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គឺជាជំនួយការផ្ន្កស្្វជ្្វ។លោកតុងគឹមស៊ុនបានផ្តល់ធាតុចូលផ្ន្កភាពក្ីក្។លោកប៊ូសារឿនបានជួយក្នុងការច្ញផ្សាយ
ព័ត៌មានការបង្ហ្ញគ្ហទំព័រនិងការផ្សព្វផ្សាយព្ឹត្តការណ៍នានា។

ក្ុមការងរន្ះបានធ្វើការក្្មការដឹកនាំរបស់លោកDeepakMishraជាអ្នកគ្ប់គ្ងលើផ្ន្កស្តីពីការអនុវត្តមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលើពិភពលោក។ក្ុមការងរសូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះដំបូនា្ម្ននិងយោបល់របស់លោកស្ីEllenA.
Goldsteinនាយកប្ចាំប្ទ្សភូមាកម្ពុជានិងឡាវនិងលោកស្ី IngunaDobrajaនាយកប្ចាំប្ទ្សកម្ពុជា។សហស្វិក
របស់ធនាគារពិភពលោកមួយចំនួនរួមមានBronwynGrieve,EkaterineVashakmadze,ErgysIslamaj,Francesca
deNicola,LanVanNguyen,PhyrumKov,RatchadaAnantavrasilpa,SinemCelik,SudhirShettyនិងUlla
Heherបានផ្តល់យោបល់លើស្ចក្តីព្្ងន្របាយការណ៍ន្ះ។

ក្ុមការងរសូមអរគុណដល់អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា ជាពិស្សក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិន្កម្ពុជា សម្្ប់កិច្ច
សហប្តិបត្តិការ និងការគាំទ្របស់ពួកគាត់។ របាយការណ៍ក៏ទទួលបានផលប្យោជន៍ពីដំបូនា្ម្ន យោបល់ និងទស្សនៈរបស់អ្នក 
ពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារួមទាំងអ្នកអាននិងអ្នករិះគន់ផងដ្រ។

របាយការណ៍ន្ះត្ូវបានផលិតពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្ំផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីការអភិវឌ្ឍមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។ឯកសារន្ះ
ត្ូវបានច្កចាយ និងពិភាក្សាយ៉្ងទូលំទូលាយ រួមទាំងក្នុងចំណមអាជា្ញ្ធរកម្ពុជា ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជនសា្ថ្ប័នស្្វជ្្វ
និងផ្តល់យោបល់អង្គការសង្គមសុីវិលនិងសាកលវិទ្យាល័យនានា។

សម្្ប់ព័ត៌មានអំពីធនាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា សូមមើលគ្ហទំព័ររបស់យើងតាម
រយៈអាស័យដា្ឋ្ន:www.worldbank.org/cambodia។

ដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីច្កចាយអីុម្ល CEU និងការបោះពុម្ពផ្សាយដ្លពាក់ព័ន្ធសូមទាក់ទង លោកស្ី អាត សុជាតិ
(sath@worldbank.org)។សម្្ប់សំណួរអំពីខ្លមឹសារន្អត្ថបទន្ះសូមទាក់ទងលោកបូ៊សារឿន(sbou@worldbank.org)។

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ
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ពាក្យកាត់

ABSD ពន្ធប្ថាប់ត្្បន្ថ្មសម្្ប់អ្នកទិញ

AFTA កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីអាសា៊្ន

ASEAN សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍

bbl ធុង

BOT ធនាគារប្ទ្សថ្

CDC ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

CEU បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

CR ប្្ក់រៀល

DP ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍

EAP អាសុីបូពា៌្និងបា៉្សុីហ្វិក

EBA អ្វីគ្ប់យ៉្ងលើកល្ងត្អាវុធ

EMDEs ទីផ្សារដ្លងើបឡើងនិងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

EOP ចុងគ្្

EU សហភាពអឺរ៉ុប

FCD ប្្ក់បញ្ញើរូបិយវត្ថុបរទ្ស

FDI វិនិយោគដោយផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស

GDCE អគ្គនាយកដា្ឋ្នគយនិងរដា្ឋ្ករ

GDP ផលិតផលក្នុងសុ្កសរុប

GMAC សមាគមរោងចក្កាត់ដ្រនៅកម្ពុជា

GNI ចំណូលជាតិសរុប

GTAP គម្្ងវិភាគពាណិជ្ជកម្មសកល

GVC សង្វ្ក់តម្ល្សកល

ICOR ផលធៀបន្ទុននិងផលកើនឡើង

IDP គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

LPCO ប្តិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការ
ធានា

LTGM លំនាំកំណើនរយៈព្លវ្ង

LTV ឥណទានធៀបនឹងតម្ល្

MA មធ្យមភាគប្្ប្ួល

MAFF ក្សួងកសិកម្មរុកា្ខ្ប្មាញ់និងន្សាទ

MDI គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញើ

MEF ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

MFI គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ

MOEYS ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

MOP ក្សួងផ្នការ

MPK កំណើនផលន្មូលធន

NCD វិញ្ញ្បនប័ត្បញ្ញើដ្លអាចជួញដូរបាន

NIS វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ

NPL កម្ចីមិនដំណើរការ

NSDP ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

PC សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ

PDR សាធារណរដ្ឋប្ជាធិបត្យ្យប្ជាមានិត

PFM ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ppts ភាគរយពិន្ទុ

RGC រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា

RMS យុទ្ធសាស្្តប្មូលចំណូល

RS យុទ្ធសាស្្តចតុកោណ

SDR សិទ្ធិដកប្្ក់ពិស្ស

SEA អាសុីអាគ្ន្យ៍

SME សហគ្្សធុនតូចនិងមធ្យម

TVET ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្ត្លបច្ច្កទ្ស
និងវិជា្ជ្ជីវៈ

UMI ប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់

US$ ដុលា្ល្រអាម្រិក

VAT ពន្ធលើតម្ល្បន្ថ្ម

WBG ក្ុមធនាគារពិភពលោក

YTD ពីដើមឆ្ន្ំដល់បច្ចុប្បន្ន

y/y or yoy ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន

ពាក្យកាត់
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ខ្លឹមសារ សង្ខ្ប
ការ អភិវឌ្ឍថ្មីៗ 

កំណើន សែដ្ឋកិច្ច នៅ តែមានភាព រឹងមាំ  ដែលជាបឋមជំរុញ 
ដោយ កំណើននែ ករ បែើបែែស់ និង ករ នាំចែញដ៏រឹងមាំ។ តម្ូវ
ការក្នុងសុ្កបានកើនឡើងដោយសារត្កំណើនប្្ក់ឈ្នួលខ្ពស់
និងការវិនិយោគសាធារណៈច្ើនជាងមុននិងជំរុញដោយកំណើន
ថវិកាជាតិ។ការចំណយសាធារណៈតូ្វបានបង្កើនថវិការហូតដល់
24.6 ភាគរយន្ ផសស ក្នុងឆ្ន្ំ 2018 កើនឡើងពី 23.1
ភាគរយន្ ផសស ក្នុងឆ្ន្ំ 2017។ ក្នុងព្លជាមួយគា្ន្ន្ះដ្រ
តមូ្វការខាងក្្ប្ទសដ៏រឹងមំាបានបង្កើនការនំាច្ញផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្កជើងដោយកើនឡើង 16.1 ភាគរយ 
(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)ក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018ដ្លជា
អត្្កំណើនខ្ពស់សម្្ប់ពីរឆ្ន្ំកន្លងទៅកើនពី 8.3 ភាគរយ
នៅបំណច់ឆ្ន្ំ 2017។ ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរបានកើនដល់ 3
លាននាក់នៅក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ក្នុងអត្្
កំណើន13.6ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)កើនពី11.8ភាគរយ
ក្នុងឆ្ន្ំ 2017។ កំណើនន្ះត្ូវបានជំរុញដោយកំណើនភ្ញៀវ 
ទ្សចរដ្លធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសពីប្ទ្សចិន។

លំហូរ មូលធន  ដែលភាគចែើន ជា ករ វិនិយោគផ្ទែល់ ពី បរទែស  
នៅតែបន្ត កើនឡើង  និងជួយឲែយវិស័យកែែបែទែសរបស់កម្ពុជា
មានស្ថរិភាព។ទិន្នន័យផ្លវូការបង្ហញ្ពីការកើនឡើងន្ការវិនិយោគ

ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល ជាពិស្សឧស្សាហកម្ម
វាយនភណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្ប្កជើង និងការក្ច្ន្ផលិតផល
កសិកម្ម។សកម្មភាពសំណង់ដ៏សកម្មនៅត្បន្តទទួលហិរញ្ញប្ប
ទានពីកំណើនលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស និងឥណទាន
ក្នុងស្ុក។ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សត្ូវបានបា៉្ន់សា្ម្នថាកើន
ឡើង14.3ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្ន្មុំន)ក្នងុអំឡុងឆមាសទី1ក្នងុ
ឆ្ន្ំ2018។ប្ហ្លជា90ភាគរយន្លំហូរការវិនិយោគន្ះ(មិន 
រាប់បញ្ចូលលំហូរ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ) មានប្ភពមកពីប្ទ្ស
ចិនហើយផ្តត្ទៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្ព្យកសិកម្មនិង
ការក្ច្ន្ផលិតផលកសិកម្ម និងវិស័យកាត់ដ្រ។ ចំណ្កដ្ល
កើនឡើងមួយន្ការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សតូ្វបានវិនិយោគក្នុង
វិស័យផលិតភាពគឺមានផ្នក្កម្មន្តសាលនិងកសិកម្មបើទោះបីជា
ចំណ្កន្ះនៅត្មានចំនួនតិចប្ហ្ល20ភាគរយន្លំហូរសរុប។

ករកើនឡើងនែ បែែក់ចំណូល សមែែប់ បែើបែែស់  នៅ តែ ជា 
កត្តែ  ជំរុញ តមែូវករ ក្នុងសែុក និងបង្កើន សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច។ 
កំណើនប្្ក់ឈ្នួលយ៉្ងលឿនក្នុងវិស័យឯកជន និងវិស័យ
សាធារណៈ បានបង្កើនតម្ូវការក្នុងស្ុកដ៏រឹងមាំ ដ្លត្ូវបាន
បំព្ញដោយកំណើនន្ការនាំចូល។ ការនាំចូលយនយន្ត និង
ដ្ក ដ្លបង្ហ្ញពីការប្ើប្្ស់ក្នុងស្ុក និងតម្ូវការក្នុង
វិស័យសំណង់ បានកើនឡើងខា្ល្ំង ប្មាណ 81.4 ភាគរយ
សម្្ប់យនយន្តនិង50ភាគរយសម្្ប់ដ្កនៅខ្មិថុនា
ឆ្ន្ំ 2018 ជាហ្តុធ្វើឲ្យឱនភាពគណនីចរន្តកើនឡើងបន្តិចនៅ
ឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ប៉ុន្ត្នៅត្ទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន
ទាំងស្ុងពីលំហូរវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស។

