
ប្រធានបទជម្រើស:   

ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសាធារណ: 

បច្ចុប្បន្នភាព 
ស្ដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជា

រកេសា
ភាពបេកួតបេជេង 
តាមរយ: 
ការបង្កើន 
ផលិតភាព

ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៧

 ក្ុមធនាគារពិភពលោក
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បច្ចុប្បន្នភាព 
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

រក្រសាភាពប្រកួតប្រជ្រង
តាមរយ:ការបង្កើនផលិតភាព

ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៧

ប្រធានបទជម្រើស:   

ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសាធារណ:



4 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

របាយការណ៍បច្ចុប្របន្នភភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុា (CEU) គឺា 
ផលិតផលរបស់បុគ្គលិករបស់ធនាគារពិភពលោក។ របាយ 
ការណ៍ ន្រះត្រូវបានរៀបចំដោយលោក លី សូដេត និងរួម 
ចំណ្រក ដោយលោក មីហ្គេល អេឌូអាដូ សាន់ឆេស ម៉េទីន 
(Miguel Eduardo Sánchez Martín) ទាំងផ្នភ្រកម៉្រក្រូ 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងផ្នភ្រកអនុវត្តសាកលន្រការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ 
(MFM GP) ។ កញ្ញ្រ គី លីនណា ាជំនួយការស្រ្រវជ្រ្រវ 
ចំណ្រកឯលោក ភឹម រុនសុីណារិទ្ធិ ាកុងស៊ុលតង់ STC 
បានផ្តល់មតិ ធាតុចូល និងយោបល់ចំពោះប្រធានបទជំរើស។ 
ផ្នភ្រកស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ:ដ្រលាផ្នភ្រកមួយន្រ 
ប្រធានបទជំរើស ក្រ្រមចំណងជើងថា ”ការវិនិយោគលើ 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងស្រវាសាធារណ:” ត្រូវបានរួមចំណ្រក 
ដោយ ទួន មិញឡេ (Tuan Minh Le) ម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និង
គ្រប់គ្រងសារពើពន្ធផ្នភ្រកអនុវត្តសាកល និង ជេ យុងគីម 
(Jay Hyung Kim) (GP អភិបាលកិច្ច)។ ក្រុមការងារន្រះ
ធ្វើការក្រ្រមការដឹកនាំរបស់លោក ម៉េធូ អា វើហ្គីស (Mathew 
A. Verghis) ប្រធានគ្រប់គ្រងការអនុវត្តន៍ម៉្រក្រូ ស្រដ្ឋកិច្ច 
និងគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធផ្នភ្រកអនុវត្តសាកល។ ក្រុមការងារ សូម 
ថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ មតិយោបល់ ដំបូនា្ម្រន និងការណ្រនាំ 
ដ្រលផ្ដល់ដោយលោក អុ៊លរិច ហេសាកឆាវ (Ulrich Zachau) 
នាយកប្រាំកម្ពុា លោក អ៊ីងហ្គូណា ដូបេេចា (Inguna 
Dobraja) ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រាំកម្ពុា និង សា្ហេប៊ី អាលី 
ម៉ូហុីប (Shabih Ali Mohib) ប្រធានកម្មវិធី។

របាយការណ៍ន្រះត្រវូបានផលិតរៀងរាល់ឆមស ដើម្របីផ្ដល់
ព័ត៌មនថ្មីៗអំពីការអភិវឌ្រឍម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចៅកម្ពុា។ របាយ 
ការណ៍ ន្រះត្រវូបានបោះពុម្ព និងច្រកាយទូលំទូលាយទៅដល់
អាា្ញ្រធរកម្ពាុ សហគមន៍ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ វិស័យឯកជន ក្រមុ អ្នភក 
ស្រ្រវជ្រ្រវ អង្គការសង្គមសីុវិល និងសកលវិទ្រយាល័យ។ បច្ចបុ្របន្នភ
ភាពន្រះត្រវូបានកំណត់ព្រលឲ្រយត្រវូគា្ន្រាមួយការបោះពុម្ពផ្រសាយ
រៀងរាល់ប្រ្រំមួយខ្រម្តងនូវបច្ចុប្របន្នភភាពស្រដ្ឋកិច្ចអាសីុខាងកើត 
និងប៉ា្រសីុហ្វកិ ដោយក្រមុម៉្រក្រសូ្រដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ 
ន្រធនាគារពិភពលោក។

យើងទទួលបានធាតុចូល គំនិត និងមតិយោបល់ និង ដ៏ មន 
តម្ល្រពី នីកូឡា អិល សេប៉េតាហ្វរ៉ូេ (Nikola L. Spatafora) 
ប្រធានផ្នភ្រកស្រដ្ឋកិច្ចអាសីុខាងកើត និងតំបន់ប៉ា្រសីុហ្វកិ និង 
ខល់លីន ម៉េសឺនិក (Colleen Mascenik) អ្នភកឯកទ្រស 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងទីផ្រសារផ្នភ្រកអនុវត្តសាកល។ ផ្នភ្រកស្តពីីភាពក្រកី្រ ត្រវូ 
បាន រួមចំណ្រកដោយ លោក តុង គឹមសុ៊ន អ្នភកឯកទ្រសភាព  
ក្រកី្រ។ របាយការណ៍ន្រះក៏បានទទួលដំបូនា្ម្រន មតិយោបល់ 
និងទស្រសនៈរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នភុងរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុា 
វិស័យ ឯកជន សា្ថ្រប័នដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងសា្ថ្រប័នសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ
ផងដ្ររ។ ក្រមុរៀបរៀងរបាយការណ៍ន្រះ សូមថ្ល្រងអំណរគុណ
ាពន្លកឹចំពោះព្រលវ្រលា និងធាតុចូលរបស់អ្នភកទំាងនោះ។

យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងនូវស្រចក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រ្រលជ្រ្រចំពោះ 
អាា្ញ្រធរកម្ពាុ ពិស្រសក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ និង 
ធនាគារាតិន្រកម្ពាុចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ និងការគំាទ្រ
ក្នភងុការរៀបចំរបាយការណ៍បច្ចបុ្របន្នភភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពាុន្រះ។

ក្រុមទំនាក់ទំនង ន្រការិយាល័យធនាគារពិភពលោកៅ 
កម្ពាុ រួមមន លោក បូ៊ សារឿន និងសំអឿន សុភីនិត បានរៀប
ចំការផ្តល់ព័ត៌មនដល់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ការបងា្ហ្រញលើបណ្ត្រញ 
អីុនធើន្រត និងការផ្រសព្វផ្រសាយ។

ចំពោះព័ត៌មនអំពីធនាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់
ធនាគារន្រះៅកម្ពាុ សូមចូលមើលគ្រហទំព័ររបស់យើងតាម
អាស័យដ្ឋ្រន www.worldbank.org/cambodia។

ដើម្របីឲ្រយមនឈ្ម្រះៅក្នភុងបញ្ជីច្រកាយ តាមសារ 
អ្រឡិកត្រូនិក នូវរបាយការណ៍បច្ចុប្របន្នភភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុា
ន្រះ និងឯកសារបោះពុម្ពផ្រសាយពាក់ព័ន្ធ សូមទាក់ទង កញ្ញ្រ គី 
លីនណា (lky@worldbank.org) ។ ចំពោះសំណួរអំពីខ្លឹម
សារន្រការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះ សូមទាក់ទង លោក ប៊ូ សារឿន 
(sbou@worldbank.org) ។

អារម្ភកថា និងស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ
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A. ខ្លឹមសារសង្ខ្ប

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុានៅតេមានសភាពរឹងមាំធៀប	មានកំណើនស្មើនឹង	 6,9	ភាគរយ	នៅឆ្នេំ	 2016	 បនា្ទេប់ពីកំណើន	 7	ភាគរយ	
នៅឆ្នេំ	 2015	 កន្លងទៅ។	សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុាបន្តកើនឡើងក្នុងកំរិតខ្លេំងកា្លេ។	 សំណង់នៅតេាកត្តេមួយ	ក្នុងចំោមកត្តេ	
ចមេបងនានាដេលជំរុញឲេយមានកំណើន។	ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានថយចុះបន្តិច	ោយសារភាព	បេកួតបេជេងនៅកេេបេទេស
របស់កម្ពាុបានធា្លេក់ចុះ	បណា្តេលមកការកើនឡើងនេបេេក់ដុល្លេរាមេរិក	ការឡើងនេកមេេ	ពលកម្ម	និងកំណើននេការបេកួតបេជេង
ពីបណា្តេបេទេសក្នងុតំបន់	ដេលមានឈ្នលួពលកម្មាប។	សា្ថេនភាពល្អកបេសើរនេធាតុាកាសនាឆ្នេកំន្លងទៅ	បានធ្វើឲេយមានកំណើន
ផលិតកម្មកសិកម្ម	 ទោះាថ្លេទំនិញកសិកម្មនៅតេមានតម្លេោកក្តី។	 កំណើនពិតតេូវបានពេយាករថានឹងនៅតេមានសភាពរឹងមាំ	
កើនឡើងក្នុងអតេេ	6.9	ភាគរយ	សមេេប់ឆ្នេំ2017	និង	2018	មួយផ្នេកនេការលូតលស់នេះតេូវបានទេទេង់ោយចំណាយរដ្ឋេ	
ភិបាល។	 ហានិភ័យាកេក់សមេេប់ទសេសនវិស័យនេះ	 រួម	មាន	 ផលអវិជ្ជមមានពីការកើនឡើងបន្ថេមទៀតនេអតេេការបេេក់សហរដ្ឋ	
ាមេរិក	ការងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ចអឺរុ៉បយឺតយ៉េវ	ាងការរំពឹងទុក	និងភាពមិនបេេកដបេានេពាណិជ្ជមកម្មសាកល។	 ការកាត់បន្ថយ 
ភាពកេកីេតេវូបានរំពឹងថានឹងមានាបន្តក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆ្នេំខងមុខ	 ជំរុញាចមេបងោយវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់	 វិស័យ	
សំណង់	និងវិស័យសេវាកម្ម	ពេមាំងការកើនឡើងនេការបង្វេរបេេក់ពីបរទេស។

ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

ការបា៉េន់សា្មេនជំហានដំបូងបង្ហេញថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៅ 
មនភាពរឹងមំ ក្នុងកមេិត 6,9 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2016 ធៀប 
នឹង កំណើន 7 ភាគរយក្នងុឆា្នេ ំ2015។ កំណើន បន្តទ្រទ្រង់ដោយ 
សកម្មភាពរឹងមំន្រវិស័យសំណង់ ទោះាការនាំច្រញសម្លៀក
បំពាក់មនការថមថយល្របឿនក្ត។ី កំណើតន្រចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ 
ថយចុះបន្តចិត្រវូបានប៉ះបូ៉វដោយការកើនឡើងន្រវិស័យកសិកម្ម 
ពិស្រស គឺផលិតកម្មស្រូវ ដោយសារធាតុអាកាសអំណោយនា
ឆ្ន្រំកន្លង ទោះាថ្ល្រទំនិញកសិកម្មៅត្រមនកម្រិតទាបក្តី។

ខណ:ៅតេមនកំណើនខ្ពស់ កំណើនការនំាចេញសម្លៀក         
បំពាក់បេចាំឆា្នេំ បានថមថយចុះមកតេឹម 8.4 ភាគរយក្នុងឆា្នេំ 
2016 (ជាទឹកបេេក់) ពី 12.3 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2015 ។ 
ការឡើងថ្ល្រឈ្នភួលពលកម្ម ដ្រលបណ្ត្រលមួយផ្នភ្រកមកពីការ
ឡើងថ្ល្រជីវភាពរស់ៅ ការឡើងថ្ល្រប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងការ
ប្រកួតប្រជ្រងពីបណ្ត្រប្រទ្រសក្នភុងតំបន់ដ្រលមនប្រ្រក់កម្រ្រ 
ពលកម្មទាប ាពិស្រសប្រទ្រសភូម ៅត្របន្តដក់សម្ព្រធ
ធា្ល្រក់ចុះមកលើថ្ល្រន្រផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នំាច្រញ។ ខណ: 
ដ្រលដំណក់កាលបញ្ចប់ន្រគម្រ្រងសំណង់លំៅដ្ឋ្រន និង 
គម្រ្រងសំណង់ពាណិជ្ជកម្មទំនើបខ្ពស់ៗាច្រើនដ្រលបាន 
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ជម្រុញសន្ទុះរើកចម្រើន កំពុងឈានចូលមកដល់ ការនាំចូល 
សម្ភ្ររ: សំណង់ាមូលដ្ឋ្រនបានថមថយចុះ។ កំណើននា ំ
ចូល ដ្រក សំណង់ (គិតាបរិមណ) បានថយចុះពី 32.8 
ភាគរយ ៅឆ្ន្រំ 2015 មកត្រឹម 28 ភាគរយៅឆ្ន្រំ 2016។

ផលិតកម្មកសិកម្មបានបេសើរឡើង មួយផ្នេកធំបណា្តេល 
មកពីធាតុអាកាសល្អបេសើរ កេេយពេលដេលបេទេស កម្ពុជា
បានជួបបេទះគេេះរំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរអស់រយ:ចេើនឆា្នេំ។ ផលិត 
កម្មស្រូវវស្រសាបានកើនឡើងដល់ 7.3 លានតោន ៅឆ្ន្រំ 
2016 ឬបានកើនឡើង 8.9 ភាគរយ ពីឆ្ន្រំ 2015។ ទោះា 
យ៉ា្រងន្រះក្ត ីថ្ល្រទំនិញកសិកម្មៅត្រទាប ធ្វើឲ្រយកំណើននំាច្រញ
សរុបន្រវិស័យកសិកម្មមនកម្រិត។ សកម្មភាពទ្រសចរណ ៍
បាន ថមថយបន្តិច ដោយកំណើនភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសបាន 
ធា្ល្រក់មកត្រឹម 5.0 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹង 6.1 
ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។ មកដល់ព្រលន្រះ ជោគជ័យក្នភុងការធ្វើ 
ពិពិធ កម្មមណ្ឌលទ្រសចរលើសពីប្រ្រសាទអង្គរមនកម្រិត 
តិចតួច ប៉ុណោ្ណ្រះ។

គេួសារជនបទបានបង្កើនការធ្វើពិពិធកម្ម លើរបរចិញ្ចឹម  
ជីវិតដោយទាញបេយោជន៍ពីរបរសេដ្ឋកិច្ចមិនមេនកសិកម្មៅ
ជនបទ និងបេេក់បង្វេរ(មកផ្ទះ) ដើមេបីជួយទេទេង់កាត់បន្ថយ
ភាពកេីកេ។ ការធា្ល្រក់ថ្ល្រកសិផល គួបផ្រសំាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ 
អាកាសធាតុអាក្រក់ខា្ល្រំងក្នភុងឆ្ន្រំ 2013 និង 2015 ធ្វើឲ្រយ 
ផសស វិស័យកសិកម្មធា្ល្រក់ចុះ និងៅទ្រឹងកាលពីប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំ 
កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ។ ៅឆ្ន្រំ 2015 ចំណូលប្រ្រក់កម្រ្រពីវិស័យ 
មិនម្រនកសិកម្ម មនចំនួនច្រើនាងមួយភាគបីន្រចំណូល  
ជនបទ ធៀបនឹងចំនួនតិចាងមួយភាគប្រ្រំក្នភុងឆ្ន្រំ 2007។ 
ក្នភុង រយ:ព្រលដូចគា្ន្រ ចំណូល វិស័យកសិកម្ម រាប់ទាំងប្រ្រក់ 
ឈ្នភួល  កសិកម្ម បានធា្ល្រក់ចុះពី 63 ភាគរយ មកត្រឹម 43 
ភាគរយ ន្រចំណូលជនបទសរុប។

សា្ថេនភាពពាណិជ្ជកម្មកេេបេទេសរបស់កម្ពុជាបានបេសើរ
ឡើងដោយសារការនាំចេញៅតេរឹងមំ និងដោយសារបេេង 
ឥន្ធន:ធា្លេក់ថ្លេ។ ឱនភាពគណនីចរន្ត (មិនគិតប្រ្រក់បង្វ្ររផ្លូវ 
ការ) ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាបានថយចុះពី 10.6 ភាគរយ ៅឆ្ន្រំ 
2015 មកត្រឹម 9.5 ភាគរយ ន្រ ផផស ៅឆ្ន្រំ 2016 ហើយ 
ត្រូវបានហិរញ្ញប្របទានដោយលំហូរវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 

ដ្រលបានកើនឡើងពី 9.1 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 10.2 
ភាគរយ ៅឆ្ន្រំ 2016។ ាលទ្ធផលរូបិយបណ្ណបម្រុងបរទ្រស 
ដុលបានកើនឡើងបន្ថ្រមទៀត រហូតដល់ 6.4 ពាន់លាន 
ដុលា្ល្ររ (ឬស្មើនឹងការនាំចូលនាព្រលអនាគតប្រហ្រល 5.4 
ខ្រ) ៅចុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹង 5.6 ពាន់លានដុលា្ល្ររក្នភុងឆ្ន្រំ 
2015។

កិច្ចអភិវឌេឍន៍ជាវិជ្ជមននេម៉េកេូហិរញ្ញវត្ថុ  រួមមនការធ្វើឲេយ
មនការថមថយចុះនេឥណទាន ៅកំពុងមនកំណើនរឹង មំ 
អមដោយការបង្កើនបេេក់បញ្ញើរបស់វិស័យឯកជន។ ដើម្រប ី
គាំទ្រដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច កំណើនរូបិយវត្ថុទូទៅបានកើន 
ឡើង ពី 14.7 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 17.9 ភាគរយ 
ៅចុងឆ្ន្រំ 2016 ដោយសារការកើនឡើងនូវប្រ្រក់បញ្ញើរូបិយ
ប័ណ្ណបរទ្រស។ ទោះាយា៉្រងណក្តី កំណើនឥណទានបាន 
ថយចុះ ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងមួយផ្នភ្រកនូវការថយល្របឿនន្រសកម្ម
ភាពស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលធ្វើឲ្រយតម្រូវការឥណទានពីវិស័យលក់ដុំ 
កម្មន្ត សាល និងកសិកម្មថយចុះ។ វិធានការម៉្រក្រូមនលក្ខណ: 
ប្រយ័ត្នភ ដ្រលណ្រនាំដោយធនាគារកណ្ត្រលកាលពីឆ្ន្រំមុន 
ប្រហ្រលាអាចបានរួមចំណ្រកបន្ថយកំណើនឥណទានក្នភុង
ស្រកុ ដ្ររ។ ក្នភងុសា្ថ្រនភាពន្រះ កំណើនឥណទានន្រវិស័យធនាគារ 
បានថយចុះពី 28.6 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 មកត្រឹម 25.8 
ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ កំណើនទំនុកចិត្តក្នភុងវិស័យធនាគារ 
បានជួយទាក់ទាញប្រ្រក់បញ្ញើពីវិស័យឯកជនឲ្រយកើនពី 16.6 
ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ទៅ 19.9 ភាគរយៅចុងឆ្ន្រំ 2016។ 
អត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការបានកើនបន្តិចពី 2.3 ភាគរយ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ទៅ 2.7 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។

សម្ពេធអតិផរណាបានកើនឡើង ជំរុញដោយភាពខា្លេំងកា្លេ
នេតមេវូការក្នងុសេកុនំាមុខដោយចំណាយទៅលើការបេើបេេស់ 
របស់គេសួារ ដោយសារបេេក់ចំណូលបានកើនឡើង។ សន្ទស្រសន៍ 
ថ្ល្រទំនិញប្រើប្រ្រស់ បានកើនឡើងពី 2.8 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2015 ដល់ 4.3 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2017 ដ្រលជំរុញដោយ 
កំណើនតម្រូវការក្នភុងស្រុក។ ាពិស្រស ការនាំចូលយានយន្ត
ក្នភុងរយ:ព្រលមួយឆ្ន្រំបានកើនឡើង 21.4 ភាគរយ (គិតា 
ទឹកប្រ្រក់) ធៀបនឹង 20 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ហើយការនាំ  
ចូលប្រ្រងឥន្ធន:ក្នភងុរយ:ព្រលមួយឆ្ន្រ ំ បានកើនពី 3.6 ភាគរយ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 14.2 ភាគរយ ៅឆ្ន្រំ 2016។ ប្រ្រក់រៀល
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បានឡើងថ្ល្រធៀបនឹងប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ អាម្ររិក ប្រ្រក់បាតថ្រ និង 
ប្រ្រក់ដុងវៀតណម។ អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់រៀល/ដុលា្ល្ររអាម្ររិក បាន  
ឡើងថ្ល្រ ស្មើនឹង 3,990 រៀលក្នភុងខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2017 ធៀបនឹង 
4,050 រៀល កាលពីខ្រធ្នភូ ឆ្ន្រំ 2016។

កំណើនចំណាយលើបេេក់បៀវតេសវិស័យសាធារណ: បាន
ធ្វើឲេយឱនភាពសារពើពន្ធរើកធំជាងមុន ប៉ុន្តេៅតេស្ថិតក្នុង 
កមេិតទាបៅឡើយ។ កំណើនសារពើពន្ធ ដ្រលមនគោល
ដៅចម្របងដើម្របីបង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសវិស័យសាធារណ:ត្រូវបាន
បា៉្រន់សា្ម្រនថាបានកើនឡើងពី 6.5 ភាគរយ ន្រផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2015 ដល់ 7.4 ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ 
ាមួយគា្ន្រន្រះ ចំណយមូលធនសាធារណ:បានបន្តធា្ល្រក់ចុះ 
បន្ថ្រមទៀត ពី 7.8 ភាគរយ ន្រ  ដល់ 7.2 ភាគរយ ន្រ ផសស 
មួយផ្នភ្រកធំគឺ បណ្ត្រលមកពីការកាត់បន្ថយាបណ្តើរៗ  ន្រ 
សមសធាតុមូលនិធិ ដ្រលផ្តល់ដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍។ ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ចំណយសាធារណ:ត្រវូបានប៉ា្រន់សា្ម្រនថាបានកើនឡើង
ដល់ 21.4 ភាគរយ ន្រ ផសស ពី 20.5 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2015 ។ ការប្រមូលចំណូលៅត្រមនភាពរឹងមំ គឹស្មើនឹង 
18.5 ភាគរយ ន្រ ផសស ដ្រលមនកម្រិតទាបបន្តិចធៀប 
នឹងការប្រមូលចំណូលឆ្ន្រំ 2015 ដ្រលមនអត្រ្រ 18.7 
ភាគរយ ន្រ ផសស ដោយសារការធា្ល្រក់ចុះន្រចំណូលមិនម្រន
ពន្ធ។ ដូច្នភ្រះ ឱនភាពសារពើពន្ធសរុប (គិតទាំងជំនួយឥត 
សំណង) បានឡើងដល់ 1.4 ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ធៀបនឹងតុល្រយភាពសារពើពន្ធក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។ ចំណត់ 
ថា្ន្រក់កង្វល់បំណុលរបស់កម្ពុា តាមរយ:ការវិភាគ ចុង ក្រ្រយ 
បំផុត អំពីនិរន្តរភាពបំណុលរបស់ធនាគារពិភពលោក/មូល
និធិរូបិយវត្ថុអន្តរាតិក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ៅត្រមន កម្រិតទាប 
គោលការណ៍ចម្របងន្រការខ្ចីដ្រលមនលក្ខណ: សម្របទាន។

ទស្សនវិស័យទៅអនាគត

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតេវូបានពេយាករថាៅមនកមេតិខ្ពស់ មន 
កំណើន 6.9 ភាគរយក្នុងឆា្នេំនេះ និងឆា្នេំកេេយ ប៉ុន្តេអាច ថយ 
ចុះបន្តិចមកតេឹម 6.7 ភាគរយ ៅឆា្នេំ 2019។ សកម្មភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ចមួយផ្នភ្រកកើនឡើង ដោយសារការបង្កើនចំណយ 
របស់រដ្ឋ្រភិបាល។ បុ៉ន្ត្រទោះាយ៉ា្រងណក្ត ីគ្រកំពុងឃើញមន
សញ្ញ្រធា្ល្រក់ចុះមួយចំនួន ពិស្រសក្នភុងវិស័យសំណង់។ ការធា្ល្រក់

ចុះបន្តចិន្រការនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់ត្រវូបានរំពឹងថានឹងប៉ះ  
ប៉ូវដោយសារការរើកចម្រើនាបណ្តើរៗ ន្រវិស័យកសិកម្ម 
អាស្រ័យដោយកិច្ចប្រឹងប្រ្រងរួមគា្ន្រក្នភុងការជួយធ្វើឲ្រយវិស័យន្រះ 
មនដំណើរការឡើងវិញ។   វិស័យទ្រសចរណ៍ក៏អាចងើបឡើង
វិញាបណ្តើរៗ មួយផ្នភ្រកគឺដោយសារការបង្កើតជើងហោះ 
ហើរត្រង់ រួមាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនក្នភុងការជំរុញការ 
មកដល់ ន្រភ្ញៀវទ្រសចរ ដូចាគម្រ្រង “ត្រៀមខ្លនួាស្រ្រច  
ដើម្របីទទួលទ្រសចរចិន” ាដើម។

