អ្ងាការពាណិជ្ជកមមពិភពលលាក (WTO) បាន្ចាត់្ទ៉ុក
សង្រ្គា មពាណិជ្ជកមមលន្េះថា ជាវបិត្ែិដ៏អាម្កក់បាំផ្៉ុត្សម្មាប់ម្បព័ន្ធ
ពាណិជ្ជកមមព ៉ុភាគី ចាប់រាំងពីកិចចម្ពមលម្ពៀងទូលៅសែពីីពន្ធ ន្ិង
ពាណិជ្ជកមមលៅឆ្ន ាំ១៩៤៧ លោយារ “លគ្មលការណ៍ម្គឹេះមួយ
ចាំន្ួន្របស់អ្ងាការពាណិជ្ជកមមពិភពលលាក លគ្មលការណ៍ថ្ន្កិចច
ស ម្បត្បិត្ែិការ ន្ិងលគ្មលការណ៍ថ្ន្ការមិន្លរសីលអ្ីង កាំព៉ុងរង
ការម្បឈម ន្ិងម្ត្ូវលចាទជាបញ្ា ” (Gallas, 2018)។ សង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមមរវាងអាលមរកិ ន្ិងចិន្ មិន្ម្ត្មឹខត្បងេជាបញ្ា កន៉ុងវស័ិយ
ពាណិជ្ជកមមប ៉ុលណាណ េះលទ ប ៉ុខន្ែវាក៏ប េះពាល់ដល់វស័ិយឧសា កមម
លផ្សងលទៀត្ផ្ងខដរ។ វាបាន្បណាែ លឱ្យមាន្ការដួលរលាំទផី្ារភាគ
  ៉ុន្ខផ្នកបលចចកវទិា លោយកន៉ុងល េះ ម្កុម  ៉ុន្ Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix ន្ិងបណាែ ញរបស់ម្កុម  ៉ុន្ Google 
លផ្សងលទៀត្បាន្បាត់្បង់ត្ថ្មលជាទឹកម្បាក់ដល់លៅ ៨០០ ពាន់្លាន្
ដ៉ុលាល រអាលមរកិកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ (Cowles, 2018)។ សថិត្ងិមីបាំផ្៉ុត្ 
បាន្បគា ញថាទីផ្ារភាគ  ៉ុន្លៅត្ាំបន់្អាស៉ុី កន៉ុងល េះមាន្ទីផ្ារ
ភាគ  ៉ុន្ចនិ្ដីលគ្មក  ៉ុងក៉ុង ជ្ប ៉ុន្ កូលរ  ខាងត្បូង ន្ិងអូ្ង្រ្ាែ លី
បាន្ធាល ក់ច៉ុេះយ ងខាល ាំង ប ា ប់ពីចិន្បាន្លឆលីយត្បលៅន្ឹងការត្លមលីង
ពន្ធរបស់អាលមរកិកន៉ុងរយៈលពលងមីៗលន្េះ (Huang, 2019)។  

ផ្ា៉ុយពីអ្វីខដលលលាក ម្រាំ បាន្លលីកល ងីដាំបូងទក់ទងន្ឹងសង្រ្គា ម
ពាណិជ្ជកមម អ្វីខដលជាការពតិ្ល េះគឺ គ្មម ន្ន្រណាមាន ក់អាចយក
ឈនេះកន៉ុងសង្រ្គា មលសដឋកិចចមួយលន្េះល យី ភាគីទាំងអ្ស់ស៉ុទធខត្រង
ការខូចខាត្ មិន្ថាអាលមរកិ ឬចិន្ខលួន្ឯងផ្ទា ល់ ឬអ្នកខដលលៅលម្ៅ
ជ្លមាល េះល យី។ 
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