ខ្លឹមសារសង្ខ្ប
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កំណើនឥណទាន នៅតែមានសន្ទុះ បើ ទោះបីជាមានកំណើន 
យឺតជាងមុនក្តី។ កំណើនឥណទាននៅត្ថយចុះបន្តិចក្តី ប៉ុន្ត្
ផលធៀបឥណទាន និង ផសស របស់ធនាគារ (និងគ្ឹះសា្ថ្ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ)កើនដល់កម្ិតខ្ពស់បំផុត គឺ 73ភាគរយ (និង
20ភាគរយ)នៅចុងខ្មិថុនាឆ្ន្ំ 2018ដោយកើនពី 31.4
ភាគរយ(និង3.8ភាគរយ)នៅឆ្ន្ំ2010។មកទល់ព្លន្ះ
ប្ព័ន្ធធនាគារនៅត្ទទួលបានទំនុកចិត្តខា្ល្ំង ហើយប្្ក់បញ្ញើ
ក្នុងវិស័យឯកជន (ភាគច្ើនជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក) បានកើន
ឡើង22.4ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)នៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018។
ប្្ក់បម្ុងអន្តរជាតិដុលបានកើនឡើងដល់9ពាន់លានដុលា្ល្រ
ឬស្មើនឹង6ខ្ន្ការនំាចូលនាព្លអនាគត។ប្្ក់រៀលកម្ពជុា
ដ្លផ្សារភា្ជប់្ជាមួយប្្ក់ដុលា្លរ្រអាម្រិកដោយសារត្ស្ដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាមានកម្ិតដុលា្ល្ររូបនីយកម្មខ្ពស់នោះ បានចុះថ្ល្បន្តិច
ដោយមានអត្្ប្តូរប្្ក់ 4.082 រៀល/ដុលា្ល្រនៅចុងខ្ កញ្ញ្
ឆ្ន្ំ 2018 ធៀបនឹង 4.037 រៀល/ដុលា្ល្រ នៅចុងខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ
2017។ ការកើនឡើងថ្ល្ម្ហូបអាហារ (និងទឹកភ្លើង) បានធ្វើឲ្យ
អតិផរណកើនឡើងដល់2.9ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)នៅខ្
មិថុនាឆ្ន្ំ2018កើនពី2.2ភាគរយនៅខ្ធ្នូឆ្ន្ំ2017។ជា
លទ្ធផលអត្្ប្តូរប្្ក់ពិតបន្តកើនឡើង។

 ករពងែីក សារពើពន្ធ យ៉ែង លឿន បាន ជំរុញ ករ បែើបែែស់ និង 
កំណើន។ ឱនភាពសារពើពន្ធទូទៅ (រួមទាំងជំនួយឥតសំណង)
ត្ូវបានរំពឹងថាធំជាងមុនគឺ 4.2 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2018 កើនពី
1.6ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2017។យ៉្ងណក៏ដោយ កម្ិតបំណុល
របស់កម្ពុជានៅត្មានកមិ្តទាបនៅឡើយបើផ្អ្កលើការវិភាគ
អំពីនិរន្តរភាពបំណុលរបស់ធនាគារពិភពលោក/មូលនិធិរូបិយវត្ថុ
អន្តរជាតិនៅឆ្ន្ំ 2018 ដោយហ្តុថា អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាទទួល
បំណុលពីខាងក្្ដ្លមានសម្បទានត្ប៉ុណ្ណ្ះ។លើសពីន្ះ
ទៀតបនា្ទប់្ពីការពងឹ្ងសារពើពន្ធនិងការងរប្មូលប្្ក់ចំណូល   
ដ៏រឹងមាំ ក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំមក អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាបានបង្កើន
សារពើពន្ធក្នុងទម្ង់ជាប្្ក់បញ្ញើដា្ឋ្ភិបាល ដ្លមានចំនួន
ប្មាណ13ភាគរយន្ផសសនៅតឹ្មពាក់កណ្តល្ឆ្ន្ំ2018។

ទស្សនវិស័យអនាគត និង ហានិភ័យ 
បនា្ទែប់ ពី  ឥទ្ធិពលនែ ករ ជំរុញ សារពើពន្ធបាន បញ្ចប់នៅ កែែយ 

ឆ្នែ ំ 2018 កំណើនរបស់បែទែសកម្ពជុាតែវូបានរំពឹងថានឹង តែឡប់ 
ទៅមានលែបឿនតមសក្តែនុពលរយៈពែលវែង ។កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជាដ្លមាននិនា្ន្ការថយចុះជាលំដាប់តាំងពីឆ្ន្ំ2013
មក ត្ូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងបន្តិច ដោយមានកំណើន
7.1ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2018ដោយសារត្តម្ូវការក្នុងស្ុកនិង
តម្ូវការខាងក្្ច្ើន។ដោយសារត្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនាព្ល
ថ្មីៗន្ះតូ្វបានជំរុញមួយផ្ន្កដោយការពងី្កសារពើពន្ធយ៉្ង

ច្ើន ទស្សនវិស័យកំណើនរបស់កម្ពុជាត្ូវបានព្យាករថានឹង
ថយចុះបន្តិចមកនៅត្ឹម 6.8 ភាគរយនៅក្នុងរយៈព្លពីរឆ្ន្ំ
ខាងមុនន្ះ។ ទស្សនវិស័យល្អរយៈព្លវ្ងន្ះគឺដោយសារត្
កំណើនលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សទៅវិស័យកម្មន្តសាល
និងកសិកម្ម និងទំនាក់ទំនងកាន់ត្ល្អជាមួយនឹងសង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់
រវាងការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស និងក្ុមហ៊ុនកម្ពុជា។ អាជា្ញ្ធរ
កម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗមួយចំនួន ក្នុងការជំរុញ
សហគ្្សខា្ន្តតូច និងមធ្យម រួមទាំងការពង្ឹងទំនាក់ទំនងជា
មួយវិស័យការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស (សូមមើលប្អប់ 2)។
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំត្ូវបានរំពឹងថា នឹងបន្តកាត់បន្ថយភាព
ក្ីក្តទៅទៀត។

ហានិភ័យវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅតែបន្តកើនឡើង  ដោយទាក់ទិន
កន់តែខ្លែំងឡើងជាមួយវិស័យ សំណង់ និង អចលនទែពែយ។  
កំណើនឥណទានក្នងុសុ្កនៅកម្ពជុាមានសន្ទះុលឿនជាងប្ទ្ស
ផ្ស្ងទៀតក្នុងអាសុីបូពា៌្ ដោយកើនឡើង 9 ដងក្នុងរយៈព្ល
12ឆ្ន្ំកន្លងទៅ។ដោយសារត្វិស័យសំណង់និងអចលនទ្ព្យ
ងយឈានចូលវដ្តន្កំណើន និងការធា្ល្ក់ចុះ កំណើនហិរញ្ញ
ប្បទានឥណទានក្នុងស្ុកសម្្ប់វិស័យសំណង់ន្ះ បានធ្វើឲ្យ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្ងយរងគ្្ះ។លើសពីន្ះទៀត វិស័យ
សំណង់មានកំណើនរយៈព្លវ្ង តាំងពីព្លដ្លវិបត្តិហិរញ្ញ
វត្ថុសកលនៅឆ្ន្ំ2008និង2009បានបញ្ចប់។

ហានិភ័យ ខងកែែ  ក៏កើនឡើងដែរ  ពែែះតែ លទ្ធភាពនែករ 
ដក ករអនុគែែះ ពន្ធ  “ អ្វីគែប់ យ៉ែង  លើកលែង តែអាវុធ (EBA)” 
សមែែប់កម្ពុជា  ជម្លែះផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម រវាង មហាអំ ណាច 
ពាណិជ្ជកម្ម ទាំងពីរបែទែស និង ករបន្ត ករកើន ថ្លែបែែក់ដុលា្លែរ 
អាមែរិក ធៀបនឹង  រូបិយវត្ថុសកល ភាគចែើន។ ទីផ្សារសហភាព
អឺរ៉ុបស្មើនឹងជាងមួយភាគបីន្ការនំាច្ញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា។
ដូច្ន្ះ ការបាត់បង់ការអនុគ្្ះពន្ធ ដ្លបច្ចុប្បន្នផ្តល់លទ្ធភាព
ឲ្យកម្ពុជានាំផលិតផលគ្ប់យ៉្ង លើកល្ងត្អាវុធ ទៅទីផ្សារ
សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធ អាចនឹងធ្វើឲ្យការនាំច្ញរបស់
កម្ពុជាមានកំណើនយឺតជាងមុននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការ
ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈព្លខ្លី។ ជម្ល្ះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្ទ្ស
មានជាងគ្ក្នុងសកលលោក ជាពិស្ស សហរដ្ឋអាម្រិក និង
ប្ទ្សចិន នឹងជះផលអវិជ្ជមានលើពាណិជ្ជកម្មសកលលោក
និងរាំងស្ទះដល់សង្វ្ក់តម្ល្តំបន់ និងសកល ដ្លធ្វើឲ្យមាន
ឥទ្ធិពលមិនច្បាស់លាស់មកលើកម្ពុជា។ ដោយសារត្ការវិនិ
យោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស វិស័យទ្សចរណ៍ និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍
ផ្លូវការរបស់កម្ពុជា ពឹងផ្អ្កកាន់ត្ខា្ល្ំងលើប្ទ្សចិន ការធា្ល្ក់
ចុះលឿនន្ស្ដ្ឋកិច្ចប្្ទ្សចិននឹងធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យកំណើន
របស់កម្ពជុាមានការថយចុះក្នងុរយៈព្លខ្លីនិងមធ្យម។សា្ថន្ភាព
កាន់ត្រឹតត្បិតន្រូបិយវត្ថុសកល និងការឡើងថ្ល្ន្ប្្ក់ដុលា្ល្រ

ខ្លឹមសារសង្ខ្ប
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អាម្រិក អាចកាត់បន្ថយភាពប្កួតប្ជ្ងក្នុងការនាំច្ញ
ដោយសារត្កម្ពុជាមានកម្ិតដុលា្ល្ររូបនីយកម្មខ្ពស់។

សារ គន្លឹះ និងជម្ើស គោលនយោបាយ
  ដោយសារតែកំណើនរយៈពែលវែងក្នុងវិស័យសំណង់  អ្វី 

ដែល ជា ចំណុចអាទិភាពខ្ពស់របស់អាជា្ញែធរ កម្ពុជា គឺ ករ រកែសា 
ស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង រយៈពែលខ្លី។ថ្មីៗន្ះវិស័យអចលន
ទ្ព្យបានកា្ល្យជាការទិញ/លក់ប្ថុយប្ថាន ដើម្បីបានប្្ក់
ចំណ្ញពីសកម្មភាពទិញ/លក់ដីធ្លីកើនឡើងជាមួយនឹងប្្ក់
ចំណ្ញមិនសូវច្បាស់។ កំណើនយ៉្ងលឿនន្ការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សបានបិទបំាងភាពងយរងគ្្ះន្វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
បង្កដោយកំណើនឥណទានយ៉្ងរហ័សរយៈព្លយូរ។ ដូច្ន្ះ
ចាំបាច់ត្ូវបង្កើត គោលនយោបាយមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចដ៏ប្យ័ត្ន
ប្យ្ង រួមទាំង វិធានការហិរញ្ញវត្ថុ និងសារពើពន្ធ ដើម្បីកាត់
បន្ថយ សកម្មភាពទិញ/លក់ប្ថុយប្ថានដ្លទទួលបាន
ហិរញ្ញប្បទានពីវិស័យធនាគារនិងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។ជាការសំខាន់
ផងដ្រក្នុងការបង្កើតគោលការណ៍ណ្នាំស្តីពីការផ្តល់កម្ចី រួម
ទាំង កម្ិតកំណត់សម្្ប់ផលធៀបតម្ល្ និងឥណទាន និង
ការពិចារណទៅលើការកំណត់ពន្ធបន្ថ្មលើការទិញ/លក់ទ្ព្យ
សម្បត្តិ ជាពិស្ស ដីធ្លី ក្នុងគោលបំណងវិនិយោគ (ដ្លមាន
ភាពប្ថុយប្ថាន)។ ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ ត្ូវពិនិត្យឡើងវិញទៅលើ
ចំណត់ថា្ន្ក់ឥណទានដ្លមិនដំណើរការ។ លើសពីន្ះទៀត
ត្ូវពិចារណទៅលើវិធានការប្ុងប្យ័ត្នផ្ស្ងទៀតដូចជាផល
ធៀបឥណទាននិងប្្ក់ចំណូលការបង្កើនអត្្ប្្ក់បង់ដំបូង
និងកតា្ត្ផ្ស្ងៗទៀត។