ក្នុងរយ:ពេលមធេយម ទសេសនវិស័យអំពីកំណើនៅតេមន
លក្ខណ:ល្អបេសើរ មួយផ្នេកធំគឺដោយសារពិពិធកម្មនេការនំា
ចេញ។ ទោះាយ៉ា្រងណក្ត ី ការជំរុញការវិនិយោគ ដ្រលមន 
ផលិតភាពលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដ្រលទ្រទ្រង់គោល 
នយោ បាយ កំណើន (និងផ្ត្រតលើពលរដ្ឋ ក្រីក្រ) តាមផ្រនការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ាតិឆ្ន្រំ 2014-18 នឹងមនសារ:សំខាន់ 
ខណ:ដ្រលហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រ្រន់ាឧបសគ្គចម្របង
យូរអង្វ្រងរបស់កម្ពុា ហើយកង្វះហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធន្រះ 
ត្រូវបាន មើលឃើញថាាបញ្ហ្រសំខាន់ផងដ្ររ។ ក្រ្រយព ី
ការបង្កើន ចំណយសាធារណ:លើវិស័យសង្គមកិច្ចកាលពីព្រល
ថ្មីៗ  ជំហាន សំខាន់បនា្ទ្រប់គឺត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណយ។ 
ការលើក កម្ពស់ ផលិតភាពការងារ ក៏ដូចាសមិទ្ធិកម្មន្រវិស័យ
សាធារណ: នឹងកា្ល្រយាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ ដើម្របីឲ្រយប្រទ្រសកម្ពុា 
រ  ក្រសា  ភាព ប្រកួតប្រជ្រង ខណ:មនការប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រ 
ខា្ល្រំង ពីបណ្ត្រប្រទ្រសនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ក្នភុងតំបន់ ដ្រល 
មន  ប្រ្រក់ ឈ្នភួលទាប។ 

ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេតេូវបានរំពឹងថានឹងមនជាបន្តក្នុង
រយ:ពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំខាងមុខ ដោយសារតេវិស័យកាត់ដេរ  
សម្លៀក បំពាក់ វិស័យសំណង់ និងវិស័យសេវាកម្ម ពេមទំាងការ
កើនឡើងនូវការបង្វេរបេេក់។ ស្រដ្ឋកិច្ចមិនម្រនកសិកម្ម ៅ 
ជនបទ (សម្លៀកបំពាក់ ស្រវាកម្ម និងការបង្វ្ររប្រ្រក់) អាចា
កតា្ត្ររួមចំណ្រកដ៏សំខាន់ចំពោះការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និង  
វិបុលភាពរួមៅកម្ពាុាបន្តក្នភងុបណ្ត្រឆ្ន្រខំាងមុខ។  ប្រទ្រស 
កម្ពុា  មនលក្ខណ:ស្រដៀងនឹងប្រទ្រសវៀតណមក្នភុងន័យ 
ដ្រលការធ្វើពិពិធកម្ម លើការចិញ្ចមឹជីវិតៅតំបន់ជនបទ បាន  
រួមចំណ្រកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិបុលភាពរួម។
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ហានិភ័យអវិជ្ជមនចំពោះទសេសនវិស័យនេះ រួមមនផល 
អវិជ្ជមនកំណើនជាបន្តនេអតេេការបេេក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក 
ការងើបឡើងវិញយឺតជាងការរំពឹងទុកនេសេដ្ឋកិច្ចៅអឺរុ៉ប និង 
ភាពមិនបេេកដបេជាចំពោះពាណិជ្ជកម្មសកល។ ចំពោះ 
ទិដ្ឋភាព ក្នភុងស្រុក ភាពមិនប្រ្រកដប្រាទាក់ទងនឹងការបោះ
ឆ្ន្រតអាចកើតមនឡើងក្នភុងព្រល និងក្រ្រយព្រល បោះឆ្ន្រត 
សាកល ដ្រលគ្រ្រងប្រព្រឹត្តទៅៅពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ 2018។

សារនិងជម្ើសគោលនយោបាយ 
សំខាន់ៗ

ការរកេសាឲេយៅមនភាពបេកួតបេជេង តាមរយ:ការបង្កើន 
ផលិតភាពការងរ គឺជាគន្លឹះសមេេប់ឆ្លើយតបនឹងការឡើងថ្លេ
បេេក់ឈ្នួលនេវិស័យឯកជន។ អាទិភាពចម្របងគឺត្រូវធ្វើការក្រ
លម្អ ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋ្រនការលើកកម្ពស់ជំនាញវិា្ជ្រជីវ: 
ទន្ទមឹនឹងការកាត់បន្ថយថ្ល្រថាមពល ដើម្របីទាក់ទាញ និងប្រកួត
ប្រជ្រងក្នភុងផ្នភ្រកកម្មន្តសាលដ្រលមនតម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់ និង កាន់ 
ត្រមនលក្ខណ:ស្មុគសា្ម្រញ។ ការវិនិយោគក្នភុងព្រលបច្ចុប្របន្នភ
ដើម្របីលើកស្ទួយលទ្ធផលន្រការរៀនសូត្របន្ថ្រមទៀត គួបផ្រសំ
ាមួយការបង្កើនអត្រ្រសិស្រសចូលរៀនៅកំរិតមធ្រយមសិក្រសា មន
សារសំខាន់ាសារវន្តសម្រ្រប់ជោគជ័យ ក្នភុងការធ្វើពិពិធកម្ម
ន្រស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលអនាគត។

កំណេទមេង់រដ្ឋបាលសាធារណ: ដើមេបីកេលម្អការផ្តល ់
សេវា សាធារណ: មនសារ:សំខាន់ ពិសេសកេេយពេលបង្កើន
បេេក់បៀវតេសមន្តេរីជការកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗ ។ ដោយសារ
ត្រវិស័យសាធារណ:គឺាវិស័យផ្តល់ និងជួយសម្រួល ស្រវា 
សំខាន់ៗ វាមនសារ:សំខាន់ក្នភុងការផ្រសាភា្ជ្រប់កំណើនប្រ្រក់បៀ 
វត្រសយ៉ា្រងច្រើនន្រវិស័យសាធារណ: ទៅនឹងការក្រលម្អ ការផ្តល់ 
ស្រវាសាធារណ:របស់ខ្លួន។ ការបង្កើនផលិតភាពន្រវិស័យ  
 សាធារណ:គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍវិស័យឯកជនដើម្របីជំរុញ 
កំណើន និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ក្នុងបរិបទនេការធា្លេក់ចុះថវិកាមូលធនដេលផ្តល់ដោយដេ
គូអភិវឌេឍន៍កម្ពុជាតេូវពងេឹងការគេប់គេងវិនិយោគសាធារណ: 
ដើមេបី បង្កើនការចំណាយមូលធនដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយ
រដ្ឋេភិបាល។ ការវិនិយោគដ្រលជំរុញកំណើន និងផ្តល់អត្ថ 
ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ ពិស្រសគឺការវិនិយោគលើហ្រដ ្ឋ្រ 
រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្តអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពីការវិភាជន៍បន្ថ្រមក្នភងុ
ការប៉ះប៉ូវការកាត់បន្ថយថវិការបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍។ ប៉ុន្ត្រការ
លើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌគតិយុត្តសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគ
សាធារណ: និងកសាងសមត្ថភាពៅតាមក្រសួង និងសា្ថ្រប័ន 
ពាក់ព័ន្ធគឺាអាទិភាពទីមួយ ដ្រលាបុរ្រលក្ខខណ្ឌសម្រ្រប់ 
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគ។ ចំពោះព័ត៌មនលម្អតិបន្ថ្រមទៀត
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ: សូមអានត្រង់ផ្នភ្រក “ការ 
វិនិយោគលើកំណើន និងលើស្រវាសាធារណ:” ។
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កំណើនពិតៅតេមនសន្ទុះខា្លេំងកា្លេ...
រួមចំណ្រកចំពោះកំណើន (ភាគរយ)

កសិកម្ម
ឧស្រសា--សំណង់
ឧស្រសា--ផ្រស្រងទៀត
ស្រវាកម្មផ្រស្រងទៀត
កំណើន  ផសស

ឧស្រសា-សម្លៀកបំពាក់
ស្រវា--អចលនទ្រព្រយ
ស្រវា-ពាណិជ្ជកម្ម
ពន្ធដកឧបត្ថម្ភធន

ប្រភព: អាា្ញ្រធរកម្ពុា 
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13ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

B. សា្ថ្នភាពអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ

វិស័យពិត

a) វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងសេបេកជើង

ទោះជាៅតេមនភាពរឹងមំក្តី ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់
បានធា្លេក់សន្ទុះចាប់តាំងពីឆមសទីពីរមកម្លេ៉ះ។ ការកើនឡើង
ន្រថ្ល្រពលកម្មដ្រលបណ្ត្រលមកពីការកើនឡើងន្រថ្ល្រជីវភាព 
រស់ៅ ការឡើងថ្ល្រន្រប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងការប្រកួតប្រជ្រង 
ពីបណ្ត្រប្រទ្រសក្នភុងតំបន់ ដ្រលមនប្រ្រក់ឈ្នភួលទាប ពិស្រស 
គឺ មីយ៉ា្រន់ម៉្រ ៅត្របន្តមនសម្ព្រធអវិជ្ជមនមកលើថ្ល្រផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់នាំច្រញ។ ាលទ្ធផល កំណើនប្រាំឆ្ន្រំន្រ ការ 
នាំច្រញសម្លៀកបំពាក់(គិតាទឹកប្រ្រក់) បានថយចុះពី 12.3 
ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 មកត្រឹម 8.4 ភាគរយ (រូបល្រខ 1) 
គិតាទឹកប្រ្រក់មនចំនួន 6.6 ពាន់លានដុលា្ល្ររក្នភងុឆ្ន្រ ំ2016។
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រូប��ខ 1: ខណ:��ន�ពរ�ង�ំ �រ�ំ��ញស���កបំ�ក់ 
�ន���ក់ចុះ  (�នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម���  

បរិមណនំាចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពជុាបានកើនឡើង 
ពី 8.9 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2015 ដល់ 12.3 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 
2016 (រូបលេខ 2) បង្ហេញថាមនការបេឹងបេេងកាន់តេខា្លេំង 
ដើមេបីរកេសាចំណេកទីផេសារ។ ការកើនឡើងនូវការប្រកួតប្រជ្រង 
បាននំាមក នូវការកាត់បន្ថយថ្ល្រនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់  
រាល់ប្រទ្រសគោលដៅចម្របងៗ។ ថ្ល្រនាំច្រញទៅកាន់ទីផ្រសារ 
សហរដ្ឋអាម្ររិកត្រូវបាន ប៉ះពាល់ខា្ល្រំងាងគ្រ ធា្ល្រក់ចុះអស់ 
7.2 ភាគរយ ក្នភងុឆ្ន្រ ំ2016 (រូបល្រខ 3)។ ការនំាច្រញសម្លៀក
បំពាក់របស់កម្ពុា ទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្ររិកបានឡើងដល ់
កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នភុងឆ្ន្រំ 2013 ខណ:ដ្រលទឹកប្រ្រក់នាំច្រញ
សម្លៀកបំពាក់សរុបឡើងដល់ 2.03 ពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ 
ាប់តាំងពីព្រលនោះមក ការនាំច្រញទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្ររិក
បានធា្ល្រក់ចុះាបណ្តើរៗមកត្រឹម 1.7 ពាន់លានដុលា្ល្ររ ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 (រូបល្រខ4)។
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រូប��ខ 2: បរ��ណ�ំ��ញស���កបំ�ក់�ើន�ើង 
ប៉ុ���កំ�ើនទឹក���ក់�ំ ��ញស���កបំ�ក់ថយ����ន

��ភព: ����ធរកម���
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ទោះជាលំហូរវិនិយោគផ្ទេល់បេចំាឆា្នេមំកកាន់វិស័យកាត់ដេរ
បាន ធា្លេក់ចុះជាបណ្តើរៗ ពី 490 លានដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងឆា្នេំ 
2012 មកតេឹម 160 លានដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងឆា្នេំ 2016 (រូប 
លេខ 5) ក៏ដោយក៏ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់សរុបបានបន្ត 
កើនឡើង។ ប៉ុន្ត្រការធា្ល្រក់ចុះបន្តទៀតន្រលំហូរវិនិយោគផ្ទ្រល់
ពីបរទ្រសមកកាន់វិស័យន្រះ ាសញ្ញ្រអវិជ្ជមន សម្រ្រប់ការ 
ពង្រកីវិស័យកាត់ដ្ររទៅអនាគត ដោយហ្រតុថាវិស័យន្រះកំពុង
ឈានទៅរកផលិតផលដ្រលមនតម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់ ហើយនឹង 
អាចកា្ល្រយទៅាវិស័យអតិមូលធន ប្រសិនបើត្រូវប្រឈមមុខ
នឹងការកើនឡើងថ្ល្រពលកម្ម ដោយការបង្កើនផលិតភាព។

ដូចករណីនំាចេញសម្លៀកបំពាក់នេះ ការនំាចេញសេបេកជើង
ក៏តេូវបានបេឈមមុខនឹងការបេកួតបេជេងតម្លេយ៉េងតឹងតេង
ដេរ។ ាលទ្ធផល ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ថ្ល្រស្រប្រកជើងាមធ្រយមៅ 
ទ្រឹង (រូបល្រខ 6)។ ទោះាយា៉្រងណក្តី ការនាំច្រញស្រប្រក 
ជើងរបស់កម្ពុារក្រសាបានភាពរឹងមំ ាមួយនឹងកំណើន 15.6 
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កំពុង���ក់ចុះ

��ភព: ����ធរកម���  

2,037
1,889 1,888

1,711

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2013 2014 2015 2016

សហ�ពអឺរ�ុប សហរដ����រ�ក

រូប��ខ 4: �រ�ំ��ញស���កបំ�ក់�សហរដ����រ�ក�ន���ក់ចុះ
�រ�ំ��ញស���កបំ�ក់�ម�ល�សំ�ន់ (�នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម���

ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន ាទឹកប្រ្រក់កើនដល់ 763 លាន 
ដុលា្ល្ររ អាម្ររិកក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ ការនាំច្រញស្រប្រកជើងទៅកាន់
ទីផ្រសារសហភាពអឺរ៉ុបមនចំនួន 43  ភាគរយ ន្រការនាំច្រញ 
ស្រប្រកជើងសរុប មនកំណើន 9.2.ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 
ធៀប នឹង 30.2 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។ ប្រការន្រះ អាច 
ពន្រយល់ដោយតថភាព ដ្រលថាការនាំច្រញស្រប្រកជើង ទើប ត្រ 
ាប់ផ្តើមពីកម្រិតទាប។

ការបន្តធា្លេក់សន្ទុះក្នុងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ តេូវបាន
មើលឃើញក្នុងរយ:ពេលពីរបីខេដំបូងនេឆា្នេំនេះ។ ទោះ ា 
យា៉្រង ណ ៅមិនទាន់ដល់ព្រលសន្នភិដ្ឋ្រនថាព្រឹត្តការណ៍ន្រះ 
នឹងប៉ះពាល់ ឬមិនប៉ះពាល់ដល់ការព្រយាករណ៍កំណើនឆ្ន្រ ំ2017 
ៅឡើយ។
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រូប��ខ 5: វ�និ�គ���ល់ពីបរ��សក��ងវ�ស័យ�ត់��រ ស���ក បំ�ក់   
កំពុង���ក់ចុះ (អចលកម� គិត��នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម���  
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រូប��ខ 6: កំ�ើន�ំ��ញ����ក�ើង�ន���ក់ចុះ រ�ឯ����ំ��ញ����ក�ើង 
�មធ��ម�នថយចុះ�យ�រ�រ��កួត����ង

��ភព: ����ធរកម���  



15ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

1 មិនរួមបញ្ចូលចំនួនគម្រ្រងធំៗដ្រលទទួលបានការយល់ព្រមក្នភុងខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ 2016 ចំនួន និងទឹកប្រ្រក់ន្រគម្រ្រងសាងសង់នឹងកើនឡើងប្រហ្រល 30 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន  
(បា៉្រន់សា្ម្រនផ្អ្រកលើទឹកប្រ្រក់វិនិយោគដ្រលបានទទួលការយល់ព្រមពី 300-600 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

2 យោងតាមរបាយការណ៍វឌ្រឍនភាពត្រីមសទីមួយឆ្ន្រំ 2017 ន្រក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បរិមណទឹកប្រ្រក់សរុបន្រគម្រ្រងសាងសង់ដ្រលបានឯកភាពធា្ល្រក់ចុះ 22.1 
ភាគរយក្នភុងត្រីមសទីមួយន្រឆ្ន្រំ 2017 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន ខណ:ដ្រលទំហំសរុបគិតាម៉្រត្រការ៉្រដ្រលបានឯកភាពធា្ល្រក់ចុះ 45.4 ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន 

3 អង្ក្រតវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ខ្រកក្កដ ឆ្ន្រំ 2016 ដោយធនាគារាតិន្រកម្ពុា

b) សំណង់និងអចលនទេពេយ

សកម្មភាពសំណង់ បន្តមនសភាពរស់រវើក ដោយសារ 
វិនិយោគិន ៅតេមនចំណាប់អារម្មណ៍ខា្លេំង ជាមួយអចលន 
ទេពេយ លំៅសា្ថេន និងអចលនទេពេយពាណិជ្ជកម្ម សំអាងលើ 
កំណើន ជាបន្តបនា្ទេប់ នូវចំនួននិងតម្លេទឹកបេេក់នេគមេេង 
សាងសង់ដេលបានទទួលការយល់ពេម (រូបលេខ 7)1។ យោង
តាមទិន្នភន័យដ្រលមនចុងក្រ្រយបំផុតបងា្ហ្រញថា ធៀបនឹង 
រយ:ព្រលដូចគា្ន្រនាឆ្ន្រំកន្លងមក បរិមណទឹកប្រ្រក់សរុបន្រ 
គម្រ្រងសំណង់ដ្រលបានទទួលការយល់ព្រមបានធា្ល្រក់ចុះក្នភុង
ត្រីមសទីមួយន្រឆ្ន្រំ 2017 ចំណ្រកឯទំហំសរុបគិតាម៉្រត្រ
ការ៉្រន្រគម្រ្រងសំណង់ ដ្រលបានទទួលការឯកភាពក៏ធា្ល្រក់ចុះ
ផងដ្ររ។2 ន្រះបងា្ហ្រញឲ្រយឃើញសកា្ត្រនុពលន្រការធា្ល្រក់ចុះន្រ 
សកម្មភាពសាងសង់ក្នភុងរយ:ព្រលខ្លី និងរយ:ព្រលមធ្រយម។  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំចូលសម្ភ្ររ:ដទ្រសម្រ្រប់សំណង់ ដូចា 
គ្រឿងបំពាក់ សម្ភ្ររ:សំណង់ាំបាច់ និងសងា្ហ្ររឹមបានកើនឡើង 
បន្ថ្រមទៀត (រូបល្រខ 8) គឺកើនឡើងពី 38.5 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 
2015 ដល់ 54.3 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។
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រូប��ខ 7: ចំនួននិងទឹក���ក់��គ���ង�ងសង់��ល�ន  យល់��ម�ន 
�ើន�ើង មួយ���កប���លមកពីគ���ងធំ��ល�នឯក�ពក��ង�����  
���ំ 2016 (�នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម���  

សន្ទុះរើកចមេើននេវិស័យសំណង ់ និងអចលនទេពេយកាល
ពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗ តេូវបានជមេុញមួយផ្នេកធំដោយលំហូរ 
វិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស និងដោយសារការបង្កើនឥណទានក្នងុ  
សេុក (រូបលេខ 9)។ វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស (អចលនទ្រព្រយ)  
ក្នភុងវិស័យសំណង់មនចំនួន 1.3 ពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក  ៅ 
ឆ្ន្រំ 2016។  ឥណទានក្នភុងស្រុកដ្រលបានផ្តល់ឲ្រយវិស័យន្រះ  
បានកើនឡើងយា៉្រងឆប់រហ័សក្នភុងរយ:ព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំ ក្នភុងមួយ
ឆ្ន្រមំនកំណើនាមធ្រយមចំនួន 32 ភាគរយ។ បរិមណទឹកប្រ្រក់ 
វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសសរុបក្នភងុវិស័យសំណង់ពីឆ្ន្រ ំ 2000-15 
ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាបានកើនដល់ 3.5 ពាន់លានដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក3  (ឬ 19 ភាគរយន្រ ផសស)   ចំណ្រកឥណទានក្នភងុស្រកុ 
ដ្រលបានផ្តល់ឲ្រយវិស័យសំណង់មនចំនួន 3 ពាន់លាន ដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក (ឬ 17.4 ភាគរយន្រ ផសស) ៅចុងឆ្ន្រំ 2016។
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រូប��ខ 8: �រ�ំចូល��ក�ន���ក់ចុះខណ:��ល�រ�ំចូល��ឿងបំ�ក់ (បរ����រ 
បំ�ក់��ឿងឧប�គ ស���រ�ម) ����នចំនួន��ើន (% បំ��បំរួល�ៀប���មុំន)

��ភព: ����ធរកម���  
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រូប��ខ 9: លំហូវ�និ�គ���ល់ពីបរ��ស និងឥណ�នក��ង��ុកផ�ល់ឲ��             
វ�ស័យសំណង់����ង់�យសន��ះរ�កច��ើន��សំណង់ (�នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក
* មិន�ប់ប���លគ���ងធំៗ



16 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

4 អនុក្រឹត្រយចុះថ្ង្រទី 16 ខ្រ ធ្នភូ ឆ្ន្រំ 2016 ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងាររបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍
5 របាយការណ័ស្ថិតិទ្រសចរណ៍ខ្រមករា ឆ្ន្រំ 2017 ក្រសួងទ្រសចរណ៍

c) វិស័យទេសចរណ៍

កំណើននេចំនួនមកដល់នេភ្ញៀវទេសចរធៀបនឹងឆា្នេមុំនបាន 
បន្តធា្លេក់ចុះ ពី 6.1 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2015 មកតេឹម 5.0 
ភាគរយ (រូបលេខ 10)។ ចំនួនភ្ញៀវមកដល់តាមជើងអាកាស
បានកើនឡើង 9.2 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 មនកំណើនដូចឆ្ន្រំ 
2015 ដ្ររ។ ភ្ញៀវទ្រសចរមកពីតំបន់អាសុីៅត្រាប្រភព 
ទ្រសចរចម្របង ហើយប្រទ្រសអាសុីធំបំផុតទាំងប្រ្រំ ដ្រលា 
ទីផ្រសារ ធំដូចឆ្ន្រំ 2015 មនចំណ្រកប្រហ្រល 60 ភាគរយ 
ន្រចំណ្រកទីផ្រសារក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ ប្រទ្រសវៀតណម ចិន និង
ប្រទ្រសថ្រគឺាប្រទ្រសប្រភពទ្រសចរណ៍ចម្របង មនចំណ្រក 
19.1 ភាគរយ 16.6 ភាគរយ និង 7.8 ភាគរយន្រចំណ្រកទី
ផ្រសារទ្រសចរណ៍សរុបរៀងៗគា្ន្រ។

សេចក្តីតេូវបេឹងបេេងតេូវបានធ្វើឡើងដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវ
ទេសចរបន្ថេមទៀត តាមរយ:ការថេមជើងហោះហើរតេង់ និង
តាមរយ:ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗដូចាកម្មវិធី “China 
Ready-ត្រៀមខ្លួនទទួលទ្រសចរចិន” និងកញ្ចប់ទ្រសចរណ៍ 
រួមគា្ន្រ។ មុខងារ និងអង្គការល្រខរបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ត្រវូបាន
ពង្រងឹ4។ ក្រសួងន្រះត្រូវបានផ្តល់តួនាទីដឹកនាំ ក្នភុងការ 
គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្រឍ វិស័យទ្រសចរណ៍ រួមទាំងការអភិវឌ្រឍ 
ធនធាន មនុស្រស និង សហការាមួយសា្ថ្រប័នដទ្រទៀតរបស់ 
រដ្ឋ្រភិបាល និងឯកជន ផងដ្ររ ដើម្របីអនុវត្តច្របាប់ស្តពីីទ្រសចរណ៍ 
និងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍទ្រសចរណ៍។ 

ៅដើមឆា្នេនំេះ គេឃើញមនសញ្ញេងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗ 
នេវិស័យទេសចរណ៍។ ការមកដល់ន្រភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ពីអឺរ៉ុប 
ខាងលិច និងពីតំបន់អាម្ររិកខាងជើងបានកើនឡើងដល់កំពូល 
ទោះបីាអាសុី ៅត្រាទីផ្រសារទ្រសចរណ៍ចម្របង សម្រ្រប ់
ប្រទ្រស កម្ពុាក្ត5ី។

ការធ្វើពិពិធកម្មនេមណ្ឌលទាក់ទាញទេសចរ លើសពីឧទេយាន 
បុរណអង្គរមនសារសំខាន់។ នាព្រលបច្ចប្របន្នភន្រះ ការមកដល់ 
ន្រភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរាតិ មួយផ្នភ្រកធំគឺដោយសារប្រ្រសាទអង្គរ 
ដ្រលស្ថតិៅភាគឥសានន្រខ្រត្តសៀមរាប (រូបល្រខ 10) ទោះ
ាកម្ពាុសម្របូរណ៍រមនីយដ្ឋ្រនទ្រសចរណ៍ប្រវត្តសិាស្ត្រ វប្របធម៌ 
និងធម្មាតិ រាប់មិនអស់ក្ត។ី ក្នភងុន័យន្រះ ការសម្របសម្រលួ 