ដើមែបី សែូបយកកំណើន លំហូរវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសលើ 
វិស័យ  កម្មន្តសាល និង ករ កែច្នែផលិតផល កសិកម្ម តែូវដោះ 
សែែយ បញ្ហែខ្វះខតផ្នែក ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ។ បើទោះជាកំពុងត្
មានកំណើនក្តី ការវិនិយោគបន្ថ្មដើម្បីក្លម្អ និងពង្ីក
ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ត្ូវត្ជាអាទិភាពក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្វើ
សមាហរណកម្មល្អទៅក្នុងសង្វ្ក់តម្ល្តំបន់ (និងសកល)។

ដើម្បីសម្ួលដល់ការពង្ីកពាណិជ្ជកម្ម ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនង
ដូចជា ការក្លម្អមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ត្ូវបាន
កំណត់ឃើញនៅក្នុងការរៀបចំផ្នការជាតិស្តីពីឡូជីស្ទីក និង
ការបង្កើតក្ុមប្ឹក្សាជាតិសម្្ប់ឡូជីស្ទីក។ ចំពោះសមត្ថភាព
ឡូជីស្ទីក កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ល្ខ 98 ក្នុងចំណមប្ទ្ស
160 ក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីប្តិបត្តិការឡូជីស្ទីកឆ្ន្ំ 2018 ដោយ
បានថយចុះពីលំដាប់ទី 73 ក្នុងឆ្ន្ំ 2016។ជាមធ្យមប្ទ្ស
នាំច្ញគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិកជោគជ័យ ដូចជា ថ្ និងមា៉្ឡ្សុី
ឈរនៅលំដាប់លើសគ្ទី40។

ករបង្កើនបែែក់សនែសំក្នុង សែុក ជា កត្តែសំខន់បំផុត ក្នុងករ 
ជំរុញ  ករ វិនិយោគ រយៈពែល មធែយម។ ដូចបានពិភាក្សានៅក្នុង
អត្ថបទជម្ើស “តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សមានប្្ក់
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2050 ឬទ្?” ប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុកដុល
របស់កម្ពុជាដ្លនៅក្្ម 20ភាគរយន្ ផសសមានអត្្
ទាបបំផុតក្នុងតំបន់។ ដូច្ន្ះ កម្ពុជាត្ូវពឹងផ្អ្កយ៉្ងខា្ល្ំងលើ
ប្្ក់សន្សំបរទ្សក្នងុទម្ង់ជាការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សដ្ល
មិនត្ឹមត្មានភាពប្្ប្ួលប៉ុណ្ណ្ះទ្ ថ្មទាំងមិនស្ថិតស្ថ្រ
ក្នុងរយៈព្លវ្ងទៀតផង។ ដូច្ន្ះ ជាការចាំបាច់ត្ូវចាប់ផ្តើម
បង្កើតធនធានក្នុងស្ុកបន្ថ្ម ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានការវិនិ
យោគប្កបដោយផលិតភាព នៅព្លដ្លកម្ពុជាកំពុងខិតខំ
ឲ្យកា្លយ្ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ក្នងុរយៈព្ល 4
ទសវត្សរ៍ខាងមុននោះ។ដូច្ន្ះចាំបាច់ត្ូវមានគោលនយោបាយ
គាំទ្ដល់ការសន្សំប្្ក់ ដ្លស្ដៀងគា្ន្នឹងគោលនយោបាយ
របស់ប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់ (សូមមើលប្អប់ S2)ដើម្បីជំរុញ
ឲ្យគ្ួសារសន្សំប្្ក់និងជំរុញឲ្យអាជីវកម្មវិនិយោគបន្ថ្មទៀត។
ការពង្ីកក្បខណ្ឌនិយ័តកម្ម និងត្ួតពិនិត្យការក្លម្អប្ព័ន្ធ
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើតការអនុវត្តល្អក្នុងការគ្ប់គ្ង
សាជីវកម្មនិងការបង្កើតប្ព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយជំរុញការ
សន្សំប្្ក់បន្ថ្មទៀត។

ខ្លឹមសារសង្ខ្ប
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រូប ES. 1 ៖ ទិដ្ឋភាពរួមស្តីពីសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជានិងការបា៉្ន់សា្ម្ននិងការព្យាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖pre=បឋម,p=ការព្យាករ,RHS=ខាងសា្ត្ំ

កំណើនពិតកំពុងកើនឡើង...

កំណើនពិត(ភាគរយ)

...វិស័យកសិកម្មងើបឡើងវិញ...

ផលិតផលស្ូវវស្សាកើនឡើង(គិតជាលានតោន)

កំណើនឥណទានថយចុះ បុ៉ន្តែកម្ចសីមែែប់វិស័យសំណង់បានកើនឡើង

ចំណ្កន្ការផ្តល់កម្ចីក្នុងវិស័យសំណង់

និងវិស័យអចលនទ្ព្យន្កំណើនឥណទាន(ភាគរយពិន្ទុ)

...នៅពែលដែលករនាំចែញសំខន់ៗកើនឡើង

ការនាំច្ញសម្លៀកបំពាក់(ភាគរយប្្ប្ួលធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)

..គាំទែដោយកំណើនលំហូរវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស

(ទ្ព្យសកម្មន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សដ្លត្ូវបានអនុម័ត, 

ភាគរយន្ផសស)

ករពងែីកសារពើពន្ធបានជំរុញតមែូវករក្នុងសែុក

ចំណយទូទៅរបស់រដា្ឋ្ភិបាល(ភាគរយផសស)
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ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ
និងទស្សនវិស័យ

ផ្ន្កទី1



ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ

កម្ពុជា នៅត្មានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ

ជារួម សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា នៅតែ មានភាព រឹងមាំ 
ដែល ជំរុញ ដោយ ករ បែើបែែស់ក្នុង សែុក និងករ នាំចែញ។ ក្នុង
បរិបទដ្លមានកំណើនន្ការប្ើប្្ស់ដំណើរការនាំច្ញមាន
ភាពប្សើរជាងការរំពឹងទុក និងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់វិនិយោគិន
ទស្សនវិស័យន្កំណើនតូ្វបានក្ប្្ដោយបង្កើនឡើងបន្តចិក្នងុ
រយៈព្លខ្លីនិងរយៈព្លមធ្យម។កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ត្ូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 7.1 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2018
(ធៀបនឹងតួល្ខកំណើនផ្លូវការដ្លត្ូវបានក្ថ្មី 7 ភាគរយ
នៅឆ្ន្ំ2017)(រូប1)។

កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមបែទែស មួយចំនួនតូច ក្នុង តំបន់ អាសុី 
បូព៌ាែ និងប៉ាែសីុហ្វកិ  ដែល តែ ូវបានរំពឹង ថា នឹង មានភាពបែសើរ បន្តចិ 
ផ្នែកកំណើន។ កំណើនរបស់ប្ទ្សជឿនលឿននៅត្លើសពី
កម្ិតសកា្ត្នុពល បើទោះបីជាមានសញ្ញ្អំពីការថយចុះបន្តិច
ក្តី1។នៅសហរដ្ឋអាម្រិកការជំរុញដ៏សំខាន់ផ្ន្កសារពើពន្ធនឹង
ជួយសកម្មភាពរយៈព្លខ្លីខាងមុខ។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
សហរដ្ឋអាម្រិកបានកើនដល់2.3ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ2017ដ្ល
មានការគាំទ្ដោយតម្ូវការក្នុងស្ុកខ្ពស់ ជាពិស្សការវិនិ

1   ទស្សនវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចសកលខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018ក្ុមធនាគារពិភពលោករដ្ឋធានីវា៉្សុីនតោនDC។

យោគ។ ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សដ្លចាយប្្ក់អឺរ៉ូ បានកើន
ឡើង 2.4 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2017 ជាកំណើនលឿនបំផុតចាប់
តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពីភាពរឹងមាំន្ការប្ើ
ប្្ស់ ការវិនិយោគ និងការនាំច្ញ។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្ទ្សរីកចម្ើនត្ូវបានព្យាករណ៍ថាមានចំនួន 2.2 ភាគរយ
នៅឆ្ន្ំ2018ដ្លថយចុះបន្តចិធៀបនឹងឆ្ន្មុំន(ព្្ះថាជាមួយ
សារពើពន្ធបន្ថ្មនៅសហរដ្ឋអាម្រិកបានប៉ះបូ៉វដោយការថយចុះ
បន្តិចន្កំណើនក្នុងប្ទ្សរីកចម្ើនផ្ស្ងៗទៀត) ខណៈព្ល
ដ្លទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្ើប្្ស់នៅត្ខ្ពស់ និងមានការបង្កើត
ការងរថ្មីៗជាបន្ត (សូមមើលប្អប់ 1 ស្តីពីទស្សនវិស័យស្ដ្ឋ
កិច្ចសកលនិងតំបន់)។

បនា្ទែប់ ពីករ ងើបឡើងវិញ បន្តិចម្តងៗ នៅ ក្នុង ឆមាស ទីពីរ ក្នុង 
ឆ្នែំ 2017 មក ករនាំចែញរបស់កម្ពុជា បានកើនឡើង ខ្លែំង  
ដោយសារ តែ កំណើន តមែូវករ នៅ សហរដ្ឋ អាមែរិក និង សហ ភាព 
អឺរ៉ុប។ការនាំច្ញសរុបន្ផលិតផលវាយនភណ្ឌសម្លៀកបំពាក់
និងស្ប្កជើងមានចំនួន74ភាគរយន្ការនាំច្ញទំនិញសរុប
របស់កម្ពុជា និងមានកំណើនពីរខ្ទង់ក្នុងអត្្ខ្ពស់បំផុតចំនួន
16.1ភាគរយនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018ដោយកើនពី8.3
ភាគរយនៅចុងឆ្ន្ំ2017(រូប2)។

ផ្ន្កទី 1 ៖ ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និង ទស្សនវិស័យ 

រូប  1 ៖ កររួមចំណែក ដល់ កំណើនពិត  
(ភាគរយពិន្ទុ)
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖RHS=ខាងសា្ត្ំ

រូប 2 ៖ កំណើននែ ករ នាំចែញ សម្លៀកបំពាក់ និង សែបែកជើង  
(ពាន់លានដុលា្ល្ពីដើមឆ្ន្ំដល់បច្ចុប្បន្ន)

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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ទស្សនវិស័យ ស្ដ្ឋកិច្ច តំបន់ និង សកល 1

កំណើន សែដ្ឋកិច្ច សកល កំពុងបន្ថយលែបឿន ពែែះ ថា ករ ងើប ឡើង 
វិញ  នែ  វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង កម្មន្តសាល បានថយចុះបន្តិច។ កំណើន
ន្ះត្ូវបានព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះពី3ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ2018មកនៅ
ត្ឹម2.9ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2019នៅព្លដ្លស្ដ្ឋកិច្ចថយចុះហើយ
ធនាគារជាតិធំៗបន្តលុបការសម្ួលគោលនយោបាយ ហើយកំណើន
ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសកលកាន់ត្ថយចុះថ្មទៀត(រូប
B1.1)2។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងប្ទ្សរីកចម្ើនត្ូវបានព្យាករណ៍ថា
នឹងថយចុះបន្តិចពីអត្្ 2.2 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2018 មកនៅត្ឹម 2
ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2019និងបន្តថយចុះបន្តទៀតដល់1.6ភាគរយនៅឆ្ន្ំ
2020នៅព្លដ្លបញ្ហ្សមត្ថភាពកា្ល្យជាបញ្ហ្ចោទ។

លក្ខខណ្ឌខងកែែ  ដែល មានភាពអវិជ្ជមានជាបន្ត  នៅ ឆ្នែំ 2018 
តែវូបានរំពឹង ថា នឹង កន់តែមិនសូវ អំណោយ ផល សមែែប់ ទីផែសារដែល  ងើ ប 
ឡើង និងបែទែសកំពុង អភិវឌែឍន៍   ក្នងុ អំឡុង ពែលពែយាករណ៍នែះ។សា្ថន្ភាព
ន្ះឆ្លុះបញ្ច្ំងពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចថយចុះបន្តិចនៅប្ទ្សជឿនលឿន
ការថយចុះបន្តិចន្ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគសកល ការបន្តឹង
លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញប្បទាន និងកំណើនភាពតានតឹងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម។
កំណើនន្ទីផ្សារ និងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើង ដ្លនៅ
ថ្រក្នុងចំនួន 4.2 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ដោយសារត្ប្ទ្សមួយ
ចំនួនជួបមានសមា្ព្ធហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងត្បន្តិច
ចំនួន4.3ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2019។ពាណិជ្ជកម្មសកលដ្លកើនឡើង
យ៉្ងខា្ល្ំងនៅឆ្ន្ំ2017ដោយសារត្វដ្តន្កម្មន្តសាលសកលត្ូវបាន
រំពឹងថានឹងមានសន្ទុះយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅឆ្ន្ំ2018ហើយនឹងថយ
ចុះបន្តិចបន្ថ្មទៀតនៅអំឡុងឆ្ន្ំ2019និង2020។ ភាពមិនប្្កដ
ប្ជាន្គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើង ដ្លធ្វើឲ្យមាន
សមា្ព្ធលើទស្សនវិស័យន្ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មសកល។ ជា
ទូទៅការចំណយលើកម្ចនីៅទីផ្សារនិងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើប
ឡើងបានថយចុះបនា្ទ្ប់ពីមានការឡើងថ្ល្ន្ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិកការ

1 រៀបរៀងដោយEkaterinekT.Vashakmadzeស្ដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្ចាំប្ទ្សធនាគារពិភពលោក។
2 ចំណុចទាំងន្ះជាការសន្មតដ្លនឹងត្ូវសម្្ចចុងក្្យនិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឯកសារស្តីពីទស្សនវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចសកលខ្មករាឆ្ន្ំ2019

របស់ធនាគារពិភពលោក។

ទប់សា្ក្ត់ហានិភ័យរបស់វិនិយោគិន និងការផ្ត្តកាន់ត្ច្ើនលើភាព
ងយរងគ្្ះតាមប្ទ្ស។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមឡើងថ្ល្ប្្ក់
ដុលា្លរ្អាម្រិកសាជាថ្មីនៅខ្ម្សាឆ្ន្ំ2018តម្ល្រូបិយវត្ថន្ុទីផ្សារនិង
ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើងបានធា្លក់្ចុះជាមធ្យមប្មាណ11
ភាគរយ។ បរិមាណគម្្ងវិនិយោគសរុបពីទីផ្សារ និងប្ទ្សកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើង មានចំនួនច្ើនជាងគម្្ងវិនិយោគដ្ល
មានបនា្ទ្ប់ពីកំណើនTaperTantrumនៅឆ្ន្ំ2013ដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំង
ពីការលក់ច្ញយ៉្ងច្ើនទាំងមូលនិធិសមធម៌ និងប័ណ្ណបំណុល។
ខណៈដ្លវិបត្តទីិផ្សារហិរញ្ញវត្ថកុើតមាននៅប្ទ្សទួរគីនិងអាហ្សង់ទីន
ទីផ្សារ និងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើងជាច្ើនផ្ស្ងទៀតក៏មាន
ការបង្កើនការទប់សា្ក្ត់ហានិភ័យ។ ប្ទ្សដ្លមានតម្ូវការហិរញ្ញ
ប្បទានខាងក្្យ្៉ងច្ើននិងគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់រងការ
ប៉ះពាល់ខា្ល្ំងជាងគ្ ដ្លបង្ហ្ញថា វិនិយោគិនផ្ត្តសំខាន់លើភាព
ងយរងគ្្ះខាងក្្ និងទស្សនវិស័យកំណើន។ សា្ថ្នភាពហិរញ្ញ
ប្បទានខាងក្្ត្ូវបានរំពឹងថានឹងបន្តថយចុះនៅឆ្ន្ំ2019ដោយសារ
ល្ងមានការសមួ្លគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងប្ទ្សជឿនលឿន
ហើយផ្ទុយទៅវិញមានវិធានការដ្លកាន់ត្មិនអំណយផល។

កំណើនសែដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ អាសុីបូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វិក  តែូវ បានរំពឹង ថា 
នឹង បន្ថយលែបឿនជាបណ្តើរៗ ពីអតែែ 6.3 ភាគរយ នៅឆ្នែំ 2018 មក 
តែឹម 6 ភាគរយ នៅ ឆ្នែំ 2019 និង 2020 (រូប B1.2)។ការថយចុះ
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឆ្លុះបញ្ច្ំងពីការថយចុះជារចនាសម្ព័ន្ធ និង
ការថយចុះន្ការនំាច្ញនៅខណៈព្លដ្លការកើនឡើងភាពតានតឹង
ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មរវាងប្ទ្សចិននិងសហរដ្ឋអាម្រិក។សកម្មភាពក្នុង
បណ្តប្្ទ្សផ្ស្ងទៀត ក្នងុតំបន់តូ្វបានរំពឹងថានឹងនៅទឹ្ងតឹ្មកមិ្ត
សកា្ត្នុពលនៅឆ្ន្ំ2019ប៉ុន្ត្មានហានិភ័យច្ើនចំពោះទស្សនវិស័យ
ន្ះ។ សា្ថ្នភាពន្ះបង្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពប្ជាសាស្្តមិនល្អ និងការ
ព្យាករពីសន្ទុះយឺតន្កំណើនមូលធន ដ្លជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យ
មានកំណើនឥណទាន។ សា្ថ្នភាពហិរញ្ញប្បទានសកលដ្លកាន់ត្
តឹង ការចំណយខ្ពស់លើកម្ចី ការថយចុះន្លំហូរមូលធន និងគោល

រូប B1.2 ៖ កំណើន  ផសស ពិត  
(ភាគរយ)
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រូប B1.1 ៖ កំណើន  ផសស ពិត  
(ភាគរយ)
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ប្រភព ៖ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍សកលខ្មករាឆ្ន្ំ2019(នឹងផ្សព្វផ្សាយឆប់ៗន្ះ)

ប្អប់  1
ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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នយោបាយមិនច្បាស់លាស់អាចរំាងស្ទះដល់កំណើនវិនិយោគនៅបុ៉នា្មន្
ឆ្ន្ំខាងមុខដ្លនឹងកាន់ត្ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកា្ត្នុពលកំណើនថ្ម
ទៀត។

តម្លែទំនិញ ផែសែងៗ បែែបែួល ក្នុង រយៈពែល  6 ខែ ចុងកែែយនែះ។  
បើទោះជាតម្ល្ប្្ងបានកើនឡើងតាំងពីពាក់កណ្ត្លឆ្ន្ំ 2018 មក
តម្ល្ទំនិញផ្ស្ងៗទៀតបានថយចុះ នៅខណៈដ្លភាពតានតឹងផ្ន្ក
ពាណិជ្ជកម្មមានកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង (រូប B1.3)។បនា្ទ្ប់ពីការកើនថ្ល្គួរ
ឲ្យកត់សមា្គ្ល់នៅក្នុងឆមាសទីមួយឆ្ន្ំមុន តម្ល្លោហៈធាតុបានធា្ល្ក់
ចុះយ៉្ងខា្ល្ំងនៅឆមាសទីពីរ បនា្ទ្ប់ពីសហរដ្ឋអាម្រិកដាក់ពន្ធយ៉្ង
ច្ើនលើទំនិញនាំចូលពីប្ទ្សចិន និងការព្ួយបារម្ភក្នុងទីផ្សារស្តីពី
ការថយចុះពាណិជ្ជកម្មសកល។ តម្ល្ប្្ងត្ូវបានរំពឹងទុកថាមានតម្ល្
ជាមធ្យម73ដុលា្ល្រ/ធុងនៅឆ្ន្ំ2019មុនព្លចុះមកត្ឹម71ដុលា្ល្រ/
ធុង នៅឆ្ន្ំ 2020 ដ្លឡើង 4 ដុលា្ល្រ/ធុង និង 2 ដុលា្ល្រ/ធុង
ដ្លន្ះជាការព្យាករនៅខ្ មិថុនា (តម្ល្លោហៈធាតុត្ូវបានរំពឹងថា
នឹងថយចុះនៅអំឡុងឆ្ន្ំ 2019 និង 2020 ដោយសារការថយចុះ
តម្ូវការ)។ តម្ល្ផលិតផលកសិកម្មត្ូវបានព្យាករណ៍ថានឹងនៅទ្ឹង
នៅឆ្ន្ំ2019និង2020ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់យ៉្ងច្ើន។

តុលែយភាព នែហានិភ័យ ចំពោះ ទសែសនវិស័យ សកលមាន ភាព អវិជ្ជមាន។  

ការវិវត្តន៍ន្ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្្ផ្លូវការ អាចរីករាលដាលនៅក្នុងទីផ្សារ
និងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើង ជាមួយនឹងកំណើនន្ភាព
រងគ្្ះនៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើន។ លទ្ធភាពន្កំណើនការរឹតត្បិតផ្ន្ក
ពាណិជ្ជកម្មនៅត្បន្តកើនឡើង ដ្លអាចបង្កបញ្ហ្ធំធ្ងលើសង្វ្ក់
តម្ល្សកល។ ម្យា៉្ងវិញទៀត គោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ និង
ហានិភ័យភូមិសាស្្តនយោបាយ នៅត្កើនឡើង និងអាចប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានលើទំនុកចិត្ត និងការវិនិយោគ ទាំងនៅក្នុងប្ទ្សដ្លរង
ផលប៉ះពាល់និងលើសកលលោក។