អន្តរសា្ថ្រប័ន ក៏ដូចាកិច្ចសហការាមួយវិស័យឯកជនក្នភុងការ 
អភិវឌ្រឍ និងការធ្វើផ្លវូចូលទៅកាន់មណ្ឌលទ្រសចរណ៍ថ្មីៗ ដ្រល
មនលក្ខណ:ទាក់ទាញ និងក្រលម្អមណ្ឌលទ្រសចរណ៍ដ្រល   
មិនសូវមនការអភិវឌ្រឍក្នភងុព្រលបច្ចប្របន្នភ គឺាកិច្ចការសំខាន់ា 
សារវន្ត។ ខណ:កំពុងរើចំរើន វិស័យសំណង់ជួយប្រ្រកា្ល្រយតំបន់ទី
ក្រងុអភិវឌ្រឍថ្មីៗ  ឲ្រយកា្ល្រយាតំបន់គោលដៅទ្រសចរណ៍ ាមួយ 
នឹងការក្រលម្អហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ មណ្ឌលស្រវានានា និងកសាង 
ផ្លវូចូលទៅដល់ទីទំាងនោះ នឹងជួយគំាទ្រដល់ការធ្វើពិពិធកម្មក្នភងុ
វិស័យទ្រសចរណ៍។
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រូប��ខ 11: �ំង����ស�� និង�ៀត�ម�ន�ក់�ញ���វអន�រ�ព 
�នល�ក��ង���ំ 2016 (% បំ��បំរួល�ៀបនឹង���ំមុន)
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រូប��ខ 10: �រមកដល់�����វ��សចរអន�រ�តិ�ន���ក់ចុះ (�ន�ក់)



17ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា



18 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

6 របាយការណ៍ប្រាំសបា្ត្រហ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រម៉្រញ់ និងន្រសាទ នាយកដ្ឋ្រនរុក្ខកម្មនិងន្រសាទ ថ្ង្រទី 19 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2016 http://www.maff.gov.kh/reports/69-cropingsta-
tus/1771-weekly-report-18-01-17.html

7 តម្ល្រទំនិញឧស្រសាហក ម្មនិងកើនឡើងក្នភុងឆ្ន្រំ2017, ធនាគារពិភពលោក, សូមមើល http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2017/01/24/Industrial-commodities-
prices-to-surge-in-2017-world-bank

d) វិស័យកសិកម្ម

កាលពីឆា្នេមុំនផលិតកម្មសេវូបានកើនឡើង ដោយសារធាតុ 
អាកាសអំណោយផលល្អ។ ផលិតកម្មស្រវូវស្រសា ដ្រលមនទំហំ 
80 ភាគរយន្រផលិតកម្មស្រវូសរុបរបស់កម្ពាុ បានរើកចម្រើ ន 
យ៉ា្រងច្រើនាលើកដំបូង ាប់តំាងពីឆ្ន្រ ំ 2013 (រូបល្រខ 12) 
កើនឡើងចំនួន 0.38 លានតោន ៅឆ្ន្រ ំ 2016 (និងកើន 
ឡើងដល់ 7.5 លានតោន ឬកើនឡើង 5.3 ភាគរយ ធៀប 
នឹងឆ្ន្រមុំន)។ កំណើនន្រះកើនឡើងដោយសារការពង្រកីផ្ទ្រដី
ប្រមូលផលចំនួន 0.08 លានតោន និងដោយសារ កំណើន 
ទិន្នភផល ចំនួន 0.03 លានតោន។

ផ្ទ្រដីប្រមូលផលបានកើនឡើង 1.1 ភាគរយ ស្មើនឹង 
22.6 លានហិកតា ចំណ្រកឯទិន្នភផលបានកើនឡើង 4.2 
ភាគរយ ាមធ្រយមស្មើនឹង 3.2 តោនក្នភុងមួយហិកតា (98 ភាគ
រយន្រផ្ទ្រដីដំដុះត្រូវបានប្រមូលផលរួច)6។ ទោះាយា៉្រងណ 
ក្តី ល្របឿនន្រការធ្វើស្រ្រប្រ្រំងក្នភុងឆ្ន្រំ 2017 បានថយចុះដោយ
សារផ្ទ្រដីដំដុះបានធា្ល្រក់ចុះចំនួន 11.3 ភាគរយធៀបនឹងរយ:
ព្រលដូចគា្ន្រកាលពីឆ្ន្រំមុន ដោយសារ រដូវភ្លៀងវ្រង ក្រ្រយពី
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រូប��ខ 12 : �ររួមចំ��ក��ើឲ��ផលិតកម���វូវស���ើន�ើង (�ន�ន)

��ភព: ����ធរកម���

ការបញ្ចប់ការដំដុះរដូវវស្រសាធម្មតាត្រវូបញ្ចប់។ ការដំដុះដំណំ   
ដទ្រ ទៀត ដូចា ដំឡូងមី ពោត សណ្ត្រក និង បន្ល្រ ក៏ថយចុះ 
ផងដ្ររ។ 

ថ្លេទំនិញបេើបេេស់កសិកម្មភាគចេើនៅតេមនកមេតិទាប 
ថ្វីបើថ្លេកៅស៊ូធម្មជាតិ បានឡើងថ្លេកាលពីពេលថ្មីៗ (រូប លេខ 
13)។ ថ្ល្រទំនិញកសិកម្មទំាងមូលត្រវូបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង
តិចាង 1 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2017 ប៉ុន្ត្រថ្ល្រធញ្ញាតិត្រូវបាន 
ព្រយាករថានឹងធា្ល្រក់ចុះជិត 3 ភាគរយដោយសារការផ្គត់ផ្គង់មន
ភាពប្រសើរនាព្រលខាងមុខ7។ ថ្ល្រកៅស៊ូធម្មាតិ បានកើន 
ឡើង ដល់ 1.92 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នភុងមួយគីឡូក្រ្រម  ក្នភុងត្រីមស 
ទីបួន ន្រឆ្ន្រំ 2016 កើនឡើងពី 1.57 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នភុងមួយ
គីឡូក្រ្រមកាលពីត្រីមសទីបី។ ថ្ល្រកៅស៊ូត្រូវបានតម្រូវការ  
ទិញខ្ពស់ពីប្រទ្រសចិន ខណ:ដ្រលការផ្គត់ផ្គង់មនឧបសគ្គ 
ដោយការអូសបនា្ល្រយការជៀរជ័រៅប្រទ្រសម៉្រឡ្រសុី (និងៅ 
ប្រទ្រសថ្រ) បណ្ត្រលមកពីឥទ្ធិពលអាកាសធាតុអ្រលនីណូ 
ក្នភុងដើមឆ្ន្រំ 2016។ បណ្ត្រប្រទ្រសផលិតកៅស៊ូធម្មាតិ រួម 
មនឥណ្ឌូន្រសុី ម៉្រឡ្រសុី និងប្រទ្រសថ្រ បានឯកភាពគា ្ន្រ 
ដើម្របី ាត់វិធានការគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់កៅសូ៊ក្នភុងកិច្ចប្រឹងប្រ្រង
ធ្វើឲ្រយកៅស៊ូមនតម្ល្រខ្ពស់។
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សារៈសំខាន់ន្រផលិតភាពក្នភងុសភាពាទស្រសនទានមិនអាចមើល
ស្រ្រល បានឡើយ ព្រ្រះផលិតភាពឆ្លះុបញ្ច្រងំប្រសិទ្ធភាពដ្រល
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រ្រកា្ល្រយធនធានឲ្រយទៅាផលិតផល។ ាមួយនឹង 
ផលិត ភាព ខ្ពស់ ប្រទ្រសមួយអាចមនកម្រិតជីវភាពរស់ៅល្អ 
ប្រសើរ។ កំណើនផលិតភាពច្រើនត្រសំដៅដល់ការកើនន្រផលិត  
ផលដ្រលបាន ផលិតាមួយកម្រិតធាតុចូលដដ្រលនិងក្នភុងអំឡុង
ព្រលដូចគា្ន្រ។ ការប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍បំប្រកកំណើន (វិធីសាស្ត្រ 
Shapley) និងប្រើប្រ្រស់ទិន្នភន័យពីអង្ក្រតស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច 
កម្ពាុ  កំណើនប្រាំឆ្ន្រនំ្រតម្ល្របន្ថ្រមក្នភងុពលរដ្ឋម្ម្រក់ត្រវូបានបំប្រក
ទៅាបួនសមសធាតុ ពោលគឺការរួមចំណ្រកដល់កំណើន ផលិត 
ភាព កំណើនឱកាសការងារ កំណើនកម្ល្រងំពលកម្ម និងបំរ្របំរួល  
ចំនួនប្រាជនក្នភុងវ័យធ្វើការងារពីឆ្ន្រំ 2007-14។

លទ្ធផលបងា្ហ្រញថាកំណើនប្រាំឆ្ន្រំន្រតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់
ាប់ពីឆ្ន្រំ 2007-14 មនភាពល្អប្រសើរ។ កំណើនផលិតភាព 
ប្រាំឆ្ន្រំស្មើ 6.0 ភាគរយត្រូវបានពិនិត្រយឃើញថាាកតា្ត្ររួម  
ចំណ្រកធំាងគ្រក្នភងុកំណើនប្រាំឆ្ន្រនំ្រតម្ល្របន្ថ្រមក្នភងុពលរដ្ឋម្ន្រក់
ស្មើនឹង 4.2 ភាគរយ (តារាង B1)។ ប៉ុន្ត្រការធា្ល្រក់ចុះន្រអត្រ្រមន
ការងារបានទាញទម្ល្រក់កំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់ដល់ 
2.8 ភាគរយ ភាគច្រើនបណ្ត្រលមកពីការធា្ល្រក់ចុះន្រអត្រ្រមន 
ការងារធ្វើក្នភុងវិស័យ កសិកម្ម។

1/htttp://globalpractices.worldbank.org/mfm/Pag-
es/SitePages/MFM%20Online%20Tools.aspx

បេអប់លេខ 1: ផលិតភាព

តារងB1: ការបំប្រកកំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់  
(តាមវិធី Shapley) ឱកាសការងារតាមវិស័យសំខាន់ៗ 
ក្នភុង ឆ្ន្រំ 2007--14

ភាគរយ រួមចំណ្រកា%

កំណើនប្រាំឆ្ន្រំន្រតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុង 
ពលរដ្ឋម្ន្រក់

4.26 100%

បំរ្របំរួលផលិតភាព 5.99 141%

បំរ្របំរួលអត្រ្រការងារ -2.86 -67%

កសិកម្ម -3.69 -87%

ឧស្រសាហកម្ម 0.88 21%

កសិកម្ម -0.05 -1%

បំរ្របំរួលអត្រ្រចូលរួម 0.32 8%

កសិកម្ម 0.81 19%

ប្រភព: ការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

8 របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ2016 និងផ្រនការសមរាប់ឆ្ន្រំ 2017 ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
ថ្ង្រ 13 មករា ឆ្ន្រំ 2017

ភាពក្ីក្

សំណង់ជាវិស័យមួយដេលរើកចមេើនថ្មី វិស័យនេះ មន 
មុខងរ កាន់តេសំខាន់ ក្នងុការផ្តល់នូវជំរើសបេភពបេេក់ចំណូល
ផេសេងទៀតចំពោះកម្មករចំណាកសេុក មកពីគេួសារជនបទ  
ដើមេបីទទួលបានការងរៅតាមទីបេជុំជន។ ន្រះាចំណូល 
បន្ថ្រមលើប្រភពចំណូលដ្រលត្រងបានទទួលពី វិស័យ កាត់ 
ដ្ររ និងស្រប្រកជើងពីមុន។ ការងារដ្រលបង្កើតឡើងដោយវិស័យ
សំណង់មនចំនួនប្រហ្រល 200,000 ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 មន 
កំណើន 33.3 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន8។ ចំនួនន្រះត្រូវា 
10 ភាគរយន្រចំនួនការងារសរុបក្នភុងវិស័យឧស្រសាហកម្ម ឬ  
ប្រមណាមួយភាគបីន្រចំនួនការងារសរុប ដ្រលបង្កើតដោយ 
វិស័យ កាត់ដ្ររ សម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង។ ប្រ្រក់កម ្រ្រ 
របស់កម្មករគា្ម្រនជំនាញក្នភុងវិស័យសំណង់ឡើងដល់ 200 
ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នភុងមួយខ្រ មនចំនួនខ្ពស់ាងយា៉្រងច្រើនធៀប
នឹងប្រ្រក់ឈ្នភួលអប្របរមន្រឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់ 
និងស្រប្រកជើង ដ្រលស្មើនឹង 153 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នភុងមួយខ្រ 
មនកំណើន 9.2 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ប្រ្រក់ឈ្នភួល  
កម្មករជំនាញក្នភងុវិស័យសំណង់មនចំនួនច្រើនាងពីរដងធៀប 
នឹងប្រ្រក់ឈ្នភួលអប្របស្ថិតក្នភុងចនោ្ល្រះពី 300 ទៅ 450 ដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិកក្នភុងមួយខ្រ។

ការធ្វើពិពិធកម្មមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជួយកាត់បន្ថយភាព 
កេីកេៅកម្ពុជា។ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ប្រ្រក់ចំណូលពីវិស័យមិនម្រន
កសិកម្មមនចំនួនច្រើនាងមួយភាគបីន្រប្រ្រក់ចំណូលជន
បទ ធៀបនឹងតិចាងមួយភាគប្រ្រំក្នភុងឆ្ន្រំ 2007 (រូបល្រខ 
14)។ ក្នភងុរយ:ព្រលដូចគា្ន្រ ចំណូលកសិកម្ម រួមមនប្រ្រក់ឈ្នភលួ 
កសិកម្មបានធា្ល្រក់ចុះពី 63ភាគរយ   មកត្រឹមត្រ 43 ភាគរយ  
ន្រចំណូលសរុបៅជនបទប៉ុណោ្ណ្រះ។ ហ្រតុន្រះ ភាពក្រីក្រត្រូវ
បានរំពឹងថានឹងបន្តធា្ល្រក់ចុះ ទោះបីាកសិកម្មស្ថិតក្នភុងសភាព
ៅទ្រឹងក្តី វិស័យន្រះបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររហូតដល់ឆ្ន្រំ 
2012។ និនា្ន្រការន្រះមនន័យថាសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចមិនម្រន
កសិកម្មៅជនបទ ដូចាវិស័យកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់វិស័យ 
សំណង់ និងស្រវាកម្ម ហើយក្នភុងកម្រិតទាបាងន្រះ ការបង្វ្ររ 



20 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

ប្រ្រក់  អាចាកតា្ត្ររួមចំណ្រកក្នភុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និង
នាំមកនូវវិបុលភាពរួមៅកម្ពុាក្នភុងរយ:ព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំទៅ
មុខ។ ក្នភុងន័យន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុាមនលក្ខណ:ស្រដៀងគា្ន្រ 
នឹងប្រទ្រសវៀតណម ដ្រលការធ្វើពិពិធកម្មការចិញ្ចឹមជីវិត
ៅ តំបន់ជនបទបានរមួចំណ្រករចួមកហើយក្នភងុការកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រ និងធ្វើឲ្រយមនវិបុលភាពរួម។ 

វិស័យពាណិជ្ជកម្មក្្ប្ទ្ស

a) ការនាំចេញទំនិញ

ការនំាទំនិញចេញ ជាទូទៅៅតេមនភាពរឹងមំ ជាមួយនឹង 
កំណើន ជាបន្តនេការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងទំនិញ ផេសេង 
ទៀត។ ការនាំច្រញទំនិញ ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាមនកំណើន 
11 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន ស្មើនឹង 45 
ភាគរយន្រ ផសស (រូបល្រខ 15) នាំមុខដោយសារ ការនាំ 
ច្រញសម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង ដ្រលបានកើនឡើង 8.4 
ភាគរយ និង 14.8 ភាគរយ រៀងគា្ន្រ។ អត្រ្រន្រះធៀបនឹង 
កំណើន ប្រាំឆ្ន្រំ 8.3 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។ ការនាំច្រញ 
ទំនិញកសិកម្ម ពិស្រសការនាំច្រញស្រូវ ត្រូវបានគ្រជឿថាមន
ការជំរុញដោយការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវវស្រសា ដ្រលបានកើន 
ឡើង 5.3 ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន ឬមនកំណើនជិត 0.4 
លានតោនក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។

58 56 
47 39 33 

5 9 

9
9

10 

15 13 
12 

12 
12 

17 17 
26 

30 35 

3 2 5 7 8 
2 3 2 3 2

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2004 2009 2012 2014 2015
កសិកម�សុទ� មិន��នកសិកម�សុទ�
���ក់ឈ��លមិន��នកសិកម� ���ក់ឈ��លកសិកម�
���ក់ប���រ ���ពី��ះ

  

រូប��ខ 14: ចំណ�លកសិកម��ន��ឹម�� 43 �គរយប៉ុ���ះ�� 
ចំណ�លសរុប ចំណ�លជនបទ (%)

��ភព:  ����ធរកម���

ក្នុងកំណើន 6.0 ភាគរយនេផលិតភាពក្នុងអំឡុងឆា្នេំ 
2007-14 កំណើននេផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មរួម
ចំណេកធំបំផុតលំដប់ទីពីរ បនា្ទេប់ពីអចលនទេពេយ 
(តារង B2)។ ដោយប្រើទិន្នភន័យការងារតាមវិស័យ 
(និងអនុវិស័យ) អត្រ្រកំណើនផលិតភាពប្រាំឆ្ន្រំលឿន
បំផុត ឃើញមនក្នភុងវិស័យអចលនទ្រព្រយដ្រលបានកើន
ឡើងក្នភុងអត្រ្រមធ្រយមប្រាំឆ្ន្រំ 2.7 ភាគរយក្នភុងអំឡុងឆ្ន្រំ 
2007-14។ កំណើនន្រះទំនងាជំរុញដោយសន្ទុះ 
វិស័យអចលនទ្រព្រយក្នភងុអំឡុងក្រ្រយវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថពិុភព
លោក។ កំណើនផលិតភាពក្នភុងវិស័យកសិកម្មស្ថិតក្នភុង
លំដប់បនា្ទ្រប់ កើនឡើងាមធ្រយមក្នភុងមួយឆ្ន្រំចំនួន 1.8 
ភាគរយាមួយនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាកសិកម្មកាន់ត្រទំនើប 
និងាមួយធាតុចូល។ កំណើនផលិតភាពលឿនបំផុត
លំដប់ទីបីស្មើ 0.7 ភាគរយគឺវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
(លក់ដុំ  និងលក់រាយ)។

បេអប់លេខ 1: ផលិតភាព (ត)

តារងលេខ B2: ការបំប្រកកំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់ៗ 
(តាមវិធីសាស្ត្រ Shapley) ការងារតាមវិស័យក្នភុងអំឡុងឆ្ន្រំ 
2007-14 

ភាគរយ រួមចំណ្រកា% 

កំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់ៗ 
ប្រាំឆ្ន្រំ

4.26 100%

បំរ្របំរួលន្រផលិតភាព 5.99 141%

កសិកម្ម 1.87 44%

រ៉្រនិងកម្មន្តសាលផ្រស្រងទៀត 0.05 1%

ទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទ(យូធីលីធី) 0.03 1%

សម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង 0.16 4%

សំណង់ -0.27 -6%

ពាណិជ្ជកម្ម 0.72 17%

ដឹកជញ្ជូន និងគមនាគមន៍ 0.31 7%

អចលនទ្រព្រយ 2.70 63%

សកម្មភាពដទ្រទៀត 0.02 0%

ឥទ្ធពលន្របុនវិភាជន៍អន្តរវិស័យ 0.40 9%

បំរ្របំរួលអត្រ្រការងារ -2.86 -67%

បំរ្របំរួលអត្រ្រចូលរួម 0.32 8%

បំរ្រន្រចំណ្រកប្រាជនក្នភុងវ័យ 
បំព្រញការងារ 

0.81 19%

ប្រភព: ការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
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c) ការនាំចូលទំនិញ

តមេូវការនាំចូលបានថយចុះ ដោយសារការថយចុះន្រការ
នាំចូលសម្ភ្ររ:សំណង់សំខាន់ៗ ពិស្រសដ្រកសរស្រ (និង 
សុីម៉ង់ត៍)  ខណ:ដ្រលដំណក់កាលបញ្ចប់ន្រគម្រ្រងសំណង់
លំៅសា្ថ្រន និងពាណិជ្ជកម្មទំនើបខ្ពស់ៗឈានខិតចូលមក

ការបេៀបធៀបបេចំាតំបន់ក៏បង្ហេញផងដេរថាកំណើន
តម្លេបន្ថេមសមេេប់ពលរដ្ឋម្នេក់ៗបេចំាឆា្នេរំបស់កម្ពជុាក្នងុ
អំឡុងឆា្នេំ 2007-14 មនកមេិតខ្ពស់ជាបង្គួរ (តារង 
B3)។ ដោយប្រើប្រភពទិន្នភន័យពីសូចនាករអភិវឌ្រឍន៍ 
ពិភពលោក កំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភងុពលរដ្ឋម្ន្រក់ៗប្រាំឆ្ន្រ ំ
សម្រ្រប់ប្រទ្រសឡាវ វៀតណម ថ្រ និងឥណ្ឌូន្រសុីត្រូវ
បានប្រៀបធៀបាមួយកំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋ 
ម្ន្រក់ៗ របស់កម្ពុា។ ក្នភុងចំណោម ប្រទ្រសទាំងប្រ្រំ ឡាវ
មនកំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់ៗប្រាំឆ្ន្រំស្មើ
នឹង 6.1 ភាគរយ។ ទោះាយា៉្រងណក្តី កំណើនផលិត 
ភាពមនត្រឹមត្រ 5.1 ភាគរយ ធៀបនឹង 6.0 ភាគរយ 
ៅកម្ពុា។ យា៉្រងណក្តី គួរបញ្ជ្រក់ថាកម្ពុាស្ថិតៅ  
ក្នភងុដំណក់កាលដំបូងន្រការអភិវឌ្រឍន៍ាង បណ្ត្រប្រទ្រស 
គូប្រៀបធៀបភាគច្រើនលើកល្រងត្រប្រទស ឡាវ។

បេអប់លេខ 1: ផលិតភាព (ត)

តារងលេខ B3: កំណើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នភុងពលរដ្ឋម្ន្រក់ៗប្រាំឆ្ន្រំ 
(ការប្រៀបធៀបធៀបប្រាំតំបន់ក្នភុងអំឡុងឆ្ន្រំ 2007-14

កម្ពុា ឡាវ/1 វៀតណម/2 ថ្រ/2 ឥណ្ឌនូ្រសីុ

សរុប 4.3 6.1 2.5 2.9 3.9

ផលិតភាព 6.0 5.1 1.8 2.5 3.2

អត្រ្រមនការងារធ្វើ -2.9 0.0 0.0 0.1 0.5

អត្រ្រចូលរួម 0.3 -0.2 0.2 -0.3 0.0

បំរ្របំរួលប្រាសាស្ត្រ 0.8 1.1 0.6 0.6 0.3

ប្រភព: ការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក. 1/ 2007-10; 2/ 2007-13
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រូប��ខ 15: ឱន�ព�ណិជ�កម�កំពុងរួមតូច �ំ��ញ �ំចូល  
និងឱន�ព�ណិជ�កម� (�គរយ�� ផសស)

��ភព: ����ធរកម���  
e = ���ន់���ន
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រូប��ខ 16: ���ក់ប���ររបស់កម�ករ����ន���ន�ពល�ល��ើរ 
(�នដុ���រ���រ�ក)

��ភព: ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក
e = ���ន់���ន

b) ចំណូលពីការបង្វេរបេេក់របស់កម្មករ

បេេក់បង្វេររបស់កម្មករៅតេមនភាពរឹងមំ។ ក្នភងុឆ្ន្រ ំ2016  
លំហូរប្រ្រក់បង្វ្ររត្រវូបានប៉ា្រន់សា្ម្រនថាបានឡើងដល់ 431 លាន  
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក9។ កម្មករចំណកស្រុកកម្ពុាមួយចំនួនធំត្រូវ  
បានទាក់ទាញដោយប្រ្រក់ឈ្នភួលខ្ពស់ៅប្រទ្រសថ្រ ទន្ទឹមនឹង
ការរងផលអវិជ្ជមនពីការធា្ល្រក់ចុះន្រថ្ល្រទំនិញ កសិកម្ម  ចំពោះ 
ផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ពួកគ្រៅឯស្រុក បានផ្ញើប្រ្រក់មកផ្ទះ
បង្កើតបានាលំហូរប្រ្រក់បង្វ្ររ។ ការណ៍ន្រះបានជួយជំរុញ 
សន្ទុះប្រ្រក់បង្វ្ររមកកាន់គ្រួសារ ពិស្រសតំបន់ជនបទ ាប់ 
តាំង ពីឆ្ន្រំ 2014 មក (រូបល្រខ 16)។

9   ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់ ធនាគារកណ្ត្រល
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រូប��ខ 17: �ំចូល�នយន� ���ងឥន�ន: និងឧប�គបរ��គ 
���រ�ង�ំ (% បំ��បំរួល�ៀបនឹង���ំមុន))

��ភព: ����ធរកម���

ជិត។ បន្ថ្រមលើន្រះ មនកំណើនកិច្ចប្រឹងប្រ្រងជំនួសការនាំ
ចូល ពិស្រសចំពោះផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភ្រសជ្ជ:  និង 
សុីម៉ង់ត៍។ កំណើនការនាំចូលត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាៅមន 
កម្រិតប្រមណា 9 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន 
ត្រូវា 56.9 ភាគរយន្រ ផសស។