ហានិភ័យ ចំពោះ ទសែសនវិស័យក្នងុតំបន់ក៏កន់តែ  មានទំនោរ អវិជ្ជមាន 
និងកន់តែកើនឡើង។ការកើនឡើងន្និនា្ន្ការការពារនិយមនៅត្បន្ត
បង្កើតភាពមិនប្្កដប្ជាអំពីអនាគតន្ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរឹងមំា។
ការរឹតត្បិតផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មដោយប្ទ្សជឿនលឿននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់
ក្នុងកម្ិតខុសៗគា្ន្ទៅលើប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចទីផ្សារស្រីក្នុង
តំបន់។តំបន់អាសីុបូព្៌ានិងប្៉ាសីុហ្វកិមានការធ្វើសមាហរណកម្មក្នងុតំបន់
និងសកលច្ើន ដ្លធ្វើឲ្យតំបន់ន្ះងយរងគ្្ះទៅនឹងការប្្ប្ួល
លឿនផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម។ តំបន់ន្ះ ពឹងផ្អ្កខា្ល្ំងលើប្្ក់ចំណូល
បរទ្សពីការនាំច្ញ និងប្ភពពីបរទ្សផ្ស្ងៗទៀត (ធនាគារពិភព
លោក ខ្ តុលា ឆ្ន្ំ 2018 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌្ និង
បា៉្សុីហ្វិក)។ លើសពីន្ះទៀត សា្ថ្នភាពហិរញ្ញប្បទានសកលដ្ល
មានការលំបាកជាងការរំពឹងទុក និងបញ្ហ្ហិរញ្ញប្បទានដ្លពាក់ព័ន្ធ
ដ្លកើតច្ញពី ឧទាហរណ៍ ការប្្ប្ួលន្ក្តីរំពឹងទុកផ្ន្កទីផ្សារន្
គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ប្ទ្សជឿនលឿន ឬកំណើនការ
ទប់សា្ក្ត់ហានិភ័យ អាចធ្វើឲ្យមានលំហូរមូលធនកាន់ត្តិចថ្មទៀត
បង្កើនការប្្ប្ួលន្ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងដាក់សមា្ព្ធលើអត្្ប្តូរប្្ក់
ក្នុងតំបន់ និងតម្ល្ទ្ព្យ។ ការកើនឡើងន្ការចំណយលើកម្ចីអាច
បង្កើនបន្ទុកកាន់ត្ខា្ល្ំងលើការបង់ប្្ក់បំណុល ដ្លអាចគ្ប់គ្ង
បានក្នុងរយៈព្លបុ៉នា្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះដោយសារត្អត្្ការប្្ក់ទាបជា
សកល និងផលចំណ្ញលើសហានិភ័យ។ ប្សិនបើមានហានិភ័យ
អវិជ្ជមានទាំងអស់វាអាចធ្វើឲ្យកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ថយចុះលឿន
ជាងការរំពឹងទុក។ភាពងយរងគ្្ះក្នុងស្ុកដ្លរួមមាន កំណើន
បំណុលក្នុងស្ុកនិងតម្ូវការហិរញ្ញប្បទានខាងក្្ក្នុងបណ្ត្ប្ទ្ស
មួយចំនួន នឹងបង្កើនការប៉ះពាល់ន្ការប្្ប្ួលខាងក្្ និងប៉ះពាល់
ដល់កំណើនជាពិស្សនៅព្លមិនសូវមានគោលនយោបាយទប់សា្កត់្។

រូប B1.3 ៖ ករពែយាករ តម្លែ ទំនិញសកល   
(អត្្ប្តូរប្្ក់ដុលា្ល្ណូមីណលឆ្ន្ំ2010=100)
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ប្រភព ៖ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍សកលខ្មករាឆ្ន្ំ2019(នឹងផ្សព្វផ្សាយឆប់ៗន្ះ)

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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សា្ថ្នភាពន្ះមានកមិ្តខ្ពស់រយៈព្លពីរឆ្ន្ំកន្លះកន្លងមក។
គួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ថា ការនាំច្ញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប (មិនគិត
ចក្ភពអង់គ្ល្ស)ដ្លមានចំណ្កទីផ្សារ34.0ភាគរយ(រូប
3) និងការនាំច្ញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាម្រិក ដ្លមាន
ចំណ្កទីផ្សារ 26.0ភាគរយ បានកើនឡើងយ៉្ងលឿន រហូត
ដល់15.5ភាគរយនិង26.3ភាគរយសម្្ប់ទីផ្សារទាំងពីរន្ះ។
ខណៈដ្លទីផ្សារទាំងពីរន្ះដំណើរការល្អប្សើរទីផ្សារនាំច្ញ
ផ្ស្ងៗទៀតរបស់កម្ពុជា គឺ ចក្ភពអង់គ្ល្ស ជប៉ុន និងទីផ្សារ
ផ្ស្ងៗទៀត មានកំណើននាំច្ញទាប។ ស្បទៅនឹងកំណើន
ន្ការនំាច្ញវាយនភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ការនំាច្ញក្ណត់
ដ្លតូ្វបានប្ើប្្ស់ភាគច្ើនជាវត្ថុធាតុដើមសម្្ប់ការ ផលិត
សម្លៀកបំពាក់ បានកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំងរហូតដល់ 37.1 ភាគ
រយនៅក្នុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018ដ្លជាកំណើនខ្ពស់ក្នុង
រយៈព្លបីឆ្ន្ំកន្លងមក។

ទិន្នន័យផ្លវូករ បង្ហែញថា កំណើន ករវិនិយោគលើ ឧសែសាហកម្ម   
វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ កបូប និង សែបែកជើង  បានកើនឡើង 
ដោយមានករ បើក រោងចកែ ថ្មីៗជាចែើន  នៅក្នុង ឆមាសទីមួយ ក្នុង 
ឆ្នែំ 20182។ ផ្ទុយទៅនឹងការថយចុះចំនួនរោងចក្សរុបចំនួន
48ដ្លបានបិទទា្វ្រនៅឆ្ន្ំ2017រោងចក្ថ្មីចំនួន44បានចាប់
ផ្តើមដំណើរការ (រោងចក្31ស្ថិតក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ
និងសម្លៀកបំពាក់)នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018ដោយសរុប
មានរោងចក្ចំនួន 1,075។ ឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលផ្ស្ងៗ
ទៀត ដូចជា គីមី កៅស៊ូ ផ្ល្ស្ទិក គ្ឿងអគ្គិសនី និងគ្ឿង
បនា្ល្ស់យនយន្តក៏ទទួលបានការវិនិយោគបន្ថ្មផងដ្រដោយ
មានកំណើន17រោងចក្ចំណ្ករោងចក្មួយចំនួនផ្ស្ងទៀត
បានពង្ីកប្តិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018។
របាយការណ៍បង្ហ្ញថាការងរថ្មីៗសរុបចំនួន33000ត្ូវបាន

2 ទិន្នន័យរបស់ក្សួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម។
3 ទិន្នន័យរបស់ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

បង្កើតឡើង ធ្វើឲ្យកមា្ល្ំងពលកម្មសរុបមានចំនួន 1.015 លាន
នាក់ឬស្មើនឹងអត្្កំណើន3.4ភាគរយ។

មានកំណើន លំហូរ ចូលន្ ការ វិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស 

លំហូរ ចូលនែ ករ វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស និង វិនិយោគិន 
បរទែស  ដែលមកដល់ បែទែសកម្ពជុា  កំពុងកើន ឡើង។ វិនិយោគិន
អន្តរជាតិដ្លបានចូលមកក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
បានកើនឡើងជិត9ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2018ធៀបនឹងកំណើន4.4
ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2013។ បរិមាណការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស
ដ្លត្ូវបានអនុម័ត (ទ្ព្យសកម្មថ្រ) បានកើនឡើងយ៉្ង
លឿនរហូតដល់38.4ភាគរយឬស្មើនឹង2.4ពាន់លានដុលា្ល្រ
នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018(រូប4)3។បច្ចុប្បន្នប្ភពលំហូរ
ចូលន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សភាគច្ើនមកពីប្ទ្សចិន។
គិតជាចំណ្កន្តម្ល្គម្្ងការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សដ្ល
ត្ូវបានអនុម័ត ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សរបស់ប្ទ្សចិន
នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ មានចំនួន 60 ភាគរយន្គម្្ងសរុបដ្ល
ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស (មិនរាប់
បញ្ចូលការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទ្)។ ក្នុង
ឆ្ន្ំ2018ចំណ្កន្ះបានកើនឡើងបន្ថ្មទៀតរហូតដល់90
ភាគរយនៅក្នុងរយៈព្ល៦ខ្ដំបូង។

លំហូរ ចូលន្ ការ វិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សនៅព្ល បច្ចុប្បន្ន 
កើនឡើងនៅក្នុង ឧស្សាហកម្មកម្មន្ត សាល ជាពិស្ស   
ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រ

ខុសពី រយៈពែលបុ៉នា្មែនឆ្នែមុំនដែលមាន ចំណែក នែករ វិនិយោគ 
ផ្ទែល់ពីបរទែស ក្នុង វិស័យកត់ដែរថយចុះ លំហូរ ចូលនែករ 
វិនិយោគ បច្ចុបែបន្ននែះ  បានកើនឡើងក្នុងឧសែសាហកម្ម កម្មន្តសាល  
ជាពិសែស ឧសែសាហកម្មកត់ដែរ និង ករ កែច្នែផលិតផល 
រូប 4 ៖  កំណើន ករវិនិយោគ ផ្ទែល់ពីបរទែស 
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្ន្ំ2014រួមទាំងចក្ភពអង់គ្ល្ស។

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

12បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



កសិកម្ម។ ក្នុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ឧស្សាហកម្មកម្មន្ត
សាលទទួលបាន 120 លានដុលា្ល្រ ឬស្មើនឹងកំណើន 90
ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)។ប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ដ្រ លំហូរចូល
ន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម រួមទាំងការក្
ច្ន្ផលិតផលកសិកម្ម ក៏បានកើនឡើងផងដ្រ ដោយកើនដល់
167លានដុលា្ល្រនៅក្នុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ឬកំណើន
26.5ភាគរយ។យ៉្ងណក៏ដោយការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស
នៅត្បន្តភាគច្ើនជាគម្្ងហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត រួមទាំង
គម្្ងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្ព្យសម្្ប់លំនៅដា្ឋន្ និងពាណិជ្ជកម្ម
ដ្លបានជួយឲ្យវិស័យសំណង់បន្តមានសកម្មភាពច្ើន។

ទីតំង   កំណើនសំណង់សំខន់ ថ្មី ៗ  នាពែលបច្ចុបែបន្ន បានរីកទៅ 
ដល់  តំបន់ ទីកែុង មាត់ សមុទែ  និងទី បែជុំជនតម ពែំដែន ។ ខ្ត្ត
ព្ះសីហនុត្មួយគត់បានទទួលទឹកប្្ក់វិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្ស
ដ្លបានអនុម័តប្មាណ 126 លានដុលា្ល្រនៅខ្ មិថុនា ឆ្ន្ំ
2018។ គម្្ងអភិវឌ្ឍន៍សរុបដ្លបានអនុម័តសម្្ប់លំនៅ
ដា្ឋ្ននិងពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន1,600គម្្ងមានតម្ល្2.1
ពាន់លានដុលា្ល្រនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018ដ្ល
បង្ហញ្ពីចំណប់អារម្មណ៍ខា្ល្ងំន្ការវិនិយោគនៅក្នងុវិស័យន្ះ។
យ្៉ងណក៏ដោយ តម្លគិ្តជាម្៉ត្ការ្៉ន្ការវិនិយោគក្នងុវិស័យ
សំណង់ដ្លបានអនុម័ត បានថយចុះ ដ្លបង្ហ្ញពីការងក
ទៅគម្្ងអភិវឌ្ឍន៍ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានតម្ល្ទាបជាង
ដ្លផ្ត្តលើចំណ្កទីផ្សារដ្លមិនសូវថ្ល្។ ចំណុចន្ះសីុ
សង្វក់្គា្ន្នឹងការពងី្កគម្្ងលំនៅដា្ឋន្ដ្លមានតម្ល្ថោកជាង
មុននៅតំបន់ជាយក្ុងភ្នំព្ញនិងតំបន់ទីប្ជុំជនផ្ស្ងៗទៀត។

គមែែងអភិវឌែឍន៍ថ្មីៗហាក់ដូចជាមួយផ្នែកឆ្លើយតបទៅនឹង
កររីកចមែើននែ ឧសែសាហកម្ម ទែសចរណ៍   ដោយសារតែ ចំនួន  ភ្ញៀវ 
ទែសចរបានកើនឡើងរហូតដល់  3 លាននាក់  ឬ មានកំណើន 
13.6 ភាគរយ  (ធៀបនឹង ឆ្នែំមុន ) នៅ ពាក់កណា្តែល ឆ្នែំ 2018បើ

4  http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cambodia/KHM.pdf.

ធៀបនឹងអត្្កំណើន11.8ភាគរយនៅចុងឆ្ន្ំ2017(រូប5)។
ការពង្ីកសកម្មភាពសាងសង់នៅតំបន់មាត់សមុទ្ ជាពិស្ស
ខ្ត្តព្ះសីហនុ អាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងន្តមូ្វ
ការវិស័យទ្សចរណ៍នៅទីនោះ។ ខណៈដ្លតំបន់ឆ្ន្រមាន
ប្ជាប្ិយភាពកាន់ត្ខា្ល្ំង ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរមានចំនួន 13.6
ន្ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរសរុបដ្លមកកម្ពុជានៅឆ្ន្ំ 2018 (ធៀប
នឹងអត្្ត្ឹមត្5.5ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2010នោះ)។

ដូច្នែះ ករ ថយចុះ  លឿន នែ ករ វិនិយោគផ្ទែល់ ពីបរទែសពី 
បែទែស ចិន ដោយសារករ បែែបែួលទំនុកចិត្ត របស់  វិនិយោគិន 
ចិន  គឺជា ហានិភ័យមួយ ។ កតា្ត្ន្ះអាចមានផលអវិជ្ជមានលើ
ការវិនិយោគ និងកំណើន។ បញ្ហ្ប្ឈមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
នៅត្បន្តមានដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឈរនៅចំណត់ថា្ន្ក់ទី138
ក្នុងចំណម190ប្ទ្សនៅក្នុងចំណត់ថា្ន្ក់ន្របាយការណ៍
ស្តីពីការធ្វើធុរកិច្ចនៅឆ្ន្ំ 2019 ដ្លថយចំណត់ថា្ន្ក់ពី135
នៅឆ្ន្ំ2018និង131នៅឆ្ន្ំ2017។ចំណត់ថា្ន្ក់របស់កម្ពុជា
ល្អជាងឡាវដ្លឈនៅលំដាប់ទី154ប៉ុន្ត្មានគមា្ល្តឆ្ង្យពី
ប្ទ្សជាច្ើនផ្ស្ងទៀតក្នុងតំបន់ ដូចជា ឥណ្ឌូន្សុី ដ្ល
នៅទី73វៀតណមនៅទី69និងថ្នៅទី274។នៅក្នុងការ
វាយតម្ល្ថ្មីមួយស្តីពីបរិយកាសវិនិយោគ (សូមមើលប្អប់ 2)
បើទោះជាមានការទទួលសា្គ្ល់ថាកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ
ប៉ុន្ត្ការវាយតម្ល្ន្ះសន្និដា្ឋ្នថា បរិយកាសវិនិយោគបច្ចុប្បន្ន
បានរាំងស្ទះដល់ការបង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ
វិស័យឯកជនក្នុងស្ុកដ៏រស់រវីក។

ឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍កំពុង រីកចម្ើន ខណៈដ្ល ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទ្សចរ ចូលមកកម្ពុជា កើនឡើងដល់  3 លាននាក់  ឬ ស្មើនឹង 
អត្្ កំណើន  13�6 ភាគរយ ( ក្នុងមួយឆ្ន្ំ)  នៅពាក់កណ្ត្ល 
ឆ្ន្ំ 2018

រូប 5 ៖ ករ មកដល់ នែភ្ញៀវ ទែស ចរក្នុង បែទែសកម្ពុជា  ថែ និង 
វៀតណាម (ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន,ការប្្ប្ួលភាគរយ)
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រូប 6 ៖  ករមកដល់ នែ ភ្ញៀវ ទែសចរតមផ្លូវអាកស នៅ បែទែស 
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40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

D
-0

5

D
-0

6

D
-0

7

D
-0

8

D
-0

9

D
-1

0

D
-1

1

D
-1

2

D
-1

3

D
-1

4

D
-1

5

D
-1

6

D
-1

7

កម��� �ៀត�ម ��

 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា។ក្សួងទ្សចរណ៍និងកីឡាប្ទ្សថ្និងក្សួង
វប្បធម៌កីឡានិងទ្សចរណ៍ប្ទ្សវៀតណម
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កិច្ចខិតខំបែឹងបែែង របស់ អាជា្ញែធរកម្ពុជា ក្នុងករ ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ 
ទែសចរចិន  ទទួលបានផល ។ ភ្ញៀវទ្សចរចិនឈរនៅលំដាប់
ទីមួយ(លំដាប់បនា្ទ្ប់ៗគឺភ្ញៀវទ្សចរមកពីវៀតណមឡាវនិង
សាធារណរដ្ឋកូរ្៉) ហើយចំនួនភ្ញៀវចិនមានកំណើនខ្ពស់ប្មាណ
80ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្ន្ំមុននិងស្មើនឹង30ភាគរយន្ចំនួន
ភ្ញៀវទ្សចរសរុប(ខ្ពស់ជាងនៅប្ទ្សថ្ដ្លភ្ញៀវទ្សចរចិន
មាន27ភាគរយន្ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរសរុប)។ការធ្វើដំណើរតា
មផ្លូវអាកាសមានចំនួនជិត 70 ភាគរយន្ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរ
សរុប ដ្លកើនឡើងពីអត្្ប្មាណត្ 50 ភាគរយកាលពី
ប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំមុនន្ះ(រូប6)។បើទោះជាព្លានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ខ្ត្តសៀម រាបនៅត្បន្តទទួលបានចំណ្កខ្ពស់ជាងគ្ ដោយ
ទទួលបាន 51 ភាគរយន្ការធ្វើដំណើរសរុបតាមផ្លូវអាកាស
ការធ្វើដំណើរតាមព្លានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំព្ញក៏កើនឡើង
ខា្ល្ំងដ្រ ដោយកើនដល់ 40 ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន គិតត្ឹម
ពាក់កណ្ត្លឆ្ន្ំ 2018 និងមានចំនួន 45 ភាគរយន្ការធ្វើ
ដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។

យ៉្ងណក៏ដោយ កម្ពុជា នៅលំដាប់ក្្មឆ្ង្យពី ប្ទ្ស ថ្ 
និង វៀតណម នៅ ក្នុងការ ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទ្សចរ បរទ្ស 

នៅឆ្នែំ 2017 កម្ពុជាទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទែសចរបរទែស តែ 5.6 
លាននាក់ ប៉ុណោ្ណែះ  ខណៈដែល បែទែស ថែទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទែសចរ 
បាន 35.4 លាននាក់ ហើយវៀតណាម បាន  12.9 លាននាក់ ។  
ចំពោះចំនួនសរុបន្ទីផ្សារទ្សចរណ៍ក្នុងប្ទ្សជិតខាងទំាង
ពីរន្ះ កម្ពុជាទទួលបានចំណ្កតូចមួយប៉ុណ្ណ្ះ (ចំណ្កន្ះ
ថយចុះទៀតផង)។ ជាចំណ្ក កម្ពុជាទទួលបានត្ឹមត្ 10
ភាគរយប៉ុណ្ណ្ះនៅឆ្ន្ំ 2017 ន្ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរសរុបន្ប្
ទ្សទាំងពីរន្ះ ចុះពីចំនួន 12ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2014។ចំនួន
ន្ះឆ្លុះបញ្ច្ំងពី ការមិនបានប្ើប្្ស់សកា្ត្នុពលយ៉្ងច្ើន
ដោយសារត្កម្ពុជាមិនទាន់សម្្ចបានជោគជ័យក្នុងការទាក់
ទាញភ្ញៀវទ្សចរដ្លមកប្ទ្សជិតខាងនោះ ឲ្យចូលមក
កម្ពុជានៅឡើយទ្។

 ភ្ញៀវ ទែសចរបរទែស មកកន់កម្ពុជា ជាង 80 ភាគរយ  ជាភ្ញៀវ 
ទែសចរ  ដែល មកលើកទីមួយ។ ដោយសារត្មិនសូវមានទីកន្លង្
ទ្សចរណ៍ច្ើននិងផលិតផលសំបូរប្ប ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្ស
ដ្លមកកាន់កម្ពុជាមានត្16.5ភាគរយប៉ុណ្ណ្ះត្ឡប់មក
ល្ងកម្ពុជាម្តងទៀត ប្ៀបធៀបជាមួយប្ទ្សថ្ អត្្ន្ះ
មានចំនួនជាង50ភាគរយនោះ។ការសិក្សាមួយបង្ហ្ញថាការ
ត្ឡប់មកទៀតអាចដោយសារកតា្ត្មួយចំនួន ដូចជា ការព្ញ

5 “កតា្ត្ដ្លធ្វើឲ្យភ្ញៀវទ្សចរអន្តរជាតិត្ឡប់មកទីក្ុងបាងកកប្ទ្សថ្ជាថ្មីទៀត”រៀបរឿងដោយTunThimsakនិងAthapolRuangkanjanase។
http://www.joebm.com/vol4/394-E00008.pdf.

6 របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ2017របស់ក្សួងទ្សចរណ៍បង្ហ្ញថាភ្ញៀវទ្សចរចំនួន34.7ភាគរយនិង31.2ភាគរយដ្លមកប្ទ្សថ្និងវៀតណម
បានមកធ្វើទ្សចរណ៍នៅកម្ពុជា។

7 សូមមើលផ្ន្កអត្ថបទជម្ើសដ្លមានចំណងជើងថា“ការទាក់ទាញរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា៖អតិបរមាកម្មសកា្ត្នុពលន្វិស័យទ្សចរណ៍”ខ្តុលាឆ្ន្ំ
2017“បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា”សម្្ប់ការវិភាគសុីជម្្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។

8 https://thericetrader.com/conferences/2018-WRC-Hanoi/worlds-bestrice/.