ទោះជាយ៉េងណាក្តី បង្ហេញឲេយឃើញនូវការបេើបេេស់រឹងមំ
ជាបន្តចំពោះផលិតផលនាំចូលមួយចំនួន ដូចជាយនយន្ត 
បេេងម៉េស៊ូត គេឿងបភោគបរិភោគ ៅតេមនលក្ខណ:រឹងមំ។ 
ការនាំចូលយានយន្ត (មិនរាប់បញ្ចូលម៉ូតូ) ៅត្រមនចំនួន 
ច្រើន មនកំណើន 21.4 ភាគរយ (គិតាទឹកប្រ្រក់)  ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ធៀបនឹង  21.1 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 (រូបល្រខ 17)។ 
ការនាំចូលប្រ្រង    ម៉្រស៊ូតបានកើនខ្ពស់ គឺកើនពី 3.0 ភាគរយ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015  ដល់ 14.2 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹង 
ឆ្ន្រំមុន។

d) គណនីចរន្ត

ជាទូទៅ សា្ថេនភាពពាណិជ្ជកម្មកេេបេទេសរបស់កម្ពុជា 
បានបេសើរឡើងបន្ថេមទៀត ដោយសារឱនភាពពាណិជ្ជកម្ម  
បា នរួមតូច និង មួយផ្នេកគឺដោយសារថ្លេបេងឥន្ធន: ៅតេ 
មនកមេិតទាប។ ឱនភាពគណនីចរន្ត (មិនរួមបញ្ចូលបង្វ្ររ 
ផ្លូវការ) ដ្រលហិរញ្ញប្របទានាចម្របង ពីលំហូរវិនិយោគផ្ទ្រល់ពី 
បរទ្រស ដ្រលត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថា មនទំហំ 10.2 ភាគរយ 

ន្រ ផសស ក្នភងុឆ្ន្រ ំ2016 ធៀបនឹង 9.1ភាគរយ ក្នភងុឆ្ន្រ ំ2015។  
ឱនភាពគណនីចរន្តបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាបានថយចុះពី 10.6 
ភាគរយ ៅឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 9.5     ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 (រូបល្រខ 18)។

លំហូរមូលធន និងគណនីចរន្តមនលក្ខណ:កាន់តេ 
បេសើរ  បានរួមចំណេកចំពោះការបង្កើនរូបិយបណ្ណបរទេស 
ដេល បានកើនឡើងដល់ 6.5 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក 
(អាច នាំចូលបាន 5.4 ខេ) កាលពីឆា្នេំមុន។ ទិដ្ឋភាពន្រះកើត
ឡើងដោយសារទ្រព្រយបរទ្រសសុទ្ធៅធនាគារកណ្ត្រលបានកើន 
ឡើង ពី 20.4 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 22.3 ភាគរយ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

អតិផរណា

សម្ពេធអតិផរណាបានកើនឡើងដោយសារមនតមេូវការ
ក្នុងសេុកចេើននាំមុខ ដោយការបេើបេេស់កមេិតគេួសារដោយ
ការកើនឡើងនូវបេេក់ឈ្នលួ។ អតិផរណបានកើនឡើងពី 2.8 
ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 4.3 ភាគរយក្នភុងខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ 
2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន (រូបល្រខ 19)។ សមសភាគ ថ្ល្រ 
ស្របៀងអាហារ ពិស្រស ថ្ល្រត្រី សាច់ បក្រសី បន្ល្រ និងថ្ល្រ ផ្ល្រឈើ 
បានបន្តជំរុញអតិផរណ ខណ:ដ្រលសមសភាគថ្ល្ររួមគា្ន្រន្រ
អាហាៅភោជនីយដ្ឋ្រន ស្រវាសុខាភិបាល សងា្ហ្ររឹម និង 
សម្លៀក បំពាក់ (ចំណត់ថា្ន្រក់ត្រង់ “ផ្រស្រងទៀត” ក៏បានកើន 
ឡើង ផងដ្ររ។ ថ្ល្រប្រ្រងន្ធន:ដ្រលៅត្រថោកប៉ុន្ត្រតម្ល្រប្រ្រង 
ឥន្ធន:អន្តរាតិ ត្រូវបានសង្ក្រតឃើញថាកំពុងត្រងើបឡើង
វិញ។
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រូប��ខ 19: ស�ស�គ����ង��របន���ើឲ���នអតិផរ� 
�ររួមចំ��ក��ើឲ���នអតិផរ�រយ:��ល 12 �� (�គរយ)

��ភព: ����ធរកម��� 
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   រូប��ខ 21: អតិផរ�ក��ងតំបន់�ើន�ើងបន�ិចម�ងៗ 
(�គរយបំ��បំរួល�ៀប���ំមុន)

��ភព: ����ធរកម��� និងស�តិិរបស់����សដ��
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រូប��ខ 20: ���យវ�បត�ិហិរ��វត��សកល ស���ធអតិផរ��គ��ើន 
ប���លមកពី�រ��ើ���ស់ក��ង��ុក

��ភព: ����ធរកម��� (CSES, វ�ទ�����ន�តិស�តិ និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

D
ec

-0
8

M
ar

-0
9

Ju
n-

09
Se

p-
09

D
ec

-0
9

M
ar

-1
0

Ju
n-

10
Se

p-
10

D
ec

-1
0

M
ar

-1
1

Ju
n-

11
Se

p-
11

D
ec

-1
1

M
ar

-1
2

Ju
n-

12
Se

p-
12

D
ec

-1
2

M
ar

-1
3

Ju
n-

13
Se

p-
13

D
ec

-1
3

M
ar

-1
4

Ju
n-

14
Se

p-
14

D
ec

-1
4

M
ar

-1
5

Ju
n-

15
Se

p-
15

D
ec

-1
5

M
ar

-1
6

Ju
n-

16
Se

p-
16

D
ec

-1
6

���ក់�ៀលក��ងច�ចរណ៍ ប��ើ����ក់�ៀល ប��ើ�រូបីយបណ�បរ��ស

រូប��ខ 22: កំ�ើនរូបីយវត��ទូ��ើន�ើង�យ�រប��ើរូបីយបណ�
បរ��ស �ររួមចំ��ក��ើឲ���នកំ�ើនរូបីយវត��ទូ� (�គរយ)

��ភព: ����ធរកម���

ការកើនឡើងនេអតិផរណាកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗ  តេូវ 
បានគេជឿថា  មួយផ្នេកធំ គឺបណា្តេលមកពីការកើនឡើងនូវ 
តមេូវ ការក្នុងសេុក ដោយសារការបេើបេេស់ ដោយសារ 
កំណើន បេេក់ឈ្នួល។ ទិដ្ឋភាពន្រះខុសគា្ន្រាខា្ល្រំងពីអំឡុង 
ព្រលមនវិបត្តិថ្ល្រស្របៀងអាហារ និងថ្ល្រប្រ្រង ក្រ្រយពីមន 
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលៅឆ្ន្រំ 2007/08 ខណ:ដ្រល អតិ ផរណ 
នាំចូល “ឆ្លងកាត់” តាមរយ:ថ្ល្រនំាចូលប្រ្រងឥន្ធន:  និងថ្ល្រ  
គ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកកាន់អតិផរណក្នភងុស្រកុ គឺា  មូល 
ហ្រតុចម្របងន្រការកើនឡើងអតិផរណក្នភងុស្រកុ (រូបល្រខ 20)។

អតិផរណាក្នុងតំបន់ក៏កើនឡើងផងដេរ (រូបលេខ 21)។ 
ទោះបីាអតិផរណៅត្រត្រូវបានរំពឹងថាមនកម្រិតទាបក្នភុង
ព្រលខាងមុខ ក្តីរំពឹងអំពីអតិផរណទំនងាកើនឡើងដោយ
សារ ការងើបឡើងវិញន្រថ្ល្រថាមពល និងថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម និង 
ថ្ល្រកសិផល ។

វិស័យរូបិយវត្ថុ

a)  រូបិយវត្ថុសរុប អតេេការបេេក់ 
និងអតេេប្តូរបេេក់

ដើមេបីគំាទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច រូបិយវត្ថទូុទៅបានកើនឡើងពី 
14.7 ភាគរយក្នុងឆា្នេំ 2015 ដល់ 17.9 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 
2016 ធៀបនឹងឆា្នេំមុន ដោយសារការកើនឡើងនូវបេេក់បញ្ញើ 
រូបិយប័ណ្ណបរទេស ដេលជំរុញដោយការមនទំនុកចិត្តកាន់តេ
ខា្លេំងចំពោះបេព័ន្ធធនាគារ (រូបលេខ 22)។ ទោះាយា៉្រងណក្តី 
ការរួមចំណ្រកពីប្រ្រក់បញ្ញើាប្រ្រក់រៀល និងចរាចរប្រ្រក់រៀល
ចំពោះកំណើនរូបិយវត្ថទូុទៅ ៅត្រមនកម្រតិទាប សឲ្រយឃើញ
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10 ធនាគារសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកដក់ផ្រនការ “Fed fund rate”ាអត្រ្រការប្រ្រក់ដ្រលគ្រឹះសា្ថ្រនទទួលប្រ្រក់បញ្ញើមួយផ្តល់ឥណទានដ្រលាមូលនិធិរក្រសាទុកៅធនាគារសហព័ន្ធរបស់ខ្លួន
ទៅឲ្រយគ្រះឹសា្ថ្រនទទួលប្រ្រក់បញ្ញើមួយផ្រស្រងក្នភងុរយ:ព្រលខ្ល ីដោយប្រើប្រតិបត្តកិារទីផ្រសារបើកចំហ (សម្រ្រចដោយ FOMC) សម្រ្រប់ការទិញ និងលក់មូលបត្ររតនាគារ(បណ្ណ ណូត និង សញ្ញ្របណ្ណ)។ 
ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 2006 មក មនការតម្លើងការប្រ្រក់ចំនួនបីដង: ទីមួយ បង្កើនពី 0.25-0.5 ភាគរយក្នភុងមួយឆ្ន្រំ (20 ធ្នភូ 2015) លើកទីពីរ បង្កើនដល់ 0.75 ភាគរយ (18 ធ្នភូ 2016) និងលើកទីបី 
បង្កើនដល់ 1.0 ភាគរយ (15 មីនា 2017)។ គិតត្រមឹថ្ង្រទី 16 ខ្រ មីនា ឆ្ន្រ ំ2017 អត្រ្រ Fed fund rate សព្វថ្ង្រគឺ 0.91 ភាគរយ ចំណ្រកឯអត្រ្រ Bank prime loan rate ស្មើ 4 ភាគរយ។

11 ការពង្រឹងមុខងាររបស់រូបីយវត្ថុក្នភុងស្រុកៅក្នភុងប្រក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទ្រសមនសកា្ត្រនុពលាប្រក្ខភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប សំន្ររឯកសារាស៊្ររើ ធនាគារកណ្ត្រលអឺរ៉ុប ល្រខ 170 
ខ្រម្រសា2016
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រូប��ខ 24: ���ក់�ៀល�ើន����ៀបនឹង���ក់ដុ���រ���រ�ក ���ក់�ត�� 
���ក់ដុង�ៀត�ម សន�ស��ន៍���ក់�ៀល�ៀបនឹង���ក់ដុង ���ក់�ត និង 
���ក់ដុ���រ (2005=1) និង���ក់�ៀលក��ងមួយដុ���រ���រ�ក (���ំ)

��ភព: ធ��រក���ល (កម��� និង��)  និង��សួងហិរ��វត���ៀត�ម
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អ������ក់ផ�ល់កម�ី អ����រ���ក់ប��ើ (���)ំ

រូប��ខ 23: អ����រ���ក់ដុ���ររយ:��លខ�ី�ន�ើន�ើង�ះបី�  
កំ�ើន ឥណ�ន�ន���ក់ចុះ

��ភព: ����ធរកម��� 

គោលនយោបាយប្រុងប្រយ័ត្នភរបស់ធនាគារកណ្ត្រល ក្នភុងការ 
រក្រសាស្ថិរភាពអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដើម្របីជួយធ្វើឲ្រយថ្ល្រក្នភុងស្រុកមនស្ថិរ
ភាពក្នភុងស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររច្រើន។ ចំណ្រកឯ
ការកើនឡើងនូវប្រ្រក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទ្រសវិញ សឲ្រយឃើញ
ការកើនឡើងនូវភាពទាក់ទាញន្រវិស័យធនាគាររបស់កម្ពុា 
ហើយ ក៏បងា្ហ្រញអំពីកំណើនន្រលំហូរមូលធនចូលមកក្នភងុប្រទ្រស
ផងដ្ររ ។

  
ទោះបីជាកំណើនឥណទានធា្លេក់ចុះ មួយផ្នេកបណា្តេលមក

ពីការថយចុះនេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្តី អតេេផ្តល់កម្ចី និង     
អតេេ បេេក់បញ្ញើរយ:ពេលខ្លី ជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក បានកើន 
ឡើង (រូបលេខ 23)។ ដោយសារស្រដ្ឋកិច្ចាយប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ
ច្រើន ស្រដ្ឋកិច្ចន្រះរងឥទ្ធពិលាខា្ល្រងំពីគោលនយោបាយរូបិយ
វត្ថរុបស់ធនាគារសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលត្រវូបាន  
រឹតបន្តឹងកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះាមួយនឹងការដំឡើងអត្រ្រការ
ប្រ្រក់ចំនួន 3 លើកាប់តាំងពីចុងឆ្ន្រំ 2015 មក10។

បេេក់រៀលបានឡើងថ្លេកាលពីពេលថ្មីៗ ធៀបនឹង បេេក់ 
ដុលា្លេរ អាមេរិក បេេក់បាតថេ និងបេេក់ដុងវៀតណាម (រូបលេខ 
24)។ អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់រៀល/ដុលា្ល្ររអាម្ររិកថយពី 4,050រៀល 
ក្នភុងខ្រធ្នភូ ឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 3,990 ៅខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2017។ 
ដូចបានពន្រយល់ខាងលើ វិនិយោគិនមនទំនុកចិត្តកាន់ត្រខា្ល្រំង 

ដ្រលធ្វើឲ្រយមនកំណើនលំហូរចូលមូលធន ាប់តាំងពីដើមឆ្ន្រំ 
2016 ាមួយនឹងការកើនឡើងនូវប្រ្រក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្រស (សូមអានកិច្ចពិភាក្រសាបន្ថ្រមអំពីលំហូចូលវិនិយោគ
ផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសត្រង់ផ្នភ្រកវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្រ្រប្រទ្រសខាង
លើ) ចំណ្រកឯការរួមចំណ្រកន្រប្រ្រក់រៀលក្នភុងកំណើនរូបិយ 
វត្ថទូុទៅៅត្រមនកម្រតិទាប។ ទិដ្ឋភាពន្រះពន្រយល់ពីមូលហ្រតុ
ន្រការកើនថ្ល្រប្រ្រក់រៀលកាលពីព្រលថ្មីៗកន្លងទៅ។

 បន្ថេមពីលើនេះ កិច្ចបេឹងបេេងកាលពីពេលថ្មីៗចំពោះការ
ជំរុញការបេើបេេស់បេេក់រៀល ពីសំណាក់ធនាគារកណា្តេល 
អាច ជួយពងេឹងទំនុកចិត្ត លើរូបិយវត្ថុក្នុងសេុក។ ធនាគារ 
កណ្ត្រលបានកសាងសមិទ្ធផលល្អកន្លងមក ដ្រលរួមមនការ
ជៀសវាងការធ្វើហិរញ្ញប្របទានពីធនាគារក្នភុងស្រុក ចំពោះឱន
ភាពសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ហើយរក្រសាបាននូវអតិផរណ
កម្រិតទាបធៀបប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត (លើកល្រងត្រក្នភុងអំឡុង
ព្រលមនវិបត្តថិ្ល្រប្រ្រងឥន្ធន: និងថ្ល្រស្របៀងអាហារ ឆ្ព្រះទៅកាន់ 
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្ន្រំ 2008-09 )។ របបអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ថ្ររ
ន្រប្រ្រក់រៀលាមួយប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក៏ដូចាការពឹងផ្អ្រក
លើដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ ៅត្រា
កតា្ត្រដ្រលនាំមកនូវដុលា្ល្ររូបនីយកម្ម11។ ភាពប្រកួតប្រជ្រង 
ក្រ្រប្រទ្រសរបស់កម្ពុាត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តធា្ល្រក់ចុះបន្ថ្រម



25ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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រូប��ខ 25: កំ�ើនឥណ�ន�ន���ក់ចុះ�ប់�ំងពី�ក់ក���ល���ំ 
2016 ចំ��កឯ���ក់ប��ើ����នកំ�ើនរ�ង� ំ(បំ��បំរួល�%
�ៀបនឹង���ំមុន)

��ភព: ����ធរកម��� 

12 2016 IMF Article IV staff report 
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រូប��ខ 26: ចំ��កឥណ�នផ�ល់ឲ��វ�ស័យសំណង់�ន�ើន�ើងផ��យ  
�វ�ញចំ��កឥណ�នផ�ល់ឲ��វ�ស័យកម�ន��ល និង�ជីវកម��ក់ព័ន�
នឹងវ�ស័យ��សចរណ៍�ន���ក់ចុះ (% ��ឥណ�នសរុប)

��ភព: ����ធរកម��� 

ទៀត ប្រសិនបើកម្ពុាៅប្រកាន់យកគោលនយោបាយអត្រ្រ
ប្តូរប្រ្រក់ថ្ររ ខណ:ដ្រលប្រ្រក់ដុលា្ល្ររបន្តឡើងថ្ល្រ។ ការផ្តល ់
តម្ល្រលើសដល់អត្រ្រប្តរូប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាពពិត ៅព្រលអវត្តមន
របបអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ឯករាជ្រយតម្រូវឲ្រយមនគោលនយោបាយដើម្របី 
បង្កើនផលិតភាព និងភាពប្រកួតប្រជ្រង12។

b) វិស័យធនាគារ

 កំណើនឥណទានរបស់វិស័យធនាគារបានបង្អន់លេបឿន 
បន្តិច ឆ្លុះបញ្ចេំងពីការថមថយខ្លះនេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។ 
វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នភផ្នភ្រកម៉្រក្រូ ដ្រលទើបដក់ឲ្រយអនុវត្តដោយ
ធនាគារកណ្ត្រលក៏អាចជួយពន្រយឺតកំណើនឥណទានក្នភុង ស្រុក 
ផងដ្ររ។ កំណើនឥណទានវិស័យធនាគារបានចុះថយពី 
28.6 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 មកត្រឹម 25.8 ភាគរយៅចុងឆ្ន្រំ 
2016 (រូបល្រខ 25)។ ឥណទានដ្រលបានផ្តល់ឲ្រយវិស័យឯក
ជនបានកើនឡើងពី 9.8 ពាន់លានដុលា្ល្ររ ឬ 54.7 ភាគរយន្រ 
ផសស ៅឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 12.4 ពាន់លានដុលា្ល្ររ ឬ 62.3 
ភាគរយ ន្រ ផសស ៅឆ្ន្រំ 2016។ កំណើនទំនុកចិត្តបាន  
ទាក់ទាញប្រ្រក់បញ្ញើបន្ថ្រមពីវិស័យឯកជន ដ្រលបាន កើន 
ឡើង ពី 16.6 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 19.3 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ អនុបាតកម្ចីធៀបនឹងប្រ្រក់បញ្ញើៅ
ត្រមនកម្រិតខ្ពស់ ស្មើ 100 ភាគរយ ៅចុងឆ្ន្រំ 2016។ 

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការចំពោះវិស័យធនាគារបានកើន  
ឡើង  បន្តិច ពី 2.3 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 2.7 ភាគរយ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ ទោះាយា៉្រងណក្តី គប្របីប្រយ័ត្នភប្រយ្រងក្នភុង
ការបកស្រ្រយអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការ ព្រ្រះថាភាព
មិនសុីសងា្វ្រក់គា្ន្រក្នភុងការធ្វើចំណត់ថា្ន្រក់ឥណទាន និងការបន្ត
បង្វិលឥណទានាបន្តបនា្ទ្រប់អាចលាក់បាំងបញ្ហ្រកាន់ត្រធ្ងន់
ធ្ងរឡើងៗ។

គួរឲេយកត់សម្គេល់ដេរថាមនការប្តូរវិភាជន៍ឥណទានក្នុង
សេុកទៅកាន់វិស័យមិនមេនសមេេប់នាំចេញ ដូចជា វិស័យ 
សំណង់ និងពាណិជ្ជកម្មលក់រយ និងចេញពីវិស័យនាំចេញ 
ដូចជា អាជីវកម្មទាក់ទងនឹងទេសចរណ៍ និងកម្មន្តសាល  
(រូបលេខ 26)។ និនា្ន្រការន្រះអាចឆ្លុះបញ្ច្រំងមួយផ្នភ្រកនូវការ 
កើនថ្ល្រប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ភាពប្រកួត
ប្រជ្រងន្រវិស័យនាំច្រញចម្របង ពោលគឺ វិស័យកាត់ដ្ររ 
សម្លៀក  បំពាក់ និងវិស័យទ្រសចរណ៍។ ាលទ្ធផល វិនិយោគិន 
និងផលិតករអាចនឹងប្តរូទិសវិនិយោគទៅកាន់វិស័យមិនម្រននំា 
ច្រញ និងស្រវាកម្មបម្រើឲ្រយតម្រូវការក្នភុងស្រុកាាងសម្រ្រប់ 
វិស័យនាំច្រញ។ ដោយសារកម្ពុាមនទីផ្រសារតូច ការប្តូរទិស
ន្រះមិនម្រនាសញ្ញ្រល្អសម្រ្រប់ធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចមនកំណើន 
ខ្ពស់ដោយចីរភាពឡើយ។



26 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

c) មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

បនា្ទេប់ពីការកើនឡើងយ៉េងលឿន អស់រយ:ពេលប៉ុនា្មេន 
ឆា្នេំមក កំណើនឥណទានដេលបានផ្តល់ដោយគេឹះសា្ថេនមីកេូ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេេក់បញ្ញើ កា្លេយ 
ជា ៅ ទេឹងក្នុងឆា្នេំ 2016។ កំណើនឥណទានរបស់គ្រឹះសា្ថ្រន 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ 
បានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នភុងឆ្ន្រំ 2014 ក្នភុងអត្រ្រខ្ពស់ាង 50 
ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្រំកន្លងទៅ (រូបល្រខ 27) ប៉ុន្ត្របនា្ទ្រប់ត្រូវ 
បានបងា្អ្រក់ាបនា្ទ្រន់ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។ ឥណទានដ្រលផ្តល ់
ដោយគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ និងគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួល
ប្រ្រក់បញ្ញើ បានកើនដល់កម្រតិខ្ពស់បំផុតក្នភងុខ្រមីនា ឆ្ន្រ ំ2016 
ៅព្រលដ្រលឥណទានន្រះឡើងដល់ 3.3 ពាន់លានដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក ឬទំហំស្មើនឹង 16.7 ភាគរយ ន្រ ផសស ប៉ុន្ត្របាន 
ធា្ល្រក់ចុះាប់តាំងពីព្រលនោះមក13។ ៅខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ 2016 
ឥណទាននោះបានធា្ល្រក់ចុះមកត្រឹម 3.1 ពាន់លានដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក ឬស្មើនឹង 15.5 ភាគរយន្រ ផសស។ គួរគូសបញ្ជ្រក់
ថាទីផ្រសារឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមនលក្ខណ:ប្រមូលផ្តុំ និង
គ្រប់គ្រងដោយគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រ ូ 
ហិរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់បញ្ញើមួយចំនួនតូចត្របុ៉ណោ្ណ្រះ។ គ្រះឹសា្ថ្រន  
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ 
ចំនួន 12 ធំាងគ្រគ្របដណ្តប់ទីផ្រសារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 98 
ភាគរយ បើគិតពីទំហំផលបត្រឥណទាន និង 97 ភាគរយ 
បើគិតពីចំនួនអ្នភកខ្ច1ី4។

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

បំ��បំរួល�ៀបនឹង���ំមុន
អ����រ���ក់អតិបរ� (���ំ)

  

រូប��ខ 27: ឥណ�នក��ង��ុក��លផ�ល់�យ��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� 
/ទទួល���ក់ប��ើ�ន���ក់ចុះ���មៗ ផ��យ�វ�ញអ����រ���ក់�ន�ើន�ើង

��ភព: ����ធរកម���

13 កំណើនខ្ពស់ន្រះ មួយផ្នភ្រកបណ្ត្រលមកពីការធ្វើចំណត់ថា្ន្រក់គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើមួយក្នភុងចំណោមគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើនានា 
ឲ្រយកា្ល្រយទៅាធនាគារពាណិជ្ជ។

14 សូមអានបច្ចុប្របន្នភភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុាខ្រម្រសាឆ្ន្រំ2016 ចំពោះការពិភាក្រសាលម្អិតអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
15 អង្ក្រតស្រដ្ឋកិច្ច---- សង្គមកិច្ចកម្ពុា ឆ្ន្រំ 2015 ខ្រតុលាឆ្ន្រំ 2016 វិទ្រយាសា្ថ្រនាតិស្ថិតិ ក្រសួងផ្រនការ.