ចិត្តនឹងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ ទីផ្សារ ភោជនីយដា្ឋ្ន និងអាហារ និង
ឥរិយបថរបស់ប្ជាជនមូលដា្ឋ្នដ្លបានផ្តល់ភាពសុខស្ួល
និងការកំសាន្ត5។ម្រៀនពីប្ទ្សវៀតណមអាចយកមកអនុវត្ត
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាបាន។ វៀតណមធ្វើបានយ៉្ងល្អ ព្្ះថា
ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ 2016 មក ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរបានកើនឡើងជិត
30ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន។កតា្ត្សំខាន់ៗដូចជាកំណ្ទម្ង់
ទូលំទូលាយ រួមទាំង ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទ្សចរណ៍ គោល
នយោបាយអនុគ្្ះដ្លជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើវិស័យ
ទ្សចរណ៍ ការកំណត់អាទិភាពលើមូលធនសម្្ប់ការបណ្តុះ
បណ្ត្លធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការពង្ីក
ការផ្សព្វផ្សាយទ្សចរណ៍ គឺជាជាវិធានការគោលនយោបាយ
សំខាន់ដ្លជួយជំរុញវិស័យទ្សចរណ៍វៀតណមទៅមុខ។

ភ្ញៀវ ទ្សចរ  ចូលមកប្ទ្ស វៀតណមមានត្ 5 ភាគរយ និង 
ភ្ញៀវចូលមក ប្ទ្ស ថ្មាន ត្ 13�5 ភាគរយ ប៉ុណ្ណ្ះ ដ្ល បន្ត 
ដំណើរទ្សចរណ៍មកកាន់ប្ទ្សកម្ពុជា6

ចំពោះបញ្ហែនែះ ជាករសំខន់ តែវូមាន គោលនយោបាយ ចូល 
ទៅ ទីផែសារ ទែសចរណ៍ ដែលកំពុង កើនឡើង នៅកម្ពុជា។ គោល
នយោបាយន្ះអាចមានការពិនិត្យមើលតមូ្វការផ្ស្ងៗក្្ពីអ្វី
ដ្លប្ទ្សថ្ និងវៀតណមកំពុងផ្តល់ឲ្យ។ ទីផ្សារជាសកា្ត្
នុពល អាចមានទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ជាពិស្សឧទ្យានទស្សនា
សត្វព្្និងដើរកំសាន្តក្នុងព្្ព្្ះកម្ពុជាមានឧទ្យានជាតិនិង
តំបន់អភិរក្សជាច្ើនដ្លសំបូរជីវៈចមុ្ះ។បនា្ទប់្មកកម្ពជុាអាច
បង្កើតយុទ្ធសាស្្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការទាំងនោះ និង
ភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរសំខាន់ៗក្នុង
ប្ទ្សថ្និងវៀតណម7។

លក្ខខណ្ឌ អាកសធាតុល្អ បាន រួមចំណែក ដល់កំណើន 
ផលិតផល កសិកម្មនៅឆ្នែំ នែះ ។ក្នុងឆ្ន្ំ2017ផលស្ូវបានកើន
ដល់ 10.4លានតោនកើន 4.4ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន (រូប
7)។ ការរួមចំណ្ករបស់ដីដាំដុះ (នៅព្លដ្លផ្ទ្ដីដាំដុះកើន
ឡើង) គឺ 230.000 តោនហើយការរួមចំណ្ករបស់ទិន្នផល
ដល់កំណើនផលកសិកម្មន្ះគឺ180.000តោន។ខណៈព្ល
ដ្លមានកំណើនអតិរ្ក និងការនាំច្ញអង្ករ អង្ករផ្ក្ម្លិះដ្ល
ជាអង្ករក្អូបដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជា ទទួលបានការព្ញ
និយមកាន់ត្ខា្ល្ំង។ អង្ករផ្ក្ម្លិះកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វ្ន់អង្ករល្អផ្ត្ច់
គ្ក្នុងពិភពលោកជាថ្មីម្តងទៀតនៅឆ្ន្ំ 2018នៅក្នុងការប្កួត
អង្ករល្អផ្ត្ច់គ្ក្នុងពិភពលោក ដ្លរៀបចំឡើងរាល់ឆ្ន្ំដោយ
TheRiceTrader8។តាំងពីឆ្ន្ំ 2009មកអង្ករផ្ក្ម្លិះរបស់

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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កម្ពុជាមានភាពប្កួតប្ជ្ងជាសកល ជាពិស្សជាមួយនឹង
អង្ករផ្ក្ម្លិះប្ទ្សថ្ ក្នុងការដណ្តើមពានរង្វ្ន់ប្ចាំឆ្ន្ំជាអង្ករ
ល្អផ្ត្ច់គ្ក្នុងពិភពលោក។កន្លងមកកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វ្ន់
4ដង(2012201320142018)ចំណ្កអង្ករថ្ឈ្នះពាន
រង្វ្ន់ 5 ដង អង្ករអាម្រិក និងអង្ករមីយ៉្ន់មា៉្ ទទួលបានពាន
រង្វ្ន់មួយមា្ន្ក់។

ករងើបឡើងវិញបន្តចិម្តងៗ នែ តម្លែផលិតផល កសិកម្ម  បាន 
ជួយ ដល់ កំណើន ផលិតកម្មកសិកម្ម។ យ៉្ងណក៏ដោយ
កំណើនវិស័យកសិកម្មនៅអំឡុងឆ្ន្ំ 2016 និង 2017 នៅត្
ទាបខា្ល្ំងជាងកំណើននៅអំឡុងព្លមុនឆ្ន្ំ 2013 (រូប 8)
ដោយសារការពង្ីកដីដាំដុះដ្លជាចលករសំខាន់ក្នុងការជំរុញ
ដំណើរការផលិតកម្មកសិកម្មដ្លរឹងមាំ អាចមានកម្ិតខ្ពស់
បំផុតរួចទៅហើយ។ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលកសិកម្ម ត្ូវមានការ
ក្លម្អដី និងផលិតភាពកមា្ល្ំងពលកម្ម ខណៈដ្លការធ្វើ
ពិពិធកម្ម ប្ពលវប្បកម្ម និងគ្្ប់ពូជល្អ នឹងជួយបង្កើនផលិត
ភាពដី។ដោយសារកម្ពុជាស្ថិតនៅក្ប្រប្ទ្សជិតខាង(ថ្និង

វៀតណម) ដ្លផលិតផលិតផលច្ើនខា្ល្ំង ជាយុទ្ធសាស្្ត
កម្ពុជាត្ូវផ្ត្តលើការសម្្ចបានគុណភាពដោយឡ្ក (អង្ករ
ម្្ច) ចំណុចខា្ល្ំងផ្ន្កនិរន្តរភាព (“បរិសា្ថ្ន”) និងការបង្កើន
សុវត្ថិភាពអាហារ (“សា្អ្ត”) និងក្លម្អការក្ច្ន្ផលិតផល
កសិកម្ម(សា្វ្យចន្ទីដំណំម្សៅ)។

ពិពិធកម្មកសិកម្ម រួមទាំង ការធ្វើឲ្យមានគុណភាពដោយឡ្ក 
នឹង ជួយ ឲ្យវិស័យកសិកម្ម ឆ្លើយតប នឹង ការ ប្្ប្ួល តម្ូវ ការ 
ទាំងក្នុង និងក្្ ប្ទ្ស

នៅក្នុងសែុក ករកើនបែែក់ចំណូល និង ករកើនតំបន់ ទីបែជុំ 
ជន និងករ រីកចមែើនលឿននែវិស័យទែស ចរណ៍  កំពុងផ្លែស់ប្តូរ 
ករ ហូបចុកក្នងុគែសួារ ជាពិសែស ករ បរិភោគ ផលិតផល ពី សត្វ។ 
ផលិតផលន្ះក៏ល្អសម្្ប់ការនាំច្ញផងដ្រ ព្្ះថាកំណើន
ប្ជាជនដ្លមានជីវភាពកម្ិតមធ្យមនៅអាសុី ជាពិស្សនៅ
ប្ទ្សចិន។ យ៉្ងណក៏ដោយ ក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍
កន្លងទៅន្ះការធ្វើពិពិធកម្មទៅការផលិតផលិតផលពីសត្វនិង

រូប 9 ៖ តម្លែតែី និង អាហា រសមុទែ កើនថ្លែ ប៉ុន្តែ ករធ្វើ ពិពិធកម្ម 
ទៅ ផលិត កម្ម ជលផល មិនទាន់សមែែច បាននៅឡើយ
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សន�ស��ន៍ត���ស���ប់��ី និង��រ សមុ�� (eop, 2006=100)

 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖RHS=ខាងសា្ត្ំ

រូប 10 ៖ គោលនយោបាយ សែូវអង្ករ ឆ្នែំ 2010 បានជួយបង្កើន 
ចំណែកនែករ នាំចែញ អង្ករ និង ឥណទានក្នុងសែុក សមែែប់ 
វិស័យ កសិកម្ម (ភាគរយ)
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រូប 7 ៖ កររួមចំណែកដល់ កំណើន ផលិតផល សែូវ វសែសាបែចាំឆ្នែំ  
(លានតោន)
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 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

រូប 8 ៖  កំណើន ផសស កសិកម្ម  ងើបឡើងវិញ ប៉ុន្តែនៅ  
ស្ថិតកែែម កមែិតមុនឆ្នែំ 2003
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 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជានិងក្ុមធនាគារពិភពលោក
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ជលផលនៅមិនទាន់មានភាពជោគជ័យនៅឡើយទ្ បើទោះបី
ជាមានកំណើនតម្ូវការនិងតម្ល្ក្តី(រូប9)។

ដូច្នែះ យុទ្ធសាសែ្តជាតិក្នងុករ ជំរុញ ពិពិធកម្មកសិកម្ម អាច មាន 
តួនាទីយ៉ែង សំខន់ ។ ដូចវិស័យស្ូវអង្ករដ្រ គោលនយោបាយ
ផលិតកម្មសូ្វនិងជំរុញការនំាច្ញអង្ករនៅឆ្ន្ំ2010មានចំណុច
ជាច្ើនដ្លផ្តត្លើការជំរុញការវិនិយោគក្នងុវិស័យឯកជននិង
សាធារណៈ និងការបង្កើតបរិសា្ថ្នគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្ម និងការ
នាំច្ញដ្លជួយដល់ការពង្ីកផលិតកម្មនិងការនាំច្ញអង្ករ
(រូប10)។

ករ ងើបឡើងវិញនែផលិតកម្មកសិកម្ម បាន បង្កើន ករងរ  និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម បើទោះជា នៅតែមាន ករបន្ត 
ថយ ចុះ ករងរ កសិកម្មបែភែទទីមួយ។ ការងើបឡើងវិញន្
ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងឆ្ន្ំ 2016 និង 2017 រួមជាមួយនឹង
ភាពប្សើរឡើងន្ទស្សនវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនៅទីជនបទ បាន
ចូលរួមចំណ្កធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនវិលត្ឡប់មកវិញ ជា
ពិស្សពលករនៅប្ទ្សថ្ ដ្លបង្ហ្ញតាមរយៈការថយចុះ
ន្ប្្ក់បញ្ញើមកផ្ទះ (រូប 11)។ ក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ នឹងមានការ
កាត់បន្ថយភាពក្ីក្បន្ថ្មទៀតនៅតំបន់ជនបទ។