ចំនួនគេួសារដេលបានបេើបេេស់សេវា គេឹះសា្ថេនមីកេូ-
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេេក់បញ្ញើក៏បាន
ធា្លេក់ចុះផងដេរ គឺពី 2.19 លានគេួសារក្នុងឆា្នេំ 2015 មកតេឹម 
2.14 លានគេួសារ ក្នុងឆា្នេំ 2016។ អនុបាតឥណទានមិន  
ដំណើរការចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងពី 0.7 
ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 1.5 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ។ 
ក្នភុងបរិយាកាសមនការកើនឡើងឥណទានឆប់រហ័ស ដូច  
ករណីកម្ពុាក្នភុងរយ:ព្រលប្រ្រំមួយឆ្ន្រំកន្លងមក គុណភាព ន្រ 
ផលបត្រ ច្រើនត្របាំងបិទដោយល្របឿនផលបត្រដ្រលកំពុង
កើនឡើង។ ក្នភុងករណីដ្រលស្រដ្ឋកិច្ចមនវិបត្តិ ឬមនការធា្ល្រក់
ចុះក្នភុងខា្ល្រំងត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ទើបបញ្ហ្រដូចា មនអ្នភកខ្ចីប្រ្រក់ា 
ច្រើននាក់យកកម្ចីថ្មី ទៅសងបំណុលាស់ ាដើម អាចមើល 
ឃើញច្របាស់។ 

 
ការយល់ដឹងឲេយបានបេេកដអំពីមូលហេតុ ពីកេេយភាព  

ទេឹងនេកំណើននេឥណទានរបស់គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និង
គេះឹសា្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថទុទួលបេេក់បញ្ញើតេវូការពេលវេលា 
បន្ថេមទៀត។ ការសង្ក្រតមើលជំហានបឋមបងា្ហ្រញថាមនការ
ប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្ល្រំងពីសំណក់ប្រតិបត្តិការ មីក្រូហិរញ្ញ 
វត្ថមិុនរៀបរយដ្រលមនចំនួនកាន់ត្រច្រើនក្នភងុការផ្តល់ឥណទាន 
រាប់ទាំងអ្នភកចងការប្រ្រក់ឯកជនផងដ្ររ។ ៅព្រលដ្រលការ 
ប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រតានតឹង លក្ខណ:វិនិច្ឆយ័ក្នភងុការបានទទួល
ប្រ្រក់កម្ចី ក៏ប្រ្រទៅាធូររលុង ពិស្រសគឺពីសំណក់អ្នភករកសុី
ចងការប្រ្រក់ក្រ្រប្រព័ន្ធ និងមិនរៀបរយ។ ហ្រតុន្រះ គ្រួសារា
ច្រើនទំនងាពឹងផ្អ្រកលើអ្នភករកសីុចងការប្រ្រក់កាន់ត្រខា្ល្រងំឡើង
ក្នភុងការបានទទួលសាច់ប្រ្រក់ឆប់រហ័ស ដោយពុំាំបាច់មន 
វត្ថុ បញ្ច្រំ ដើម្របីសងប្រ្រក់កម្ចីាស់ ក៏ដូចាយកទៅចំណយ 
លើថា្ន្រំព្រទ្រយ ឬយកទៅជួសជុលផ្ទះសម្រប្រង15។ ទោះាយា៉្រង 
ណ ក្ត ី គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់បញ្ញើមួយចំនួនបាន 
ភា្ជ្រប់ភាពទ្រងឹន្រតម្រវូការទាបចំពោះឥណទានពីសំណក់កសិករ 
និង ពីពាណិជ្ជករក្រ្រប្រព័ន្ធ ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ាអវិជ្ជមន 
ដោយការលំបាកក្នភុងការនាំច្រញទំនិញកសិផល (ក្រ្រផ្លូវការ) 
ទៅកាន់បណ្ត្រប្រទ្រសជិតខាង ទៅនឹងការបន្តធា្ល្រក់ថ្ល្រទំនិញ 
កសិផល។ របាយការណ៍មួយចំនួនក៏បានភា្ជ្រប់ការធា្ល្រក់ចុះការ
ផ្តល់ឥណទានពីសំណក់គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ និងគ្រះឹសា្ថ្រន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើទៅនឹងភាពឆ្អ្រតរបស់ទីផ្រសារ 



27ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

16 សូមអាន MIMOSA, 2016 “Microfinance Index of Market Outreach and Saturation: Cambodia”, MIMOSA Project, May 2016 interim update.
17 ប្រកាសរបស់ធនាគារាតិន្រកម្ពុា ចុះថ្ង្រទី 13 ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2017
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រូប��ខ 28: �រ��ើ���ស់ឥណ�នធ��រ�ន�ើន�ើង���ង�ប់
រហ័សជំនួសឥណ�នផ�ល់�យ NGOs /MFIs/MDIs/ អ�ករកសុី 
ចង�រឯកជន (�គរយ��ឥណ�នសរុប)

��ភព: អ���ត��ដ�កិច�-សង�មកិច�កម���

ផងដ្ររ16។ ការកំហិតអត្រ្រការប្រ្រក់ដល់គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញ 
វត្ថុ/គ្រឹះសា្ថ្រន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសំណក់អាា្ញ្រ
ធរពាក់ព័ន្ធនាខ្រមីនាឆ្ន្រ ំ2017 ហើយមនប្រសិទ្ធភាពាប់តំាង 
ពីថ្ង្រ 1 ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2017 ក៏អាចកាត់បន្ថយកំណើន 
ឥណទាន ផងដ្ររ (សូមអានផ្នភ្រកបនា្ទ្រប់)។

d) ភាពជំពាក់បំណុល

ក្នុងខេមីនា ឆា្នេំ 2017 ធនាគារកណា្តេលបានចេញបេកាស
មួយដក់ឲេយអនុវត្តអំពីអតេេការបេេក់ពិតាន ចំពោះការផ្តល ់
ឥណទាន ក្នុងកមេិត 18 ភាគរយ ក្នុងមួយឆា្នេំ ដេលចូលជា 
ធរមន  កាលពីថ្ងេទី 1 ខេ មេសា ឆា្នេំ 2017 ចំពោះឥណទាន  
ដេលផ្តល់ដោយគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និងគេឹះសា្ថេនមីកេ ូ
ហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេេក់បញ្ញើ កេេមការតេួតពីនិតេយរបស់ធនាគារ
កណា្តេល17។ គោលបំណងន្រគោលនយោបាយកំណត់អត្រ្រ
ការប្រ្រក់ពិតានចំពោះការផ្តល់ឥណទាន គឺដើម្របីបន្ថយការ  
ប្រ្រក់ពីគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ និងគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួល
ប្រ្រក់បញ្ញើ ដ្រលបានទទួលអាា្ញ្របណ្ណពីធនាគារកណ្ត្រល។ 
ថ្ល្រទាបាងមុនន្រះន្រការខ្ចីប្រ្រក់នឹងអាចជួយជម្រុញសកម្ម
ភាពកសិកម្ម ទាក់ទាញវិនិយោគ និងពង្រីកការផលិតក្នភុងស្រុក 
ពុំនោះសោត មិនអាចទៅរួចឡើយ ពិស្រសចំពោះកសិករក្រីក្រ 
និងអាជីវករខា្ន្រតតូច។ គោលនយោបាយន្រះក៏អាចាការ  
ព្រយាយាមក្នភុងការបន្ទុចបងា្អ្រក់ទម្ល្រប់ឲ្រយខ្ចីដ្រលមិនបានគិតមុខ
គិតក្រ្រយ និងទប់សា្ក្រត់ការឡើងកំដៅហួសកំរិត ដ្រលអាច 
កើត ក្នភងុទីផ្រសារឥណទានអតិថិជនផងដ្ររ (សូមអានកិច្ចពិភាក្រសា
ខាងក្រ្រមស្តីពីការប្រើប្រ្រស់ចំណូលបានមកពីប្រ្រក់កម្ចីរបស់
គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។

ទោះជាយ៉េងណាក្តី គេមិនដឹងចេបស់ទេថាតើគេឹះសា្ថេន       
មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ និងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេេក់បញ្ញើ  
ដេលមនអាជា្ញេបណ្ណបុ៉នា្មេនមនសមត្ថភាពផ្តល់ឥណទានតេឹម 
ឬកេេមកមេិតអតេេការបេេក់ពិតាន។ ប្រសិនបើគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើាច្រើន 
មិនអាចទម្ល្រក់ការប្រ្រក់របស់ខ្លួនទ្រនោះ គោលនយោបាយ
ន្រះនឹងអាចប៉ះពាល់យ៉ា្រងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការផ្តល់ឥណទានថ្មរីបស់
ពួកគ្រ (លើកល្រងត្រគ្រះឹសា្ថ្រនទំាងនោះ យកថ្ល្រស្រវាមិន ទាក់ទង   
នឹងការប្រ្រក់ ដើម្របីប៉ះប៉ូវទៅនឹងអត្រ្រពិតាន)។ ហ្រតុន្រះ  

 គោលនយោបាយន្រះអាចបង្ខំឲ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង 
គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើបោះបង់ទីផ្រសារ មីក្រ ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្ត្រជំរុញឲ្រយមនការរើកដុះដលនូវអ្នភករកសុីចងការ
ឯកជន និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគា្ម្រនអាា្ញ្របណ្ណ ដ្រលពុំ  
បានផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូនោះឡើយ។ 
ប្រសិនបើមនទិដ្ឋភាពន្រះ គោលនយោបាយកំណត់អត្រ្រការ
ប្រ្រក់ពិតាន មិនអាចផ្តល់ការការពារអ្នភកខ្ចបី្រ្រក់ក្រកី្រៅជនបទ   
និងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគ្រដូចការរំពឹងទុកបានឡើយ ។ 
បន្ថ្រមពីលើន្រះ គោលនយោបាយអត្រ្រការប្រ្រក់ពិតាន នឹង
ផត់ច្រញនូវធនាគារពាណិជ្ជដ្រលឈានមុខក្នភុងការផ្តល់ឥណ
ទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធផលនេអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជា ឆា្នេំ 2015 
(CSES) បង្ហេញថាឥណទានដេលផ្តល់ដោយអង្គការមិនមេន
រដ្ឋេភិបាល ដេលអាចរួមមនគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និងគេឹះ
សា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេេក់បញ្ញើ មនតេឹមតេ 20 ភាគរយ
នេទឹកបេេក់កម្ចីសរុបរបស់គេួសារទាំងអស់ប៉ុណោ្ណេះ ក្នុងឆា្នេ ំ
2015 ចំណ្រកឯឥណទានដ្រលផ្តល់ធនាគារមនចំណ្រកធំ 
បំផុត ស្ទើរត្រជិត 60 ភាគរយ (រូបល្រខ 28)។ ប្រការន្រះអាច 
កំហិតផលប៉ះពាល់ន្រប្រកាសខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2017 ស្តីពីអត្រ្រ 
ការប្រ្រក់ពិតានលើការផ្តល់ឥណទាន ដ្រលអនុវត្តសម្រ្រប់ត្រ
គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ និងគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់
បញ្ញើទាំងឡាយណ ដ្រលបានទទួលអាា្ញ្របណ្ណពីធនាគារ 
កណ្ត្រលត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ អត្រ្រការប្រ្រក់មធ្រយមដ្រលបង់ដោយ 



28 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

ភ�ំ��ញ 38,
(3%)

ជនបទ����ង�ៀត,
1,104, (88%)

ទី��ជុំជន����ង�ៀត,
113, (9%)

រូប��ខ 29: ចំ��ក����រ�ប់បំណ�ល�ម��បខណ� 
ភូមិ���� (�ន់����រ ���ំ 2015)

��ភព: អ���ត��ដ�កិច�-សង�មកិច�កម������ ំ2015

18   របាយការណ៍ MIMOSA Cambodia, ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 2016 
19 ចំណូលប្រាំឆ្ន្រំ និងចំនួនឥណទានតត្រូវបានរាយការណ៍ៅក្នភុងអង្ក្រតស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពុាឆ្ន្រំ 2015(CSES)។ មនភាពខុសគា្ន្ររវាងបរិមណទឹកប្រ្រក់ឥណទានៅក្នភុង CSES 2015 

និងតួល្រខរបស់ធនាគារកណ្ត្រល។
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រូប��ខ 30: �ពជំ�ក់បំណ�លរបស់����រកំពុង�ើន�ើងក��ង 
ចំ�ម����រជនបទ កម�ីពុំ�ន់សង (�គរយ��ចំណ�ល 
���យក�ត់ពន����ំ���ំ)

��ភព: អ���ត��ដ�កិច�-សង�មកិច�

គ្រួសារនានាៅកម្ពុាស្មើនឹង 2.4 ភាគរយ ក្នភុងមួយខ្រ (ឬ 
32.9 ភាគរយ ក្នភុងមួយឆ្ន្រំ) ទោះបីាគ្រួសារប្រើប្រ្រស់ឥណ
ទានធនាគារកាន់ត្រច្រើន ស្របព្រលបន្ថយការពឹងផ្អ្រកលើ 
អ្នភករកសុីចងការប្រ្រក់។ 

ទោះាយា៉្រងណក្តី អង្ក្រតស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុាឆ្ន្រំ 
2015 មិនបានបញ្ជ្រក់ទំហំន្រឥណទានដ្រលផ្តល់ដោយគ្រឹះ
សា្ថ្រនមីក្រូ-ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក ់
បញ្ញើ ដ្រលមនអាា្ញ្របណ្ណពីធនាគារកណ្ត្រលលើតួល្រខ 
ឥណទានសរុបនោះឡើយ ាហ្រតុធ្វើឲ្រយមនលំបាកក្នភុងការ 
កំណត់ផលប៉ះពាល់ដ្រលអាចកើតមន បណ្ត្រលមកពីការ 
ដក់ឲ្រយមនអត្រ្រប្រ្រក់ពិតានថ្មី។

 
គេួសារជនបទទំនងជាបេឈមការលំបាកក្នុងការខ្ចីបេេក់

ជាង គេ ដោយសារពួកគ្របង់អត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់បំផុតស្មើនឹង 
2.5 ភាគរយ ក្នភុងមួយខ្រ (ឬ 34.5 ភាគរយក្នភុងមួយឆ្ន្រំ) ធៀប 
នឹង 2.1 ភាគរយក្នភុងមួយខ្រ (ឬ 2.3 ភាគរយក្នភុងមួយឆ្ន្រំ) បង់
ដោយគ្រួសារៅតំបន់ទីប្រជុំជនឯទៀត (និង 2.4 ភាគរយ 
ក្នភុងមួយខ្រ បង់ដោយគ្រួសារៅភ្នភំព្រញ)។

គេសួារជាប់បំណុលៅជនបទស្មើនឹង 80 ភាគរយ នេចំនួន
អ្នកជាប់បំណុលសរុបៅកម្ពុជាចំនូន 1.25 លានគេួសារ ក្នុង 
ឆា្នេំ 2015 (រូបល្រខ 29) ឡើងពីចំនួន 80 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2009។ ក្នភងុរយ:ព្រលដូចគា្ន្រ អត្រ្រការប្រើប្រ្រស់ឥណទានដោយ

គ្រួសារជនបទសម្រ្រប់ការងារផលិតកម្ម ដ្រលអាចរួមមន 
ផលិតកម្មដ្រលត្រូវបានាត់ថា្ន្រក់ា “សកម្មភាពកសិកម្ម” និង 
៉សកម្មភាពមិនម្រនកសិកម្ម” បានធា្ល្រក់ចុះពី 38.3 ភាគរយ 
មកត្រឹម 32 ភាគរយ។ ទំហំឥណទានមធ្រយមបានកើនឡើង 
លើសបួនដងច្រើនាងអត្រ្រកំណើនន្រប្រ្រក់ចំណូលាតិដុល 
សម្រ្រប់ពលរដ្ឋម្ន្រក់ក្នភងុរយ:ព្រលដូចគា្ន្រ18។ ការកើនឡើងនូវ  
ការប្រើប្រ្រស់ដោយសារកំណើនក្នភងុការទទួលបានឥណទានក្នភងុ 
ស្រុក ក៏បានរួមចំណ្រក ក្នភុងការធ្វើឲ្រយមនសម្ព្រធអតិផរណ 
កើនឡើងាបន្តកាលពីព្រលថ្មីៗ  ដូចដ្រលយើងបានកត់សម្គ្រល់ 
រួចមកហើយដ្ររ។

 
ភាពជំពាក់បំណុលបានកើនឡើងខ្ពស់ចាប់តំាងពីឆា្នេ ំ2010 

ពិសេសសមេេប់គេសួារជនបទ (រូបលេខ 30)។ ចំនួនទឹកប្រ្រក់
បំណុលាមធ្រយមសម្រ្រប់មួយគ្រួសារ គិតាភាគរយ ន្រប្រ្រក់
ចំណូលក្រ្រយពន្ធប្រាំឆ្ន្រំៅតំបន់ជនបទ មននិនា្ន្រការកើន 
ឡើង កើនដល់ 29 ភាគរយ ន្រប្រ្រក់ចំណូលប្រាំឆ្ន្ររំបស់ ពួក 
គ្រ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 លើកល្រងត្រក្នភុងឆ្ន្រំ 2013 ៅព្រល ដ្រល  
 ទឹកប្រ្រក់បំណុលនោះឡើងខ្ពស់បំផុតដល់ 30 ភាគរយ។19  
ការកើនឡើងនូវភាពាប់ជំពាក់បំណុលក៏អាចបណ្ត្រលមកពី
ការបង្កើនយា៉្រងឆប់រហ័សនូវផលិតផល និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថ ុ
ផងដ្ររ។ ចំណុចន្រះ រួមមន ភតិសន្រយា(ការជួល) ដ្រលសព្វ
ថ្ង្រគ្របដណ្តប់ទំនិញប្រើប្រ្រស់បានយូរ ដូចា យានយន្ត   
គ្រឿងចក្រ សម្ភ្ររ:បរិកា្ខ្ររ ទូរស័ព្ទទំនើប។ល។ ដ្រលផ្តល់ដោយ 



29ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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រូប��ខ 31: ក��ង��ល��ន�ពរ�ង�ំ �រ��មូលចំណ�ល�ក់ 
ដូច����ឹង គិត��គរយ�� ផសស

��ភព: ����ធរកម���  
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រូប��ខ 32: អគ��យក���នគយនិងរ���ករ និងអគ��យក���នពន��រ 
����អង��ព��មូលចំណ�លចម��ង��លចំណ�ល�ំងពីរអង��ព��ើ
នឹង 80 �គរយ���រ��មូលចំណ�លសរុប (�គរយ)

��ភព: ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក

វិស័យ ធនាគារ និងមិនម្រនធនាគារ ក្នភុងការទាញផលពីការ 
កើនឡើងនូវតម្រូវការក្នភុងស្រុក ដ្រលមួយផ្នភ្រកជំរុញដោយ 
សន្ទុះរើកចម្រើនន្រវិស័យសំណង់ និងវិស័យអចលនទ្រព្រយ។ 

 វិស័យសារពើពន្ធ

a) ចំណូលក្នុងសេុក

ខណ:ដេលការបេមូលចំណូលៅតេមនភាពរឹងមំ អនុ 
បាត ចំណូលធៀបនឹង ផសស កំពុងស្ថតិៅទេងឹ បនា្ទេប់ពី បាន
កើនឡើងយ៉េងឆាប់រហ័សក្នងុរយ:ពេលបុ៉នា្មេនឆា្នេចុំងកេេយនេះ 
(រូបលេខ 31)។ ការប្រមូលពន្ធផ្ទ្រល់ និងពន្ធមិនផ្ទ្រល់ៅរក្រសា
ភាពរឹងមំ ចំណ្រកឯការប្រមូលចំណូលមិនម្រនពន្ធបានធា្ល្រក់
ចុះក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ។ ការប្រមូលចំណូលបច្ចុប្របន្នភារួម គិតា 
ភាគរយន្រ  ផសស ស្ថិតក្នភុងសភាពទ្រឹង។ ន្រះមិនម្រនអ្វីគួរ 
ឲ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលឡើយ ៅព្រលដ្រលអនុបាតចំណូលធៀបនឹង 
ផសស បានកើនឡើងយា៉្រងឆប់រហ័សក្នភុងរយ:ព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំ
កន្លងទៅ ដោយសារការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង និងការ 
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរ ចំណូលឆ្ន្រំ 2014-18 ការកើនឡើង 
ន្រ ការនាំចូល និងការប្រើប្រ្រស់ក្នភុងស្រុក។ ចំណូលក្នភុងស្រុក
ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថានមនកម្រិតស្មើនឹង 18.5 ភាគរយ ន្រ 
ផសស ធៀបនឹង 18.7 ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 
មូលហ្រតុចម្របងគឺ បណ្ត្រលមកពីការធា្ល្រក់ចុះនូវចំណូលមិនម្រន
ពន្ធ អស់ទំហំ 0.8 ភាគរយ ន្រ ផសស មកត្រឹម 2.2 ភាគរយ 
ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016។

ការកើនឡើងនូវការនំាចូលកាលពីពេលថ្មីៗដើមេបីបេើបេេស់ 
ក្នុងវិស័យសំណង់ និងការរើកចមេើនដ៏ឆាប់រហ័សនេ វិស័យ 
អចលន ទេពេយ បានទេទេង់ចំណូលគយ។ ការកើនឡើងនូវការ 
ផលិត និងការប្រើប្រ្រស់ក្នភុងស្រុក បានបង្កើនការប្រមូលពន្ធ 
ក្នភុងស្រុក។ សព្វថ្ង្រ ការប្រមូលចំណូលមិនម្រនពន្ធ ាចម្របងគឺ 
កម្រ្រ ប៉ា្រតង់ ការច្រករំល្រកចំណូល និងប្រ្រក់កម្រ្រស្រវាផ្រស្រងៗ
ដ្រលកើនឡើងមួយផ្នភ្រកធំតាមរយ:ការដក់ឲ្រយប្រើប្រព័ន្ធវិក្កយ
បត្រស្តង់ដរ និងប្រកាសអន្តរសា្ថ្រប័នបានធា្ល្រក់ចុះ។

ចំណូលរួមគា្នេរវាងអគ្គនាយកដ្ឋេនគយនិងរដ្ឋេករ ជាមួយ  
 នឹងអគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរមនចំនួនបេមណជា 80ភាគរយ 
នេការបេមូលចំណូលសរុប (រូបលេខ 32)។ ការបង្កើនការ 
ប្រមូលចំណូល ពីសំណក់សា្ថ្រប័នប្រមូលចំណូលសំខាន់ៗ 
រួមមន អគ្គនាយកដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋ្រករ និងអគ្គនាយកដ្ឋ្រន  
ពន្ធដរបន្តទ្រទ្រង់ការអនុវត្តចំណូល។ ខណ:ដ្រលអគ្គនាយក 
ដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋ្រករ ៅត្រាសា្ថ្រប័នប្រមូលចំណូលបានច្រើន
ាងគ្រ បានប្រមូលពន្ធគយលើស 40 ភាគរយន្រការប្រមូល 
ចំណូលសរុប អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរកំពុងតាមប្រកៀកប្រកិត 
ពោលគឺប្រមូលបាន 36 ភាគរយន្រចំណូលសរុបក្នភងុឆ្ន្រ ំ2016 
ធៀបនឹងត្រឹមត្រ 31 ភាគរយ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2009។ ក្នភុងរយ:ព្រល 
ដូចគា្ន្រ ការកើនឡើងចំណូលពីពន្ធផ្ទ្រល់ កើនឡើងពី 1.7 
ភាគរយ ន្រ ផសស ដល់ 3.8 ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 គឺាលទ្ធផលគួរឲ្រយលើកទឹកចិត្តមួយខណ:ដ្រលកម្ពុា
សន្រយាកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលាបណ្តើរៗតាមកិច្ចព្រមព្រៀង 
ពាណិជ្ជកម្មស្ររើអាសា៊្រន។
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20 តារាង 5.1 វិនិយោគមូលធនដ្រលត្រូវការដើម្របីសម្រ្រចផ្រនការកំណើន ផសស និងប្រភពសកា្ត្រនុពលន្រហិរញ្ញប្របទានសម្រ្រប់តម្រូវការវិនិយោគ: ផយអជ  2014-18 រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុា

b) ចំណាយសាធារណ:

នយោបាយបង្កើនសារពើពន្ធបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆា្នេំ 2016 
បនា្ទេប់ពីការពងេឹងសារពើពន្ធអស់រយ:ពេលចេើនឆា្នេំ (រូបលេខ 
33)។ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ចំណយសាធារណ:ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថា
បានកើនឡើង 21.5 ភាគរយ ន្រ ផសស ធៀបនឹង 20.5 
ភាគរយ ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។ ការកើនឡើងន្រះមួយ  
ផ្នភ្រកធំគឺដោយសារការបង្កើនបៀវត្រសន្រវិស័យសាធារណ: ា 
មួយនឹងផ្រនការបង្កើនប្រ្រក់ខ្រមន្ត្រីរាជការយា៉្រងតិចឲ្រយឡើង 
ដល់ 1 លានរៀល (សមមូលនឹង 250 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ក្នភុង 
មួយខ្រ ៅត្រមឹឆឆ្ន្រ ំ2018។ ាមួយគា្ន្រនោះ ចំណយវិនិយោគ
មូលធនសរុបមននិនា្ន្រការថយចុះ ដោយសារការធា្ល្រក់ចុះា 
បណ្តើរៗន្រផ្នភ្រកមូលនិធិផ្តល់ដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ គិតា ភាគរយ 
ន្រ ផសស។

បេេក់បៀវតេសនេវិស័យសាធារណ: តេវូបានប៉ាេន់សា្មេន ថា បាន 
កើនឡើងពី 4 ភាគរយនេ ផសស ក្នុងឆា្នេំ 2011 ដល់ 7.4 
ភាគរយ  នេ ផសស ក្នុងឆា្នេំ 2016 រើឯក្នុងអំឡុងពេលដូចគា្នេ 
ចំណាយវិនិយោគមូលធនសាធារណ: បានធា្លេក់ចុះពី 10.8 
ភាគរយនេ ផសស មកតេមឹ 7.1 ភាគរយ នេ ផសស20។ ទោះបី 
ា ការកើនឡើងនូវការប្រមូលចំណូល អនុញ្ញ្រតឲ្រយបង្កើនប្រ្រក់
បៀវត្រសន្រវិស័យសាធារណ:ក្តី ការធា្ល្រក់ចុះបណ្តើរៗន្រចំណយ
មូលធននាព្រលថ្មីៗន្រះ ពុំម្រនាសញ្ញ្រល្អសម្រ្រប់ការបង្កើន
ភាពប្រកួតប្រជ្រង និងការរក្រសាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចឲ្រយស្ថតិក្នភងុកំរិត
ខ្ពស់នោះទ្រ។

មូលហ្រតុចម្របងន្រនិនា្ន្រការធា្ល្រក់ចុះន្រះ បណ្ត្រលមកពីការ 
កាត់បន្ថយវិនិយោគមូលធនរបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍។ ការបង្កើន 
ការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធសាធារណ: ាស្រចក្ត ីត្រវូការ  
ាំបាច់ ដើម្របីបង្កើនលទ្ធផល ទាំងតាមរយ:ការជំរុញបង្កើន 
តម្រូវការសរុបក្នភុងរយ:ព្រលខ្លី និងតាមរយ:ការពង្រីកសមត្ថ
ភាពផលិតន្រស្រដ្ឋកិច្ច ាមួយនឹងស្តកុហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដ្រល
ខ្ពស់ាងមុនក្នភុងរយ:ព្រលវ្រង។

ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិឆា្នេ ំ(ផយអជ) 2014-2018 
កំណត់ផេនការចំណាយវិនិយោគមូលធនបេមណជា 7.6 
ភាគរយនេ ផសស ដើមេបីឲេយមនកំណើនបេហេល 7 ភាគរយ។ 
ទោះាយា៉្រងន្រះក្តី ចំណយវិនិយោគាក់ស្ត្រងបានថយចុះ 
មកត្រឹម 7.1 ភាគរយន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 (តារាងល្រខ 
1)។ ក្នភុងបរិបទន្រការធា្ល្រក់ចុះថវិកាមូលធន ដ្រលផ្តល់ដោយ 
ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ ដ្រល ផយអជ មិនបានប្រមើលឃើញនោះ ការ 
បង្កើនចំណយមូលធនរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ដើម្របីជំរុញការវិនិយោគ  
នំាមកនូវកំណើនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្រកី្រ ាពិស្រស 
ការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធរូបវន្តគឺាការាំបាច់។ ទោះ 
ាយ៉ា្រងណក្ត ី ការលើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌគតិយុត្តចំពោះការគ្រប់
គ្រងវិនិយោគសាធារណ: និងការកសាងសមត្ថភាពៅតាម

តារងលេខ 1: ចំណយវិនិយោគមូលធនមននិនា្ន្រការធា្ល្រក់ចុះ 
និងទាបាងកម្រិត ផយអជ  តម្រូវ (ភាគរយន្រ ផសស)

2014 2015 2016e 2017b 2018f

ផយអជ           
7.5 

           
7.4 

           
7.6 

           
7.6 

           
7.3 

ក្នភងុស្រកុ      
1.8 

             
1.8 

             
1.9 

             
1.9 

             
1.7 

បរទ្រស              
5.7 

             
5.6 

             
5.7 

             
5.7 

             
5.6 

ជាក់ស្តេង              
8.2 

             
7.8 

             
7.1 

             
7.2 

             
7.0 

ក្នភងុស្រកុ            
1.9 

          
2.6 

            
2.4 

             
2.4 

             
2.4 

បរទ្រស              
6.3 

             
5.2 

             
4.7 

             
4.8 

             
4.6 

ប្រភព: ផយអជ 2014-18 និងការបា៉្រន់សា្ម្រន និងចំណោលរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភព
សំគាល់: e = បា៉្រន់សា្ម្រន; b = ថវិកា; f = ព្រយាករណ៍
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ចំណ�ល ចំ�យ ឱន�ព (គិត�ំងជំនួយឥតសំណង)

រូប��ខ 34: �រ��មូលចំណ�ល�ន��ើន��ើឲ��ឱន�ព�រ�ើពន�រួមតូច            
(�គរយ�� ផសស)

��ភព: ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក

តារងលេខ 2: ថវិកា 2017 ធៀបនឹងថវិកាបា៉្រន់សា្ម្រន 2016 
(ភាគរយន្រ ផសស)

បេតិបត្តិការរបស់ រដ្ឋេភិបាល 2016e 2017b

ចំណូលក្នុងសេុក 18.4 18.2

ចំណាយសរុប 21.4 21.7

ក្នភុងនោះប្រ្រក់ខ្រ 7.4 7.6

មិនម្រនប្រ្រក់ខ្រ 7.1 6.9

មូលធន 7.2 7.2

ឱនភាពរួម -1.4 -2.3

ប្រភព: អាា្ញ្រធរកម្ពុា និងការបា៉្រន់សា្ម្រនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
e = បា៉្រន់សា្ម្រន and b = ថវិកា

ក្រសួងសំខាន់ៗ និងៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺាស្រចក្តីាំ 
បាច់បំផុត ដ្រលាបុរ្រលក្ខខណ្ឌមួយសម្រ្រប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាព 
វិនិយោគ។ សម្រ្រប់ព័តមនលម្អិតបន្ថ្រមស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិនិ
យោគសាធារណ: សូមអានប្រធានបទជ្រើសរើសស្តីពី “ការវិនិ 
យោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងស្រវាសាធារណ:”។

c) តុលេយភាពសារពើពន្ធ

ក្នុងពេលជួយជំរុញកំណើន នយោបាយបង្កើនសារពើពន្ធ
បានធ្វើឲេយឱនភាពសារពើពន្ធសរុប មនទំហំកាន់តេធំ។ ទោះា 
យា៉្រងណក្តី ការប្រមូលចំណូលបានច្រើនាបន្តបនា្ទ្រប់បាន 
ជួយកាត់បន្ថយឱនភាពសារពើពន្ធ។ ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ឱនភាព 
សារពើពន្ធសរុប (គិតទំាងជំនួយឥតសំណង) ត្រវូបានប៉ា្រន់ សា្ម្រន  
ថាបានឡើងដល់ 1.4 ភាគរយន្រ ផសស ធៀបនឹង តុល្រយភាព 
សារពើពន្ធក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 (រូបល្រខ 34)។ ឱនភាព សារពើ 
ពន្ធបានឡើងពី 1.8 ភាគរយន្រ ផសស ដល់ 3.0 ភាគរយ ន្រ 
ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 បើមិនរាប់បញ្ចូលជំនួយឥតសំណង។

d) ថវិកាឆា្នេំ 2017

ចំណាយសារធារណ:ក្នុងថវិកាឆា្នេំ 2017 តេូវបានបង្កើន 
ឡើងបន្ថេមទៀត ដោយសារការបង្កើនបញ្ជីបេេក់បៀរវតេសនេ 
វិស័យសាធារណ:។ ថវិកាចំណូលទំនងមនទំហំទាបាងការ
ប្រមូលចំណូលបា៉្រន់សា្ម្រនសម្រ្រប់ឆ្ន្រំមុន ធ្វើឲ្រយឱនភាព សារពើ 
ពន្ធ សរុបកើនឡើងដល់ 2.3 ភាគរយ ន្រ ផសស ។ ថវិកា 
ចំណយ សាធារណ:សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 2017 ស្មើនឹង 21.7 ភាគរយ 
ន្រ ផសស ធៀបនឹងចំណយបា៉្រន់សា្ម្រន 21.4 ភាគរយន្រ 
ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ៅព្រលដ្រលបៀវត្រសវិស័យសាធារណ:
កើនឡើងពី 7.4 ភាគរយន្រ ផសស ដល់ 7.6 ភាគរយន្រ 
ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 (តារាងល្រខ 2)។ ទោះាយា៉្រងណក្តី 
ផ្នភ្រកមិនម្រនបៀវត្រសបានធា្ល្រក់ចុះបន្ថ្រមទៀត គឺពី 7.1 ភាគរយ 
ន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 2015 មកត្រឹម 6.9 ភាគរយ ន្រ ផសស 
ៅក្នភុងថវិកាឆ្ន្រំ 2017។ 

ាមួយនឹងការធា្ល្រក់ចុះចំណូលថវិកាក្នភុងស្រុកបន្តិចឱនភាព   
សារពើពន្ធារួម (គិតទាំងជំនួយឥតសំណង) បានកើនទំហំ 
0.9 ភាគរយន្រ ផសស ពង្រីកខ្លួនពីទំហំ 1.4 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ទៅដល់ 2.3 ភាគរយក្នភុងថវិកាឆ្ន្រំ 2017។ ឱនភាព 
ថវិកាឆ្ន្រំ 2017 កើនឡើងពី 3.0 ភាគរយន្រ ផសស ក្នភុងឆ្ន្រំ 
2016 ដល់ 3.5 ភាគរយន្រ ផសស ប្រសិនបើមិនគិត ជំនួយ 
ឥតសំណង។

ចំណត់ថា្ន្រក់កង្វល់បំណុលរបស់កម្ពុា ៅក្នភុងការវិភាគ 
ចុងក្រ្រយរបស់ធនាគារពិភពលោក/មូលនិធិរូបិយវត្ថអុន្តរាតិ 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 ស្តីពីនិរន្តរភាពបំណុល ៅត្រមនកម្រិតទាប 
មួយផ្នភ្រកធំ គឺដោយសារគោលការណ៍ចម្របងន្រការខ្ចីត្រក្នភុង 
លក្ខខណ្ឌសម្របទានប៉ុណោ្ណ្រះ។
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C. ទស្សនវិស័យ និងហានិភ័យ

កំណើនតេវូបានពេយាករថាៅតេមនភាព
រឹងមំ ក្នុងកមេិត 6.9 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំនេះ 
និងឆា្នេំកេេយ ប៉ុន្តេ រំពឹងថានឹងថយចុះបន្តិច 
មកតេឹម 6.7 ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2019 (តារង 
លេខ 3)។ ខណ:ដ្រលកំណើនត្រវូបានជំរុញ
មួយផ្នភ្រក តាមរយ:ការបង្កើនចំណយរបស់
រដ្ឋ្រភិបាល សញ្ញ្រធា្ល្រក់ចុះមួយចំនួន ា 
ពិស្រស វិស័យសំណង់កំពុងត្រល្រចឡើង។ 
ការធា្ល្រក់ចុះបន្តិចបន្តួចន្រវិស័យកាត់ដ្ររ 
សម្លៀកបំពាក់ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងប៉ះប៉ូវ 
ដោយការរើកចម្រើនន្រវិស័យកសិកម្ម (អាស្រយ័ 
ដោយកិច្ចប្រឹងប្រ្រងក្នភុងព្រលថ្មីៗក្នភុងការធ្វើ  
ឲ្រយវិស័យន្រះសន្ទុះឡើងវិញ) និងវិស័យ 
កម្មន ្តសាល ដូចា ស្របៀងអាហារ ភ្រសជ្ជ: 
និងការក្រច្នភ្រកសិផល។ វិស័យទ្រសចរណ៍ 
ក៏អាចងើបឡើងវិញាបណ្តើរៗផងដ្ររ មួយ 
ផ្នភ្រកគឺដោយសារការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់ 
និងគំនិតផ្តួចផ្តើម ព្រមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រ្រង
លើកកម្ពស់ថ្មីៗក្នភុងការធ្វើពិពិធកម្មគោលដៅ 
ទ្រសចរក្រ្រពីប្រ្រសាទអង្គរ ដើម្របីបង្កើន 
សន្ទុះន្រការមកដល់ន្រភ្ញៀវទ្រសចរ។

2015 2016e 2017p 2018f 2019f

កំណើនពិតន្រ ផសស ថ្ល្រទីផ្រសារថ្ររ 7.0 6.9 6.9 6.9 6.7

កំណើនពិតន្រ ផសស តាមកតា្ត្រថ្ល្រថ្ររ 6.9 6.8 6.8 6.8 6.6

កសិកម្ម 0.2 1.2 1 0.8 0.7

ឧស្រសាហកម្ម 11.7 10.4 9.8 8.9 8.8

ស្រវាកម្ម 7.1 6.8 7.1 8 7.2

វិស័យសាធារណ: (% ន្រ ផសស)      

ចំណូលក្នភុងស្រុករបស់រដ្ឋ្រភិបាល 18.7 18.4 18.2 17.7 17.1

ចំណយរដ្ឋ្រភិបាល 20.5 21.4 23.3 22.5 21.6

តុល្រយភាពសារពើពន្ធគិតទាំងជំនួយ 
ឥតសំណង

-1.8 0.0 -1.4 -3.5 -3.4

អតិផរណ (មធ្រយមភាគតាមគ្រ្រ) 1.3 3.5 3.7 4.2 5.2

តុល្រយភាពគណនីចរន្ត (% ន្រ ផសស) -9.7 -10.6 -9.5 -9.2 -8.9

វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 
(% ន្រ ផសស)

9.1 10.2 9.4 7.7 6.5

បំណុលបរទ្រស(% ន្រ ផសស) 32.1 32.9 33.5 33.8 33.6

ប្រភពៈ   អាា្ញ្រធរកម្ពុា ធនាគារពិភពលោក  និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរាតិ 
សំគាល់: e = បា៉្រន់សា្ម្រន; f = ព្រយាករណ៍; p = ចំណោល

តារងលេខ 3:  សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់- ចំណោលឆ្ន្រំ 2017 - 2019



34 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

ទសេសនវិស័យសមេេប់កំណើនក្នុងរយ:ពេលមធេយម ៅតេ 
មនភាព បេសើរ ទេទេង់ភាគចេើនដោយពិពិធកម្មនាំចេញ ។ 
ទោះ ាយ៉ា្រងណក្ត ី ដូចបានពិភាក្រសាៅក្នភងុប្រធានបទ ជំរើស  
ក្នភុងផ្នភ្រកខាងក្រ្រម ការជំរុញសន្ទុះវិនិយោគ ដ្រលមនផលិត 
ភាព ាពិស្រសការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដ្រល 
ាការប្ត្រា្ញ្រដើម្របីជំរុញកំណើន និងផលប្រយោជន៍របស ់
ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ ច្រងៅក្នភុង ផយអជ ឆ្ន្រំ 2014-18 និងបង្កើន 
ប្រសិទ្ធភាពចំណយ គឺាកិច្ចការសំខាន់ ខណ:ដ្រលកង្វះខាត
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធត្រវូបានមើលឃើញថាាឧបសគ្គចម្របងមួយ 
អស់រយ:ាយូរមកហើយ និងក៏ាបញ្ហ្រដ្រលធ្វើឲ្រយរាំងស្ទះ 
ដល់ការអភិវឌ្រឍន៍មួយគួរឲ្រយកត់សំគាល់។ ការលើកកម្ពស ់
ផលិត ភាពការងារ និងសមិទ្ធកម្មន្រវិស័យសាធារណ:មន 
សារសំខាន់ ដើម្របីរក្រសាលក្ខណ:ប្រកួតប្រជ្រង ខណ:មន  
កំណើនប្រកួតប្រជ្រងពីបណ្ត្រប្រទ្រសនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់ 
ដ្រលមនឈ្នភួលពលកម្មថោក។

 
សា្ថេនភាពពាណិជ្ជកម្មកេេបេទេសរបស់កម្ពជុាតេវូបានរំពឹង

ថានឹងៅអាចទេទេង់បាន ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវលំហូរវិនិ
យោគផ្ទេល់ពីបរទេស បេេងឥន្ធន:មនតម្លេោក និងការនំាចូល
ធា្លេក់ចុះក្នងុរយ:ពេលខ្ល។ី ការក្រតម្រវូក្នភងុវិស័យសំណង់ក្រ្រយ 
ពីមនវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថពិុភពលោកនឹងធ្វើឲ្រយការនំាចូលធា្ល្រក់ចុះក្នភងុ
រយ:ព្រលខ្លី ក្នភុងព្រលដ្រលដំណក់កាលន្រគម្រ្រងសំណង់
លំៅដ្ឋ្រន និងអគារពាណិជ្ជកម្មទំនើបខ្ពស់ៗាច្រើនឈាន 
ចូលដំណក់កាលបញ្ចប់។ វឌ្រឍនភាព ក្នភុងការជំរុញផលិតកម្ម
ក្នភុងស្រុកបន្តិចម្តងៗ ក៏ជួយជំនួសការនាំចូលក្នភុងរយ:ព្រល 
មធ្រយមផងដ្ររ។

គោលនយោបាយពងេីកសារពើពន្ធ ទំនងជានឹងបន្តរហូត 
ដល់ឆា្នេ ំ2018 ខណ:កំណើនបញ្ជបីៀវតេសនេវិស័យ សាធារណ: 
ចំណាយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នេត និងតមេូវការក្នុងការជំរុញ   
វិនិយោគសាធារណ: ទំនងជាធ្វើឲេយចំណាយសាធារណ:កើន 
ឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ាមួយនឹងការក្រតម្រូវ ន្រវិស័យសំណង់ 
និងអចលនទ្រព្រយ ដ្រលធ្វើឲ្រយតម្រូវការប្រើប្រ្រស់ក្នភុងស្រុក និង 
ការនាំចូលធា្ល្រក់ចុះ ចំណូលរឹងមំ ដ្រលកម្ពុាទទួលបាន រហូត 

មក ដល់ព្រលថ្មីៗន្រះ អាចថយចុះាបណ្តើរៗ។ បញ្ហ្រន្រះ 
នឹងកើតមនឡើង ប្រសិនបើគា្ម្រនវិធានការគោលនយោបាយ
ពន្ធត្រូវបានដក់ចូលដើម្របីពង្រីកមូលដ្ឋ្រនពន្ធ និងពង្រឹងការ 
គ្រប់គ្រងចំណូលបន្ថ្រមទៀតក្នភុងរយ:ព្រលខ្លី និងរយ:ព្រល 
មធ្រយម។

សេដ្ឋកិច្ចមិនមេនកសិកម្មៅជនបទ អាចជាកតា្តេរួម 
ចំណេក មួយយ៉េងសំខាន់ ចំពោះការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ និង
ធ្វើឲេយមនវិបុលភាពជារួមៅកម្ពជុា ក្នងុរយ:ពេលបុ៉នា្មេនឆា្នេ ំខាង   
មុខ។ ប្រទ្រសកម្ពុាមនលក្ខណ:ស្រដៀងប្រទ្រសវៀតណម 
ការធ្វើពិពិធកម្មការចិញ្ចឹមជីវិតៅជនបទបានរួមចំណ្រករួច 
មកហើយក្នភុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រាខា្ល្រំង និងនាំមកនូវ 
វិបុល ភាព រួម ហើយប្រ្រក់ចំណូលមិនម្រនកសិកម្មមនទំហំ 
ប្រមណា 36 ភាគរយន្រប្រ្រក់ចំណូលរបស់ប្រាពលរដ្ឋក្រកី្រ 
40 ភាគរយក្នភុងឆ្ន្រំ 2015។

ហានិភ័យអវិជ្ជមនចំពោះទសេសនវិស័យនេះ រួមមន បច្ចយ័
អវិជ្ជមនពីការតម្លើងអតេេការបេេក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ភាព
យឺតយ៉េវក្នងុការងើបឡើងវិញយឺតជាងការរំពឹងទុកនេសេដ្ឋកិច្ច
ៅអឺរ៉ុប និងភាពមិនបេេកដបេជានេពាណិជ្ជកម្មសកល ។ 
ចំណ្រក ក្នភងុស្រកុវិញ ភាពមិនប្រ្រកដប្រាទាក់ទងនឹងការបោះ 
ឆ្ន្រតអាចកើតឡើងក្នភុងព្រល និងក្រ្រយព្រល ការបោះ ឆ្ន្រត 
សកល ដ្រលគ្រ្រងប្រព្រឹត្តទៅៅពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ 2018។ 
ការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក 
ត្រូវ បានរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្រយប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនថ្ល្រធៀបនឹង
ប្រ្រក់អឺរ៉ូ និងធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណដទ្រទៀត ដ្រលធ្វើឲ្រយការនាំ 
ច្រញ និងទ្រសចរណ៍របស់កម្ពុាឡើងថ្ល្រ និងមិនសូវមន 
ភាពប្រកួតប្រជ្រងធៀបនឹងប្រទ្រសដទ្រ។ ការតម្លើងអត្រ្រការ
ប្រ្រក់ាបន្តៅសហរដ្ឋអាម្ររិក អាចធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់លំហូរ
ចូលមូលធនពីបរទ្រសមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពាុ។ រាល់ការបងា្អ្រក់
លំហូរពាណិជ្ជកម្មសកល នឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ាអវិជ្ជមនយា៉្រង
ខា្ល្រំងមកលើប្រទ្រសកម្ពុា ខណ:ដ្រលកម្ពុាពឹងផ្អ្រកខា្ល្រំងលើ
ការនាំច្រញ ពិស្រសគឺការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រក 
ជើង ដ្រលាកតា្ត្រចម្របងមួយក្នភុងការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។



35ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៧ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា



36 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

D. សារនិងជម្ើសគោលនយោបាយសំខាន់ៗ

ការរកេសាឲេយមនភាពបេកួតបេជេង ដោយបង្កើនផលិតភាព

ការងរគឺជាគន្លឹះ ក្នុងការទូទាត់ជាមួយការតម្លើងបេេក់ឈ្នួល 

ពិតឆាប់រហ័ស។ កិច្ចការអាទិភាពខ្ពស់រួមមនការលើកកម្ពស់

គុណភាពន្រការអប់រំមូលដ្ឋ្រន និងការបង្កើនជំនាញវិា្ជ្រជីវ: 

និង  ជំនាញបច្ច្រកទ្រស ទន្ទមឹាមួយការកាត់បន្ថយថ្ល្រថាមពល 

ដើម្របីទាក់ទាញ និងប្រកួតប្រជ្រងក្នភុងផលិតកម្មដ្រលមនតម្ល្រ

បន្ថ្រមខ្ពស់ ហើយមនលក្ខណ:កាន់ត្រស្មគុសា្ម្រញ។ ការវិនិយោគ  

ក្នភងុ ព្រលបច្ចបុ្របន្នភ លើការលើកកម្ពស់លទ្ធផលន្រការរៀនសូត្រ 

ាមួយនឹងការបង្កើនអត្រ្រចូលរៀន ៅសាលាមធ្រយមសិក្រសា 

គឺាលក្ខណ:សំខាន់ាំបាច់ សម្រ្រប់ឲ្រយការធ្វើពិពិធកម្មន្រវិស័យ

ឧស្រសាហកម្មបានជោគជ័យទៅអនាគត។

កំណេទមេង់រដ្ឋបាលសាធារណ:ដើមេបីកេលម្អការផ្តល់សេវា 

សាធារណ:មនសារសំខាន់ ពិសេសកេេយពេលបង្កើនបេេក់

បៀវតេសរបស់មន្តេរីជការកាលពេលថ្មីៗ នេះ។ ខណ:ដ្រលវិស័យ

សាធារណ:គឺាវិស័យផ្តល់ស្រវា និងសម្របសម្រួលាភារកិច្ច 

ាំបាច់ គឺត្រូវផ្រសាភា្ជ្រប់ការបង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសយា៉្រងច្រើនរបស់        

វិស័យសាធារណ:ាមួយនឹងការក្រលម្អការផ្តល់ស្រវាន្រវិស័យ

ន្រះ។ ការបង្កើនផលិតភាពក្នភុងវិស័យសាធារណ:ទ្រទ្រង់កិច្ច 

អភិវឌ្រឍវិស័យឯកជនដោយសារការបង្កើនផលិតភាពន្រះ ជួយ 

ជំរុញវិនិយោគ និងសម្រលួពាណិជ្ជកម្មដ្រលធ្វើឲ្រយមនកំណើន 

និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ក្នុងបរិបទនេការថយចុះនូវថវិកាមូលធន ដេលផ្តល់ដោយ 

ដេគូ អភិវឌេឃន៍ កម្ពជុាតេវូពងេងឹការគេប់គេងវិនិយោគសាធារណ: 

ដើមេបីបង្កើនចំណាយមូលធនរបស់រដ្ឋេភិបាល។ ការវិនិយោគ 

ដើម្របី ជំរុញកំណើន និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ 

ពិស្រសការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត អាចផ្តល់ផល

ប្រយោជន៍ពីវិភាជន៍បន្ថ្រម ដើម្របីទូទាត់ាមួយការកាត់បន្ថយ

ថវិការបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍។ ទោះាយា៉្រងណក្តី ការលើកកម្ពស់ 

ក្របខណ្ឌគតិយុត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ: និង

ការកសាងសមត្ថភាពៅតាមក្រសួងសំខាន់ៗ និងក្រសួង 
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ពាក់ព័ន្ធ គឺាអាទិភាពចម្របង និងាបុរ្រលក្ខខណ្ឌសម្រ្រប់ 

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមស្តីពីការ

គ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ: សូមអានប្រធានបទ ជ្រើសរើស 

ស្តពីី “ការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធនិងស្រវាសាធារណ:”។

ការវាយតម្លេកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្នើឲេយមនការកេលម្អ 

គេប់ ដំណាក់កាលនេការគេប់គេងវិនិយោគសាធារណ: ដូចជា 

ដំណាក់កាលមុនការវាយតម្លេគមេេង ការវាយតម្លេគមេេង 

ការកំណត់អាទិភាពគមេេង និងការរៀបចំថវិកា ដេលគាំទេ

ដោយការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត មុនពេលគមេេងចាប់ផ្តើម។ 

កិច្ចការសំខាន់ត្រូវបង្កើតគោលការណ្រនាំ ដ្រលមនលក្ខណ:  

ស្តង់ដរ និងមនការត្រួតពិនិត្រយលើប្រសិទ្ធភាពចំណយ ក្នភុង 

ការ អនុវត្តគម្រ្រង ហើយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់បណ្ត្រ

ក្រសួង និងសា្ថ្រប័ននានាក្នភុងការរៀបចំ និងវាយតម្ល្រគម្រ្រង  

វិនិយោគប្រកបដោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល     

ផ្រសាភា្ជ្រប់ដោយខានមិនបាន ាមួយអាទិភាពាយុទ្ធសាស្ត្រ

ៅក្នភុងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និងក្របខណ្ឌចំណយ រយ: 

ព្រល មធ្រយម។

ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថេមក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 

ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ជាពិសេសសមេេប់កេុមបេជា 

ពលរដ្ឋដេលមនការអប់រំតិចតួច គួរតេជាអាទិភាពមួយ។ បន្ថ្រម 

ពីលើន្រះ ដើម្របីជៀសវាងការជំពាក់បំណុលច្រើនជ្រុលហួស 

កម្រិតការដក់កម្រិតលើការផ្តល់ឥណទាន ធៀបនឹងទំហំផល

បត្រអាចាវិធានការាំបាច់មួយ ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ការឡើងកំដៅ 

ជ្រុលន្រទីផ្រសារឥណទាន។ ការកំណត់អត្រ្រការប្រ្រក់ពិតាននា

ព្រលថ្មីៗន្រះ ទំនងាមនលទ្ធភាពជួយកាត់បន្ថយថ្ល្រខ្ចី មន

ប្រយោជន៍សម្រ្រប់កម្ចីដ្រលមនផលិតភាព ាពិស្រសចំពោះ 

កសិករក្រីក្រ និងអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច។ ក៏ប៉ុន្ត្រ ការកំណត់អត្រ្រ 

ការប្រ្រក់ពិតានន្រះ អាចធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពទទួល 

បានឥណទានផងដ្ររ ៅក្នភុងតំបន់ដ្រលគា្ម្រនស្រវាឥណទាន

គ្រប់គ្រ្រន់។
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E.  ប្ធានបទជម្ើស: 
ការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធ និងស្វាសាធារណ:

21 ករណីសម្រ្រប់វិនិយោគលើសុខភាពសាធារណ: អង្គការសុខភាពពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2014។សម្រ្រប់ព័ត៌មនលម្អិតបន្ថ្រម សូមអាន http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0009/278073/Case-Investing-Public-Health.pdf

22 Why Public Investment Matters, IMF. សម្រ្រប់ព័ត៌មនលម្អិតបន្ថ្រម សូមអាន http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/

ការលើកទឹកចិត្ត

ការវិនិយោគលើទំនិញ និងសេវាសាធារណ: ដូចជា ហេដ្ឋេ 
រចនាសម្ព័ន្ធ សុខាភិបាល និងអប់រំ គឺជាការវិនិយោគសំខាន់ 
ដើមេបីឲេយមនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនា
សម្ព័ន្ធគឺាការាំបាច់ ដើម្របីឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចនានាដំណើរការប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការបង្កើនចំណយលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
សាធារណ: ពោលគឺចំណយមូលធនរូបវន្ត មនឥទ្ធិពលទៅ
លើស្រដ្ឋកិច្ចទាំងក្នភុងរយ:ព្រលខ្លី តាមរយ:ការបង្កើនតម្រូវ 
ការក្នភុងស្រុក និងទាំងក្នភុងរយ:ព្រលវ្រង តាមរយ:ការពង្រីក 
សមត្ថភាពផលិតន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងភាពប្រកួតប្រជ្រងន្រស្រដ្ឋកិច្ច 
នោះ។ ការវិនិយោគលើសុខភាពសាធារណ: (រាប់ទាំងវិធានការ 
បងា្ក្ររ និងការពារ) អាចាចំណយដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពនិង 
ផ្តល់ផលខ្ពស់មកលើសុខភាពមនុស្រស និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន
លើស្រវានានា21។ ការផ្តល់មូលនិធិលើវិស័យអប់រំគឺាការកសាង
មូលធនមនុស្រស រួមចំណ្រកធ្វើឲ្រយមនផលប្រយោជន៍  ស្រដ្ឋកិច្ច 
រយ:ព្រលវ្រង តាមរយ:ការផ្តល់កម្ល្រងំពលកម្មដ្រលបានទទួល
ការបណ្តះុបណ្ត្រលបានល្អ។ ឆ្លងតាមការផ្តល់ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 

ទំាងសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច ចំណយសាធារណ:លើវិស័យសំខាន់ៗ 
អាចាកាតាលីករសំខាន់ដើម្របីនាំមកនូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច22។

ចំណាយសាធារណ:ដ៏មនបេសិទ្ធភាព គឺជាគន្លឹះ ដើមេបី 
ធានា គុណតម្លេ រើឯបញ្ហេបេឈមដេលពិបាកដោះសេេយគ ឺ
ការធានាបេសិទ្ធភាព លើការវិនិយោគមូលធនសាធារណ:។ 
ាញឹកញាប់ ចំណយមូលធនគឺា ការវិនិយោគសាធារណ: 
ដ្រលមនរយ:ព្រលវ្រង ក្នភុងការកសាងហ្រដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត 
ដូចា ផ្លូវថ្នភល់ និងសា្ព្រន ាដើម។ ហ្រតុន្រះ ាការាំបាច់ត្រូវ 
ធ្វើ ការជ្រើសរើស គម្រ្រងដ្រលងាយអនុវត្តហើយនំាមកនូវអត្ថ
ប្រយោជន៍សង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចាអតិបរម។ ពុំម្រនត្រឹមត្រថ្ល្រ
ចំណយវិនិយោគមូលធនដំបូងត្រប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្ររួមទាំង 
ចំណយប្រតិបត្តិការ និងការផ្តល់មូលនិធិថ្រទាំផងដ្ររ មន 
សារសំខាន់ាខា្ល្រំង។ ការខ្ចីប្រ្រក់សម្រ្រប់គម្រ្រងហ្រដ្ឋ្ររចនា
សម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដោយមិនបានវាយតម្ល្រលទ្ធភាពផ្នភ្រកស្រដ្ឋកិច្ច  
និងបច្ច្រកទ្រសទំនងានាំមកនូវលទ្ធផលមិនល្អ (ឧទាហរណ៍ 
ផ្លវូមនគុណភាពមិន ល្អ ឆប់ខូចដោយសារចរាចរណ៍យានយន្ត
ធុនធ្ងន់)។ ដូច្នភ្រះការ ក្រលម្អ ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ: 
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រូប��ខ S1: កំ�ើនខ�ស់��គរយ�� ផសស ចំ�ះចំ�យ 
វ�ស័យអប់រ�ពីហិរ��ប���នក��ង��ុក (�គរយ�� ផសស)

��ភព: ����ធរកម���  
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ហិរ��ប���នក��ង��កុ ហិរ��ប���នពីបរ��ស

រូប��ខ S2: ចំ�យឧត�មសិក�� និងដឹកជ���ន�ើន�ើង�យ
ហិរ��ប���នក��ង��កុ (�គរយ�� ផសស)

��ភព: ����ធរកម���  

23 ការធ្វើឲ្រយវិនិយោគសាធារណ:កាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព (Making public investment more efficient), IMF, ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 2015
24 ចំណយសាធារណ:លើវិស័យអប់រំ រួមមនវិភាជន៍ចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្ត្រលវិា្ជ្រជីវ: ខណ:ដ្រលចំណយលើវិស័យកសិកម្មរួមមនថវិកា 

ចំណយសំរាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ឋ្រប្រម៉្រញ់ និងន្រសាទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម  និងក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ។

អាចបង្កើនផល ប្រយោជន៍ ន្រការវិនិយោគសាធារណ:23 ។ 
ប្រទ្រសដ្រលមន សា្ថ្រប័ន គ្រប់គ្រង វិនិយោគសាធារណ:រឹងមំ 
មនការវិនិយោគសាធារណ:ដ្រលអាចព្រយាករបាន គួរទុកចិត្ត 
បាន មនប្រសិទ្ធ ភាព និង ផលិតភាពាងប្រទ្រសដ្រលមន
សា្ថ្រប័នគ្រប់គ្រង វិនិយោគសាធារណ:មិនសូវរឹងមំ។

និនា្ន្ការន្ចំណាយសាធារណ:

ដើមេបីកេលម្អលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណ: 
ក៏ដូចជាកេលម្អគុណភាព និងវិសាលភាពនេសេវាសាធារណ: 
បេទេសកម្ពុជាបានបង្កើនចំណាយសាធារណ:យ៉េងចេើនពី 
ហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុក (ផ្តល់ដោយរដ្ឋេភិបាល) ក្នុងទសវតេស 
កន្លង មក សមេេប់ប៉ះប៉ូវការធា្លេក់ចុះថវិកាដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេប
ទានពីបរទេស (ផ្តល់ដោយដេគូអភិវឌេឍន៍)។ ដោយមនការ  
គាំទ្រពីការប្រមូលចំណូលដ្រលមនការកើនឡើងយា៉្រងឆប់ 
រហ័សាបន្តបនា្ទ្រប់ គ្រឃើញមនកិច្ចប្រឹងប្រ្រងក្នភុងការលើក 
កម្ពស់ចំណយ ដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានក្នភុងស្រុក តាមរយ:  
ការបង្កើនថវិកាប្រាំឆ្ន្រសំម្រ្រប់វិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ទន្ទមឹ
នឹងការព្រយាយាមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណយ តាមរយ:ការដក់
ឲ្រយអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី ដ្រលជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងធាតុចូល 
និងធាតុច្រញ ក៏ដូចារវាងថវិកា និងគោលនយោបាយផងដ្ររ។

  
ជាលទ្ធផល ថវិកាហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុកសមេេប់វិស័យ 

អប់រំ និងវិស័យដឹកជញ្ជូនកើនឡើងពី 1.5 ភាគរយ និង 0.4 
ភាគរយ នេ ផសស ក្នុងឆា្នេំ 2007 ដល់ 2.3 ភាគរយ និង 0.9 
ភាគរយ ក្នុងឆា្នេំ 2016 រៀងៗគា្នេ (រូបលេខ S1)24។ ចំណយ 
សាធារណ:សរុបចំពោះវិស័យអប់រំ និងដឹកជញ្ជូនបានកើន 
ឡើង ខ្ពស់បំផុត ពី 2.6 ភាគរយនិង 1.6 ភាគរយ ន្រ ផសស 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2007 ដល់ 3.3 ភាគរយ និង 1.9 ភាគរយ ន្រ ផសស 
ក្នភុងឆ្ន្រំ 2016 (រូបល្រខ S2)។ ខុសពីថវិកាចំណយវិស័យអប់រំ 
ដ្រលមួយផ្នភ្រកធំជំរុញដោយថវិកាក្នភុងស្រុក (ពីរដ្ឋ្រភិបាល) 
ថវិកាចំណយសាធារណ:ន្រវិស័យដឹកជញ្ជូនមនប្រភពមកពី
ក្នភុងស្រុក និងបរទ្រស (ផ្តល់ដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍)។

ទោះបីជាមនការបង្កើនក្នុងការបេងចេកថវិកាសរុបក៏
ដោយ ថវិកាមូលធនៅតេមនចំនួនតិចហើយធា្លេក់ចុះ។ 
កំណើនន្រការប្រងច្រកថវិកាពីសំណក់អាា្ញ្រធរដ្រលបាន 
ពិភាក្រសាខាងលើ បានកើតាចម្របងលើចំណយចរន្ត (រូបល្រខ 
S3) និងាពិស្រសបៀវត្រសន្រវិស័យសាធារណ:ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ 
ធ្វើឲ្រយវិនិយោគមូលធនរូបវន្តហិរញ្ញប្របទានក្នភុងស្រុកមួយផ្នភ្រកធំ
មិនប្រ្រប្រួល។ ឧទាហរណ៍ វិភាជន៍ថវិកាមូលធនហិរញ្ញប្របទាន
ក្នភុងស្រុកសម្រ្រប់វិស័យអប់រំ និង សុខភាពសាធារណ:ៅត្រ
មនកម្រតិទាបាង 5 ភាគរយ ន្រតួល្រខថវិកាសរុបរបស់វិស័យ
នីមួយៗ។
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��ភព: ����ធរកម���  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

កម��� �ៀត�ម

�វ ម៉ុង���លី

��ភព: ធ��រពិភព�ក និងមូលនិធិរូបីយវត��អន�រ�តិ

រូប��ខ S4: ចំ�យមូលធនរបស់រ���ភិ�លកម���កំពុង���ក់ចុះ
និង�នក��ិត�ប�ងប�������សក��ងតំបន ់(�គរយ�� ផសស)

25 វិនិយោគមូលធនាក់ស្ត្រងក្នភុងស្ថិតិគណនីាតិគឺាការបង្កើតមូលធនថ្ររដុល ដ្រលៅត្រមនកម្រិតទាបាង 22 ភាគរយន្រ ផសស។ ចំពោះ ការវិនិយោគមូលធនកាតព្វកិច្ច សូមអាន ជំពូក 
៥ ស្តីពី ថ្ល្រចំណយ ធនធាន និងការរៀបចំកម្មវិធី ផយអជ 2014-18 (ទំព័រ 202-209)។

26 ដូចក្នភុងបាយការណ៍របស់បុគ្គលិក IMF ស្តីពី “Making public investment more efficient-ការធ្វើឲ្រយវិនោិ្រគសាធារណ:កាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព” ផ្នភ្រកន្រះប្រើប្រ្រស់អញ្ញត្តិតំណងធាតុ  
ចូល (កម្រិតន្រការចំណយ) និងធាតុច្រញ/លទ្ធផល (ផ្លូវថ្នភល់ មរណភាពមតា) ក្នភុងការព្រយាយាមបា៉្រន់ប្រមណអំពីប្រសិទ្ធភាព។ គួរកត់សំគាល់នូវផលលំបាកសំខាន់ៗផ្នភ្រកទិន្នភន័យក្នភុងការ  
ជ្រើសរើសសូចនាករ។ ផលលំបាកមួយទៀតគឺអញ្ញត្តិតំណងមិនអាចតាងឲ្រយទាំងស្រុង ឬតាងត្រឯងឲ្រយកម្រិតន្រការចំណយទាំងនោះឡើយ។

គេសង្កេតឃើញថាមនការថយចុះ នេចំណាយមូលធន 
សាធារណ:ក្នងុរយ: 5 ឆា្នេកំន្លងទៅខណ:ដេលចំណាយមូលធន
ទូទៅរបស់រដ្ឋេភិបាលកំពុងធា្លេក់ចុះ ហើយបច្ចុបេបន្ននេះមន 
កមេិតទាមជាងបណា្តេបេទេសដទេទៀតក្នុងតំបន់ (រូបលេខ 
S4)។ កម្ពុាៅត្រមិនបានវិនិយោគគ្រប់គ្រ្រន់ៅឡើយ បើ 
ពិនិត្រយមើលវិនិយោគមូលធនសរុប ដ្រលរួមមនទាំងវិនិយោគ
មូលធនសាធារណ: និងវិនិយោគមូលធនឯកជន ។ ទោះា 
ផយអជ ឆ្ន្រំ 2014-18 លើកផ្រនការវិនិយោគមូលធនសរុប 
ខ្ពស់ាង 26 ភាគរយ ន្រ ផសស វិនិយោគមូលធនសរុបាក់
ស្ត្រងៅមនកម្រិតទាបាង 22 ភាគរយ ន្រ ផសស25។

ការចំណាយ និងប្សិទ្ធភាពន្ការវិភាជន៍
ជាមួយការប្ៀបធៀបក្នុងតំបន់

ការបេៀបធៀបក្នុងតំបន់បង្ហេញថា ចំណាយតាមវិស័យ   
ជារួម (មិនគិតថវិកាហិរញ្ញបេបទានពីបរទេស) លើវិស័យ អប់រំ 
សុខាភិបាល កសិកម្ម និងវិស័យដឹកជញ្ជូន ជាទូទៅអាច 
បេៀបធៀបជាមួយបណា្តេបេទេសដទេទៀត ក្នុងតំបន់ (តារង 
S1)។  ក្នភុងទសវត្រសកន្លងទៅ កំណើនចំណយធំបំផុតមន 
អត្រ្រ 0.8 ភាគរយ និង 0.7 ភាគរយ ន្រ ផសស រៀងគា្ន្រ 
សម្រ្រប់វិស័យដឹកជញ្ជនូ និងវិស័យអប់រំ។ ផ្ទយុទៅវិញ ចំណយ 
សុខភាពសាធារណ:បានធា្ល្រក់ចុះ 0.7 ភាគរយន្រ ផសស។

ការវាយតម្លេចំនួនសូចនាករមួយចំនួន បង្ហេញថាបេសិទ្ធ
ភាពចំណាយសាធារណ:របស់កម្ពុជា ទំនងជាមនលក្ខណ: 
ចមេុះ26។ ទោះាយា៉្រងណក៏ដោយ ការប្រើប្រ្រស់សូចនាករ 
មួយ ចំនួន ក្នភុងការវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាពចំណយសាធារណ:
តាមវិស័យ ារួម ទំនងាមិនគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ។ បញ្ហ្រន្រះ មួយ 
ផ្នភ្រកធំគឺដោយសារ ចំនួនសូចនាករដ្រលមនចំនួនតិច និងការ 
ពិតដ្រលសូចនាករសម្រ្រប់វាយតម្ល្រទំាងអស់នោះារឿយៗ អាច 
រងឥទ្ធិពលពីកតា្ត្រាច្រើន លើសពីប្រសិទ្ធភាពន្រការវិភាជន៍
ទៅទៀត។ ឧទាហរណ៍ ការកាត់បន្ថយអត្រ្រក្រិនចំពោះកុមរ 
ដ្រលមនអាយុតិចាង 5 ឆ្ន្រំ មិនម្រនអាស្រ័យត្រទៅលើ  
លទ្ធភាពទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាពន្រសាធារណជនត្រ 
ប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ថ្រមទំាងលើអាហារូបត្ថម្ភផងដ្ររ។ ដូចគា្ន្រដ្ររ ផល 
បានមកពីចំណយមូលធន ពំុម្រនគ្រ្រន់ត្រអាស្រយ័លើវិនិយោគ 
មូលធនរូបវន្តគ្រ្រដំបូង ដ្រលភាគច្រើនផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន 
ដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រក៏អាស្រ័យលើប្រតិបត្តិការ  
និងការថ្រទាំដ្រលផ្តល់ដោយថវិកាក្នភុងស្រុកផងដ្ររ។
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រូប��ខ S6: អ���ចុះ���ះចូល�ៀនសុទ�(��ត���វ) 
មធ��មសិក��បឋមភូមិ (%)

��ភព: ធ��រពិភព�ក

 • ជាទូទៅ អតេេចុះឈ្មេះចូលរៀនសុទ្ធសមេេប់កមេិតបឋម
សិកេសារបស់បេទេសកម្ពុជា អាចប្រៀបធៀបគា្ន្របានាមួយ
បណ្ត្រប្រទ្រសាច្រើនក្នភុងតំបន់ ហើយមនកម្រិតខ្ពស ់
ាងលទ្ធផលអនុវត្តាមធ្រយម ៅបណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលមន
ការអភិវឌ្រឍតិចតួច និងប្រទ្រសដ្រលមនប្រ្រក់ចំណូល 
មធ្រយមកម្រិតទាប (រូបល្រខ S5)។ ទោះាយា៉្រងណ ក៏ 
ដោយ អត្រ្រចុះឈ្ម្រះចូលរៀនសុទ្ធ សម្រ្រប់កម្រិតមធ្រយម 
សិក្រសា បឋមភូមិ ទោះបីត្រូវធ្វើបានល្អប្រសើរក្នភុងឆ្ន្រំ 2007-
14 ក៏ដោយក៏ៅត្រមនកម្រិតទាប ាងបណ្ត្រប្រទ្រស 
នានាក្នភុងតំបន់យា៉្រងខា្ល្រំងៅឡើយ (រូបល្រខ S6)។
 

តារងលេខ S1: ចំណយតាមវិស័យ-ការប្រៀបធៀបក្នភុងតំបន់

% ន្រ ផសស អប់រំ សុខាភិបាល* កសិកម្ម ដឹកជញ្ជូន

2016	ឬឆ្នេំដេលមានព័ត៌មានចិងកេេយបំផុត

កម្ពុា 3.3  2.0  2.0  1.9 

ហ្វីលីពីន  3.4  1.6  1.0  2.6 

សឹង្ហបុរើ  3.0 2.1  0.0  0.9 

ថ្រ  3.8  5.6  1.6  1.4 

ម៉្រឡ្រសុី 5.0  2.3  0.7  1.3 

សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ  3.4  4.0  0.8  1.2 

បង់កា្ល្រដ្រស 2.0  0.8  1.3  1.1 

 2007

កម្ពុា  2.5  2.7  1.8  1.2 

ហ្វីលីពីន  2.4  1.4  1.0  1.8 

សឹង្ហបុរើ  3.9  1.0  0.1  2.3 

ថ្រ  3.7  4.6  1.0  0.6 

ម៉្រឡ្រសុី  5.5  2.0  0.9  2.0 

សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ  2.9  3.3  1.0  1.6 

បង់កា្ល្រដ្រស  1.8  1.0  0.6  0.5 

កើនឡើង	ឬថយចុះ

កម្ពុា 0.7 -0.7 0.1 0.8

ហ្វីលីពីន 1.0 0.2 0.0 0.7

សឹង្ហបុរើ -0.9 1.1 -0.1 -1.4

ថ្រ 0.2 1.0 0.6 0.8

ម៉្រឡ្រសុី -0.6 0.3 -0.2 -0.7

សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ 0.5 0.7 -0.2 -0.4

បង់កា្ល្រដ្រស 0.2 -0.2 0.7 0.6

ប្រភព: ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី និងអាា្ញ្រធរកម្ពុា* សូចនាករអភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក
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27 Global Competitiveness index reports, 2010-11 and 2016-17.(របាយការណ៍ស្តីពីសន្ទស្រសន៍ន្រភាពប្រកួតប្រជ្រងសកល ឆ្ន្រំ 2010-11 និង 2016-17)

6.3
9.9

47.6

56.9

82.8

10.5

28.2

75.9

57

80.4

កម���
(2004-15)

ហ�ីលីពីន
(2003-14)

�ៀត�ម
(2007-13)

ឥណ����សុី
(2009-11)

�����សុី
(2006-10)

�ើម��� ចុង���

រូប��ខ S9: ផ��វ���ល�ស៊ូ(�គរយ��ផ��វសរុប)

��ភព: សូច�ករអភិវឌ��ន៍ពិភព�ក 
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រូប��ខ S7: កុ�រ��ិន�យុ���ម 5 ���ំ
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រូប��ខ S10: ចំ�យក��ង�រ�ំ��ញ (US$ /កុងតឺន័រ)
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រូប��ខ S8: អ������ប់< 5 ���ំ(ក��ង 1,000 កំ�ើតរស់)

��ភព: អង��រសុខ�ពពិភព�ក

 • ទោះបីជាស្ថិតក្នងចំណោមបេទេសចំណាយខ្ពស់បំផុតលើ
សុខភាពសាធារណ:ក៏ដោយ កម្ពុាមិនសូវទទួលជោគ 
ជ័យ ដូច ប្រទ្រសវៀតណម និងម៉ុងហោ្គ្រលីឡើយ ក្នភុងការ 
កាត់បន្ថយអត្រ្រក្រនិ និងអត្រ្រសា្ល្រប់របស់កុមរអាយុក្រ្រម 
5 ឆ្ន្រំនោះឡើយ ថ្វីបើកម្ពុាទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
ាងប្រទ្រសមួយចំនួន ដូចា ប្រទ្រសឡាវ ឥណ្ឌូន្រសុី 
និងហ្វីលីពីន (រូបល្រខ S7 និង S8)។

ដូចគា្ន្រ ដ្ររ ពិន្ទបុ្រៀបធៀបគុណភាពផ្លវូថ្នភល់របស់កម្ពាុ ដ្រល  
ាត់ថា្ន្រក់ដោយសន្ទស្រសន៍ន្រភាពប្រកួតប្រជ្រងសកល 
(Global Competitiveness Index) បានធា្ល្រក់ចុះពី 
3.8 ក្នភងុឆ្ន្រ ំ 2010 មកត្រមឹ 3.4 ក្នភងុឆ្ន្រ ំ 201627។ ក្នភងុ 
កំឡុង ព្រលន្រះកម្ពុាបានអនុវត្តបានល្អធៀបនឹងប្រទ្រស
ដទ្រក្នភងុការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពដឹកជញ្ជនូ (LPI) ដ្រល
បងា្ហ្រញដោយការកើនពិន្ទុសន្ទស្រសន៍ដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុា 
ក្នភុង អំឡុងឆ្ន្រំ 2010-16 ។ ន្រះគឺាលទ្ធផលន្រភាព ជោគ 
ជ័យ ក្នភងុការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់គ្រប់គ្រង ព្រដំ្រនាមូលដ្ឋ្រន 
ថ្វីបើកម្ពុាមិនទាន់ជោគជ័យក្នភុងការកាត់បន្ថយចំណយ
ក្នភងុការនំាច្រញដ្រលាចំណុចធ្វើឲ្រយមិនសូវមនភាពប្រកួត
ប្រជ្រងៅឡើយ។ ចំណយចំពោះការនាំច្រញៅកម្ពុា
ក្នភុងមួយកុងតឺន័រៅត្រមិនប្រ្រប្រួលាប់ពីឆ្ន្រំ 2005 ដល់ 
2014 (រូបល្រខ S10)។

 • ទោះជាវិនិយោគសាធារណ:លើវិស័យដឹកជញ្ជូនមនទំហំ
ធំជាងបេទេសមួយចំនួនក៏ដោយ កម្ពុជាគេេន់តេអាច ធ្វើឲេយ 
មន វឌេឍនភាព តិចតួចប៉ុណោ្ណេះ ក្នុងការកេលម្អបេ វេង ផ្លូវ 
កៅស៊ូ គិតជាភាគរយនេបេវេងផ្លូវសរុប (រូបល្រខ S9)។ 



44 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៧

28 ឯកសាររបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរាតិឆ្ន្រំ 2011 ក្រ្រមចំណងជើងថាតើម្រគុណមនធំហំធំ(តូច)ប៉ុណ្ណ្រ
29 ឧបសគ្គចម្របងៗដ្រលកម្ពុាប្រឈមមុខរួមមន ថ្ល្រថាមពល កង្វះខាតហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងការរារាំងផ្នភ្រកបទប្របញ្ញត្តិក្នភុងការធ្វើអាជីវកម្ម  (Doing Business 2016, ធនាគារពិភពលោក).
30 ការវាយតម្ល្ររបស់ធនាគារពិភពលោកលើការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ:របស់កម្ពុា ឆ្ន្រំ 2017

ការគ្ប់គ្ងវិនិយោគសាធារណ: 

a) មុខងរនេវិនិយោគមូលធន

ខណ:មនភស្តតុាងដេលថាចំណាយមូលធនជំរុញឲេយមន
សន្ទុះកំណើនចេើនជាចំណាយចរន្ត ឥទ្ធិពលពហុគុណសារពើ 
ពន្ធនេ ចំណាយមូលធន អាចពុំមនទំហំធំ ដូចបានរំពឹងទុក 
ឡើយ បេសិនបើចំណាយទាំងនោះមនការបេកធា្លេយ ។ 
IIzetzki et al. (2011) រកឃើញថា ៅប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍
ឥទ្ធិពលពហុគុណន្រវិនិយោគរបស់រដ្ឋ្រភិបាលមនទំហំខ្ពស់
ាងយ៉ា្រងច្រើនធៀបឥទ្ធពិលន្រចំណយលើការប្រើប្រ្រស់របស់ 
រដ្ឋ្រភិបាលក្នភងុរយ:ព្រលពីរឆ្ន្រ2ំ8។ ចំណុចន្រះបងា្ហ្រញថា ចំណយ  
មូលធន គឺាកតា្ត្រសំខាន់មួយក្នភងុការជំរុញ កំណើនៅ ប្រទ្រស 
កំពុង អភិវឌ្រឍន៍។ ទោះាយា៉្រងណក្តី ឥទ្ធិពលពហុគុណសារពើ 
ពន្ធន្រចំណយមូលធន អាចពុំមនទំហំធំដូចដ្រលបានរំពឹង 
ទុក ប្រសិនមនការប្រកធា្ល្រយ។ ការខ្ជះខា្ជ្រយបណ្ត្រលមកពី                  
អប្រសិទ្ធភាព ៅក្នភុងបណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលមនស្រដ្ឋកិច្ចកំពុង
អភិវឌ្រឍន៍ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថាមនទំហំស្មើ 50 ឬ 60 ភាគរយ 
ន្រមូលនិធិដ្រលបានវិនិយោគ ាកម្រិតដ្រលរំខានាខា្ល្រំងនូវ
ការប្រឹងប្រ្រង ក្នភុងកិច្ចជំរុញផ្នភ្រកសារពើពន្ធ (Riera-Cricht-
on et al., 2014) ។ ឥទ្ធិពលជំរុញវិជ្ជមនដោយគោលនយោ
បាយសារពើពន្ធ ៅបណ្ត្រប្រទ្រសឧស្រសាហកម្មអភិវឌ្រឍ មន 
ទំហំធំាងយា៉្រងច្រើនធៀបនឹងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ ដោយ
សារត្រប្រទ្រសឧស្រសាហកម្មច្រើនត្រមនប្រសិទ្ធភាពក្នភុងការ 
វិភាជ និងក្នភុងការអនុវត្តចំណយសាធារណ:។

ចំពោះបេទេសកម្ពុជា ការធា្លេក់ចុះវិនិយោគនឹងមនផល 
ប៉ះពាល់យ៉េងចេើនចំពោះភាពបេកួតបេជេងរបស់ខ្លួន ពេេះ  
កង្វះខាតហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ គឺជាបញ្ហេចមេបងមួយរបស់កម្ពជុា 
អស់រយ:ពេលជាយូរមកហើយ និងជាឧបសគ្គរំងស្ទះដ៏ធំមួយ29។ 
ការបង្កើនចំណយសាធារណ:ពីសំណក់ រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុា 
កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ  ហាក់ដូចាផ្អៀងទៅរកការបង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រស 
ន្រវិស័យសាធារណ: ខណ:ដ្រលចំណយមូលធនដ្រលហិរញ្ញប្របទាន 
ពីប្រភពក្នភុងស្រុក ៅត្រមនកម្រិតទាបប្រមណា 2.0 ទៅ 
2.5 ភាគរយន្រ ផសស ក្នភុងកំឡុងឆ្ន្រំ 2009-16។ ហ្រតុន្រះ 

ដោយប្រទ្រសកម្ពុានឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនបង្កើនវិនិយោគ ដ្រល  
ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដោយរដ្ឋ្រភិបាលទៅអនាគត ប្រទ្រសកម្ពុា
ាំបាច់ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលន្រការគ្រប់គ្រងវិនិ
យោគសាធារណ:។ ក្នភងុឆ្ន្រ ំ2011 សន្ទស្រសន៍មួយន្រប្រសិទ្ធភាព   
វិនិយោគសាធារណ:បានាត់ថា្ន្រក់កម្ពាុ ចូលក្នភងុបណ្ត្រប្រទ្រស
ដ្រលមនស្រដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ 40 ភាគរយដ្រលទន់ខ្រសាយ 
បំផុត សំខាន់ដោយសារកំសោយក្នភុងការជ្រើសរើស និងការ 
វាយតម្ល្រគម្រ្រងវិនិយោគ (Dabla-Norris et al., 2011)។

b)  កិច្ចបេតិបត្តិអំពីការគេប់គេងវិនិយោគ 
សាធារណ:បច្ចបេបន្នរបស់កម្ពុជា

ការវាយតម្លេមួយកាលពីពេលថ្មីៗបានរកឃើញថា កេប-
ខណ្ឌគតិយុត្ត និងបទបេបញ្ញត្តិកំពុងស្ថិតៅជាធរមន សមេេប់
ការគេប់គេងវិនិយោគសាធារណ: គេប់គេងដោយចេបប់ថវិកា 
និងចេបប់វិនិយោគ និងដោយបទបេបញ្ញត្តិដទេទៀតរបស់រដ្ឋេ 
ភិបាល មនសភាពធូររលុងជាខា្លេងំ30។ ខណ:កម្ពាុមនច្របាប់
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដូចា ច្របាប់ថវិកាប្រាំឆ្ន្រ ំច្របាប់ស្តពីីប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ: និងច្របាប់លទ្ធកម្មសាធារណ: បទប្របញ្ញតិ្ត
ាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ:ទំនង
ាមិនទាន់មនច្រងគ្រប់គ្រ្រន់។ ច្របាប់ថវិកាពុំមនជំពូក ឬ 
មត្រ្រណមួយអំពីការធ្វើនិយ័តកម្មចំណយមូលធន និង 
គ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ:នោះទ្រ ចំណ្រកឯច្របាប់ស្តីព ី
ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថ ុសាធារណ:មនចំណុចយោងត្រមួយគត់ ចំពោះ 
ការរៀបចំថវិកាមូលធន និងដំណើរការគ្រប់គ្រងវិនិយោគ 
សាធារណ:។ ាលទ្ធផល ការប្រងច្រកមុខងារ និងភារកិច្ចក្នភុង
ចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមនភាពធូររលុង ឬអាចនិយាយ 
ថា មិនស្ថិតក្នភុងកម្រងច្របាប់។

បញ្ហេបេឈមជាចេើន កើតឡើងៅក្នុងដំណាក់កាលព ី 
ដំបូងនេការរៀបចំគេេងដំណាក់កាលមុនពេលជេើសរើស ដំណាក់  
កាលវាយតម្លេ និងដំណាក់កាលរៀបចំថវិកា។ ាពិស្រស 
ចំពោះគម្រ្រងវិនិយោគដោយហិរញ្ញប្របទានក្នភងុស្រកុគឺគា្ម្រនការ 
គ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ: ដ្រលមនលក្ខណ:ស្តង់ដរ 
ឡើយ។ ការគា្ម្រនស្តង់ដរូបនីយកម្ម និង អវត្តមន ន្រគោល 
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ការណ៍ណ្រនាំ សៀវភៅណ្រនាំ និងទម្រង់គំរូឯកភាព រៀបចំ
ៅថា្ន្រក់កណ្ត្រលសម្រ្រប់ការរៀបចំសំណើគម្រ្រង និងការ 
វាយ  តម្ល្រ គម្រ្រង និងការតាមដនការអនុវត្ត នាំមកនូវការ ប្រតិ
បត្តិខុសគា្ន្រាខា្ល្រំងៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា។ បន្ថ្រមពីលើ 
ន្រះ ដោយមុខងារន្រការពិនិត្រយមើលឡើងវិញឯករាជ្រយ (ន្រ 
ឯកសារ គម្រ្រង) មិនត្រូវបានរៀបចំាផ្លូវការៅឡើយនោះ  
មុខងារត្រួតពិនិត្រយចំពោះការវិភាជន៍ និងការប្រើប្រ្រស់ថវិកា 
មូលធន ក៏ពុំទាន់មនវត្តមនដ្ររ។

គុណភាពនេការអនុវត្ត និងការតាមដនថវិកាមូលធនក្នុង
ដំណាក់កាលអនុវត្តតេវូបានពិនិតេយឃើញថា មិនគេប់គេេន់មួយ 
ចំណេក គឺមកពីកង្វះគោលការណ៍ណេនាំបេតិបត្តិការដេល 
មនលក្ខណ:ស្តង់ដរ និងដេលបានរៀបចំៅថា្នេក់កណា្តេល។ 
គ្រអាចឃើញបញ្ហ្រន្រះ ក្នភុងដំណក់កាលនានា ន្រការអនុវត្ត 
គម្រ្រង ក្រតម្រូវគម្រ្រង ដំណើរការសម្របសម្រួល និងការ 
ពិនិត្រយ តាមក្រ្រយ។ ខណ:ដ្រលគម្រ្រងដ្រលផ្តល់មូលនិធិ
ដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ អនុវត្តតាមនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដរ គ្រពុំ  
ឃើញមនគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលមនលក្ខណ:ស្តង់ដរ 
សម្រ្រប់ ការវិនិយោគដ្រលប្រើប្រ្រស់ថវិការបស់រដ្ឋ្រភិបាលឡើយ 
ធ្វើឲ្រយសា្ថ្រប័នអនុវត្តៗផ្រស្រងៗគា្ន្រ។ ក្នភុងទិដ្ឋភាពប្របន្រះ ពុំមន 
មធ្រយាបាយ ឬឧបករណ៍ណដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពដើម្របីធានា
ឲ្រយមនការតាមដនឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព បញ្ជ្រក់ថាហិរញ្ញប្របទាន 
ន្រវិនិយោគសាធារណ:កំពុងត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ដោយប្រសិទ្ធភាព 
និងត្រឹមត្រូវឬទ្រ។ ហ្រតុន្រះ ក្របខណ្ឌលទ្ធកម្មថ្មីាំបាច់ត្រូវ  
បំព្រញដោយបញ្ញត្តិាក់លាក់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិនិយោគ 
សាធារណ: ដើម្របីធានាបានថាកិច្ចការន្រះអាចសម្រ្រចបាននូវ
គុណតម្ល្រចំពោះថវិកាក្នភុងគម្រ្រងមូលធននានា។

c)  វិធានការកេលម្អការគេប់គេងវិនិយោគ 
សាធារណ:

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមទំាងនេះតទៅមុខ អនុសាសន៍ 
ទូទៅនិងគេប់ជេុងជេេយ គួរតេមនកំណេទមេង់ដេលមន 
លក្ខណ:ជាយុទ្ធសាស្តេ។ អនុសាសន៍ទាំងនោះ រួមមនការ 
អភិវឌ្រឍសា្ថ្រប័ន និងនីតិវិធីបំព្រញបន្ថ្រមដោយសកម្មភាព 
កំណ្រទម្រង់អាទិភាព ពីរយ:ព្រលខ្លទីៅមធ្រយមៅគ្រប់ដំណក់
កាលន្រការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណ:។

a. មុខងរតេួតពិនិតេយ។ ការដក់ឲ្រយមនមុខងារត្រួតពិនិត្រយា
មួយនឹងមុខងារពិនិត្រយឡើងវិញ ដោយឯករាជ្រយៅក្នភុងការ
ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តមុនការាប់ផ្តើមគម្រ្រង ចំពោះដំណក់ 
កាល បុរ្រវាយតម្ល្រ វាយតម្ល្រ ាត់អាទិភាពគម្រ្រង និង 
រៀបចំ ថវិកា។

b. គោលការណ៍ណេនាំដេលមនលក្ខណ:ស្តង់ដរ ។ ការ 
បង្កើតគោលការណ៍ណ្រនំាដ្រលមនលក្ខណ:ស្តង់ដរ និង
ការត្រួតពិនិត្រយចំណយដ្រលមនប្រសិទ្ធភាព ៅក្នភុងការ 
អនុវត្តគម្រ្រង។ ជំនួសឲ្រយការបង្កើតគោលការណ៍ណ្រនាំ 
និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណ:ថ្មី 
ស្រឡាងនោះ យុទ្ធសាស្ត្រដ្រលត្រូវការាំបាច់គឺការពិនិត្រយ
ឡើងវិញ និងការអនុម័តគោលការណ៍សំខាន់ៗន្រនីតិវិធ ី
ប្រតិបត្តិស្តង់ដរ (SOP) ៅព្រលណដ្រលអាចអនុវត្ត  
បា ន។ ការអនុវត្តគោល ការណ៍ ណ្រនាំ និងគោល នយោ 
បាយឯកភាពាបណ្តើរៗ ចំពោះវិនិយោគ សាធារណ: ដ្រល 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានពីប្រភពក្នភុងស្រុក និងពីបរទ្រស នឹង 
ទ្រទ្រង់ កិច្ចប្រឹងប្រ្រងរបស់ អាា្ញ្រធរនានា ក្នភុងការសម្រ្រច
បាននូវសមហរណកម្មថវិកា និងទំនាក់ទំនងរវាងគោល 
នយោបាយ និងថវិកាផងដ្ររ។

c. ការបង្កើនសមត្ថភាព។ ការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រសួង 
និងសា្ថ្រប័ននានាដើម្របីរៀបចំ និងវាយតម្ល្រគម្រ្រងវិនិយោគ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព ាាំបាច់ត្រវូភា្ជ្រប់ 
ាមួយអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រ ៅក្នភុងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ  
ថវិកា និងក្របខណ្ឌចំណយរយ:ព្រលមធ្រយម ដើម្រប ី
សម្រ្រចគោលដៅ ឆ្ព្រះទៅកាន់ការបង្កើតទំនាក់ទំនង 
ដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពរវាងគោលនយោបាយ ការរៀបច ំ
ផ្រនការ និងការរៀបចំថវិកា។ ក្នភងុន័យន្រះ ការពង្រងឹបន្ថ្រម
នូវភាពគ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយន្រថវិកា នឹងជួយទ្រទ្រង់ប្រសិទ្ធភាព
ន្រវិនិយោគសាធារណ: តាមរយ:ការធ្វើសមហរណកម្ម 
ព្រញល្រញន្រថវិកាដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានពីក្នភងុស្រកុ និង 
ពីបរទ្រស។

អនុសាសន៍សំខាន់ៗទាំងបី ដូចបានគូសបញ្ជ្រក់ខាងលើ  
នឹងឆ្លើយតបនឹងវត្ថបំុណងសំខាន់សម្រ្រប់កំណ្រទម្រង់ការគ្រប់
គ្រងវិនិយោគសាធារណ:ៅកម្ពុា តាមរយ:ការបង្កើតឲ្រយមន
ការពិនិត្រយឡើងវិញដោយឯករាជ្រយ ឬមុខងារត្រួតពិនិត្រយចម្របង
ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
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សន្និដ្ឋ្ន

31    គោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងចំណយសាធារណ:ដោយ Barry H. Potter និង Kack Diamond ន្រមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរាតិ

ខណ:ដេលចំណាយសាធារណ:របស់កម្ពុជាលើវិស័យ     
សំខាន់ៗ ក្នុងពេលបច្ចុបេបន្នអាចបេៀបធៀបគា្នេបានជាមួយ 
បណា្តេបេទេសក្នុងតំបន់ ការបង្កើនបេសិទ្ធភាពចំណាយសាធា
រណ:គឺជាជំហានសំខាន់ក្នុងពេលបនា្ទេប់។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ 
កិច ្ចប្រឹងប្រ្រងកាលពីព្រលថ្មីៗ ក្នភុងការជំរុញចំណយហិរញ្ញប្រប
ទានក្នភងុស្រកុលើវិស័យសំខាន់ៗ ដូចា វិស័យអប់រំសុខាភិបាល 
ដឹកជញ្ជនូ និងវិស័យកសិកម្មមនទំនោរទៅរកការបង្កើនចំណយ 
ចរន្ត ពិស្រសលើបៀវត្រសន្រវិស័យសាធារណ:។ ហ្រតុន្រះ 
ការងារសំខាន់គឺត្រូវធានាឲ្រយមនការវិភាជន៍ថវិកាគ្រប់គ្រ្រន់ 
សម្រ្រប់ប្រតិបត្តិការ និងការថ្រទាំ។

ការវិនិយោគលើមូលធនរូបវន្តជាបន្តបនា្ទេប់ ដេលក្នុងពេល 
កន្លងមក តេវូបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានជាចមេបងដោយដេគូអភិវឌេឍន៍ 
នឹងទេទេង់ឲេយបេទេសកម្ពុជាមនកំណើន ពេេះការរកេសាភាព
បេកួតបេជេងតទៅមុខគឺជាតមេវូការចំាេបាច់។ ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 
មិនគ្រប់គ្រ្រន់ គឺាបញ្ហ្រចម្របងរបស់កម្ពុា អស់រយ:ព្រលា 
យូរ មក ហើយ ហើយត្រូវបានាត់ទុកាឧបសគ្គរាំងស្ទះមួយ 
គួរឲ្រយកត់សំគាល់។ ខណ:ស្រដ្ឋកិច្ចមនទំហំតូច និងបើកចំហ          
លទ្ធភាពធ្វើឲ្រយមនកំណើនរបស់កម្ពុា អាស្រ័យលើភាព 
ប្រកួតប្រជ្រងរបស់ខ្លួន ដ្រលជួបការលំបាកដោយសារឡើងថ្ល្រ 
ន្រប្រ្រក់ឈ្នភលួ ធាតុចូល ការកើនថ្ល្រន្រប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និង
បញ្ហ្រប្រឈមអំពីសមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន និងអភិបាលកិច្ច។ កំណ ្រ 

ទម្រង់ ាយុទ្ធសាស្ត្រ ៅគ្រប់ដំណក់កាល ន្រការគ្រប់គ្រងវិនិ
យោគសាធារណ:មនភាពាំបាច់ ដើម្របីពង្រឹងការធ្វើស្រចក្តី
សម្រ្រចចិត្ត មុនការាប់ផ្តើមន្រគម្រ្រង ចំពោះការធ្វើ បុរ្រនិច្ឆយ័ 
គម្រ្រងការវាយតម្ល្រគម្រ្រង ការកំណត់អាទិភាព គម្រ្រង និង 
ការរៀបចំថវិកា និងការពង្រឹងការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តព្រល
អនុវត្ត គម្រ្រង ដូចា ការបង្កើតការអនុវត្ត និង ការ តាមដន 
គម្រ្រង ដ្រលមនលក្ខណ:ស្តង់ដរ អាចតាមរយ: ការអនុម័ត 
គោលការណ៍សំខាន់ន្រនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដរៅព្រលដ្រល
អាចអនុវត្តបាន។

ដើមេបីសមេេចបានគោលដៅនេះ ចាំបាច់តេូវបន្តកសាង 
សមត្ថភាពដើមេបីអាចរៀបចំ និងវាយតម្លេគមេេងវិនិយោគកាន់
តេមនបេសិទ្ធភាព និងបេសិទ្ធផល ដច់ខាតផេសាភា្ជេប់ជាមួយ
ផេនការយុទ្ធសាស្តេថវិកា និងកេបខណ្ឌចំណាយ រយ:ពេល 
មធេយម។ សម្រ្រប់គម្រ្រងប្របន្រះគ្រគប្របីធ្វើសមហរណកម្ម 
ថវិកាហិរញ្ញប្របទានពីបរទ្រស និងពីប្រភពក្នភុងស្រុកឲ្រយបាន 
ព្រញល្រញ ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅន្រការបង្កើតទំនាក់ 
ទំនងមនប្រសិទ្ធភាពរវាងផ្នភ្រកគោលនយោបាយ ការកសាង 
ផ្រនការ និងការរៀបចំថវិកា។ ក្នភងុករណីគា្ម្រនក្របខណ្ឌចំណយ
រយ:ព្រលមធ្រយម គា្ម្រនការបម្រុងទុកធនធានបានគ្រប់គ្រ្រន ់
សម្រ្រប់ប្រតិបត្តិការ និងការថ្រទាំហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ដ្រល  
អាចនាំឲ្រយមនចំណយមូលធនខ្ពស់ក្នភុងរយ:ព្រលវ្រង ហើយ  
នាំ ឲ្រយវិនិយោគសាធារណ:មនប្រសិទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណោ្ណ្រះ31។
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2014 2015e 2016p 2017f 2018f 2019f

ផលិតផលតម្រូវការក្នភុងស្រុក និងថ្ល្រ

ផសស  ពិត (% ប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន) 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.7

តម្រវូការក្នភងុស្រកុ (%ប្រ្រប្រលួធៀបនឹងឆ្ន្រមុំន) 10.1 8.5 9.5 10.3 10.2 10.7

សន្ទស្រសនថ្ល្រទំនិញប្រើប្រ្រស់ (%ប្រ្រប្រួលចុងគ្រ្រធៀប
នឹងឆ្ន្រំមុន

1.7 1.3 3.5 3.7 4.2 5.2

វិស័យសាធារណ: (%ន្រផសស)

ចំណូលក្នភុងស្រុករបស់រដ្ឋ្រភិបាល 17.7 18.7 18.4 18.2 17.7 17.1

ចំណយក្នភុងស្រុករបស់រដ្ឋ្រភិបាល 21.6 20.5 21.4 23.3 22.5 21.6

តុល្រយការសារពើពន្ធសរុប មិនគិតជំនួយឥតសំណង -4.2 -1.8 -3.0 -5.1 -4.8 -4.5

តុល្រយការសារពើពន្ធសរុប រួមទាំងជំនួយឥតសំណង -1.8 0.0 -1.4 -3.5 -3.4 -3.3

ពាណិជ្ជកម្មបរទ្រស ជញ្ជីងទូទាត់ និងបំណុលបរទ្រស

ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) -2,023.6 -2,261.8 -2,276.0 -2,451.1 -2,570.7 -2,690.1

នាំច្រញទំនិញ (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 7,636.0 8,280.2 9,115.2 10,044.2 10,994.9 12,026.7

   (% ប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន) 10.9 8.4 10.1 10.2 9.5 9.4

ការនាំច្រញសំខាន់ៗ (% ប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)1/ 11.7 14.5 12.0 11.5 10.8 10.8

ការនាំចូលទំនិញ (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 9,659.6 10,542.0 11,391.2 12,495.2 13,565.6 14,716.9

  (% ប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន) 8.7 9.1 8.1 9.7 8.6 8.5

សមតុល្រយគណនីចរន្ត (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 2/ -1,630.5 -1,925.0 -1,911.4 -2,036.1 -2,204.8 -2,470.6

    (% GDP) -9.7 -10.6 -9.5 -9.2 -8.9 -8.9

វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,679.9 1,668.8 2,036.0 2,078.3 1,904.2 1,795.0

បំណុលបរទ្រស (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 5,555.4 5,860.9 6,578.1 7,426.9 8,338.3 9,295.2

   (% ន្រផសស) 33.0 32.1 32.9 33.5 33.8 33.6

អនុបាតស្រវាបំណុល (% ការនាំច្រញទំនិញនិងស្រវា) 1.2 1.5 1.6 1.9 2.1 2.3

ទុនបំរុងារូបិយបណ្ណបរទ្រសដុល(លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 4,657.9 5,672.1 6,457.0 6,980.8 7,407.7 7,810.9

  (ចំនួនខ្រន្រការនាំចូលទំនិញនិងស្រវា) -4.6 -5.2 -5.4 -5.4 -5.3 -5.1

ទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានក្នភុងស្រុក (% ប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន) 28.4 28.6 25.8 23.2 21.5 20.2

អត្រ្រការប្រ្រក់រយ:ព្រលខ្លី (%ក្នភុងមួយឆ្ន្រំ) 11.5 11.6 11.8 11.8 11.9 11.9

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់(រៀល/ដុលា្ល្ររអាម្ររិក មធ្រយមភាគប្រាំឆ្ន្រំ) 4,030.0 4,025.0 4,058.0 4,062.0 4,067.0 4,075.0

       

ចំណំ: ផសស  ណូមីណល់ (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 16,809 18,241.7 20,020.2 22,157.7 24,663.3 27,623.3

ប្រភពៈ  អាា្ញ្រធរកម្ពុា ធនាគារពិភពលោក  និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរាតិ
សំគាល់: e = បា៉្រន់សា្ម្រន; f = ព្រយាករណ៍; p = ចំណោល
1/ ការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់និងស្រប្រកជើង
2/ មិនគិតបង្វ្ររផ្លូវការ

F. កម្ពុជា: សូចនាករសំខាន់ៗ



ធនាគារពិភពលោក
ការិយាល័យប្រាំកម្ពុា
អគារ Exchange Square
ាន់ទី 10 IBRD និងទី 11 IFC
សងា្ក្រត់វត្តភ្នភំ ខណ្ឌដូនព្រញ
ភ្នភំព្រញ កម្ពុា
គ្រហទំព័រ: www.worldbank.org/cambodia
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