សែបទៅនឹងករថយចុះនែភាព កែីកែ  លទ្ធភាពទទួលបាន  
លំនៅដ្ឋែន និង ទីជមែក ក៏មានភាព បែសើរដែរ។ នៅឆ្ន្ំ 2016
គួ្សារនៅកម្ពជុាជិត95ភាគរយមានផ្ទះសម្ប្ងធៀបនឹងអត្្
93ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ20109។នៅទីជនបទគ្ួសារ96ភាគរយ
មានផ្ទះសម្ប្ង(ជាមធ្យមទំហំ50ម៉្ត្ការ៉្/គ្ួសារ)បើទោះ
ជាគុណភាពលំនៅដា្ឋន្របស់ពួកគ្មានកមិ្តទាបជាងលំនៅដា្ឋន្
នៅទីប្ជុំជនក្តី (82.7ភាគរយមានកម្្លទន់ និងជាគ្ឿង
បណ្ត្ះអាសន្នហើយ65ភាគរយមានបន្ទប់ត្មួយ)។

លទ្ធភាពទទួលបាន ទឹកសា្អ្ត សម្្ប់ គ្ួសារ ជនបទ នៅត្ជា 
បញ្ហ្ ប្ឈម

9  ការអង្ក្តស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឆ្ន្ំ2010និង2016វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ។
10 ការអង្ក្តស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឆ្ន្ំ2010និង2016វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ។

47 ភាគរយ នែគែួសារ ជនបទ  ( ចុះពី 64 ភាគរយ នៅឆ្នែំ 
2010) នៅតែ បែើបែែស់ បែភព ទឹក មិនសា្អែត  (ដូចជាអណ្តូងទឹក
គា្ម្នការការពារស្ះទឹក ទន្ល្ បឹងបួរ និងការយកទឹកភ្លៀងមិន
បានល្អ)។ លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានបរិកា្ខ្រអនាម័យល្អ បាន
កើនឡើង ប៉ុន្ត្ នៅត្មានកម្ិតទាប ប្មាណ 67 ភាគរយ
ន្គ្ួសារជនបទកើនពី29ភាគរយនៅឆ្ន្ំ201010។

ករកែបែែរចនាសម្ព័ន្ធនៅតែ បន្តមាន ហើយ ទីផែសារ ករងរ 
កន់ តែចង្អៀត។វិស័យកសិកម្មផ្តល់ការងរចំនួន344,000នៅ
ឆ្ន្ំ 2016 (រូប12)បើទោះជាវិស័យន្ះមានដំណើរការល្អជាង
មុនក្តី។ យ៉្ងណក៏ដោយ វិស័យស្វាកម្មផ្តល់ការងរជិត 0.5
លាន ដ្លជួយប៉ះប៉ូវការបាត់បង់ការងរក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ដ្លធ្វើឲ្យការបង្កើតការងរសរុបស្មើនឹង 250,000 (ខ្ពស់ជាង
ការងរ 116,000នៅឆ្ន្ំ2015)។ការបង្កើតការងរសរុបន្ះ
អាចជួយសូ្បយកប្ជាជនគ្ប់អាយុធ្វើការដ្លកំពុងកើនឡើង
នៅកម្ពុជា (អាយុ 15-64 ឆ្ន្ំ)។ ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំ មានកមា្ល្ំង
ពលកម្មថ្មីចំនួន164,000នាក់។

ករកើនឡើងនែ លំហូរករវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសនឹងនៅតែ
បន្ត តែូវ ករ កមា្លែំងពលកម្មចែើនថែមទៀត ជា ពិសែស កមា្លែំង 
ពលកម្ម ជំនាញ។ ក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ កមា្ល្ំងពលកម្មជំនាញក្នុង
ស្ុកហាក់ដូចជាមិនទាន់គ្ប់គ្្ន់ ដូច្ន្ះ ចំពោះឧស្សាហកម្ម
មួយចំនួនរួមទំាងសំណង់ការជួលកមា្ល្ងំពលកម្មជំនាញពីបរទ្ស
គឺជាការចាំបាច់។ ឧបសគ្គដ្លបង្កឡើងដោយកមា្ល្ំងពលកម្ម
កម្ពុជាដ្លមានកម្ិតអប់រំទាប ត្ូវបានកំណត់ថាជាឧបសគ្គ
ធ្ងន់ធ្ងរទីពីរចំពោះដំណើរការសហគ្្សកម្មន្តសាល (ការអង្ក្ត
សហគ្្សឆ្ន្ំ2016របស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក)។

ជំរុញដោយតមែូវករ ខងកែែចែើន ករនាំចែញទំនិញ បាន 
កើនឡើង យ៉ែង លឿននៅ ឆ្នែំនែះ។ ក្្ពីកំណើនការនាំច្ញ

រូប  11 ៖ និនា្នែករ តម្លែ កៅស៊ូ និង អង្ករ និង  បែែក់ បញ្ញើ
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 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

16បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



ផលិតផលវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្កជើង ដ្ល
បានលើកឡើងខាងលើ ភាពជោគជ័យន្ការធ្វើពិពិធកម្មដំបូង
បានជំរុញឲ្យមានការនាំច្ញផលិតផលកម្មន្តសាលថ្មីៗ។ដោយ
ទទួលបានការអនុគ្្ះពន្ធដ្លមានឈ្ម្ះថា “អ្វីៗគ្ប់យ៉្ង
លើកល្ងត្អាវុធ (EBA)” របស់សហភាពអឺរ៉ុប កម្ពុជាបាន
កា្ល្យជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កង់ច្ើនជាងគ្ ទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប។
កម្ពុជាបាននំាមុខប្ទ្សត្វា៉្ន់ដ្លធា្ល្ប់ជាប្ទ្សនំាច្ញកង់
ច្ើនជាងគ្ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបអស់រយៈព្ល 20 ឆ្ន្ំមក
ហើយ11។ក្នុងឆ្ន្ំ2007កម្ពុជាបាននាំច្ញកង់ធម្មតាជាង1.4
លានគ្ឿង ឬមានអត្្កំណើន 9 ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន
ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប បនា្ទ្ប់មកមានប្ទ្សត្វា៉្ន់ និង
ប្ទ្សចិន(1.3លានគ្ឿង)និងហ្វីលីពីន(0.8លានគ្ឿង)។
តម្ល្ន្ការនាំច្ញកង់សរុបរបស់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្្ក់ 335
លានដុលា្ល្រនៅឆ្ន្ំ2017។នៅអំឡុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018
ការនាំច្ញកង់របស់កម្ពុជាកើនឡើងចំនួន 16.7 ភាគរយ។
ផលិតផលនាំច្ញថ្មីផ្ស្ងទៀត រួមមាន យនយន្ត និងគ្ឿង
អគ្គិសនីដ្លមានតម្ល្សរុបប្មាណ400លានដុលា្ល្រ។

កំណើនតម្ូវ ការ ក្នុងស្ុក ត្ូវ បាន បំព្ញដោយ  កំណើនន្ ការ 
នាំចូល

ថ្មីៗនែះ កម្ពុជា មាន កំណើន នែ ករនាំចូល  ដែលឆ្លុះបញ្ចែំង ពី 
ទំនុកចិត្ត របស់អ្នកបែើបែែស់។ ការនាំចូលយនយន្ត និងដ្ក
ដ្លបង្ហ្ញពីការប្ើប្្ស់ក្នុងស្ុក និងតម្ូវការផ្ន្កសំណង់
បានកើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង។ការនាំចូលយនយន្តរួមទាំងរថយន្ត
ដឹកអ្នកដំណើរធំៗនិងមូ៉តូមានការកើនឡើងខា្ល្ងំរហូតដល់81.4
ភាគរយនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 (រូប 13)។ សកម្មភាព
សំណង់ដ៏មមាញឹកតម្ូវឲ្យមានការនំាចូលសមា្ភ្រសំណង់ច្ើន

11 https://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2018/06/cambodia-noweus-leading-bicycle-supplier-10134013?vakmedianet-
approve-cookies=1&_ga=2.250830918.1923186902.1532411510-374096326.1532411510.

ជាងមុន ខណៈដ្លវិនិយោគិននៅត្បន្តមានទំនុកចិត្តខា្ល្ំង។
មានការកើនឡើងន្ការនាំចូលសមា្ភ្រសំណង់សំខាន់ៗ រួមទាំង
ដ្ក (50.9 ភាគរយ) សុីម៉ង់ (21.1 ភាគរយ) និងបរិកា្ខ្រធ្វើ
ឲ្យត្ជាក់(86.7ភាគរយ)(រូប14)។ការនាំចូលគ្ឿងឧបភោគ
បរិភោគ ភ្សជ្ជៈ និងឱសថ រួមបញ្ចូលគា្ន្មានទំហំទឹកប្្ក់
700លានដុលា្ល្រដ្លកើនឡើងចំនួន31.1ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្ន្ំមុនក្នុងឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018។

យ៉ែងណាក៏ដោយ ជំហរខងកែែ របស់កម្ពុជា នៅតែ មាន 
ស្ថិរភាព  ពែែះថាកំណើននែករនាំចែញ បាន ប៉ះប៉ូវ មួយកមែិត ជា 
មួយតមែូវករ ករ នាំចូល  ហើយ ឱនភាព គណនី ចរន្ត ដែល ទទួល 
ហិរញ្ញបែបទានពែញ ពី លំហូរ  វិនិយោគ ផ្ទែល់ពីបរទែស។ ទោះបីជា
ធំជាងមុនបន្តិចក្តី ឱនភាពគណនីចរន្តត្ូវបានរំពឹងថានឹងនៅត្
មានស្ថរិភាពល្មមនៅឆ្ន្ំ2018ក្នងុកមិ្តប្មាណ10.3ភាគរយ
ន្ផសសនិងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានទំាងសុ្ងពីលំហូរវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស។ យ៉្ងណក៏ដោយ ចំណ្កមិនសមាមាត្
ន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សកាន់ត្ផ្អ្កលើប្ទ្សមួយ អាច
ជាបញ្ហ្ដ្លត្ូវបារម្ភ។ លើសពីន្ះទៀត កំណើនតម្ូវការ
នំាចូលបានបន្ថយល្បឿនកំណើនប្្ក់បមុ្ងអន្តរជាតិដុលដោយ
កើនត្ឹម15ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុននៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ 2018
ពីអត្្ 30ភាគរយនៅខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017ហើយន្ះគឺជាអត្្
កំណើនលឿនបំផុតក្្យការបញ្ចប់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល (សូម
អានការពិភាក្សាបន្ថ្មស្តីពីផលប៉ះពាល់ន្កំណើនតមូ្វការនំា
ចូលលើអត្្ប្តូរប្្ក់ ក្នុងផ្ន្កស្តីពីវិស័យរូបិយវត្ថុខាងក្្ម)។
ប្្ក់បម្ុងអន្តរជាតិដុលកើនដល់ 9.08 ពាន់លានដុលា្ល្រគិត
ត្ឹមខ្ មិថុនា ឆ្ន្ំ 2018 ឬស្មើនឹងរយៈព្ល 6 ខ្ន្ការនាំ
ចូលនាព្លអនាគត។

រូប 14 ៖  ករនាំចូល សមា្ភែរ សំណង់ និង ដែក  
(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុនការប្្ប្ួលជាភាគរយ)
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រូប 13 ៖   កំណើនករ នាំចូលយនយន្ត  
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ប្អប់ 2

ការវាយតម្ល្ទៅលើបរិយកាស វិនិយោគនៅកម្ពុជា ៖  ម្រៀន សម្្ប់ ភាព ប្កួត ប្ជ្ងនៅថ្ង្ អនាគត1

1 រៀបរៀងដោយUllaHeherអ្នកឯកទ្សផ្ន្កវិស័យឯកជនផ្ន្កអនុវត្តស្តីពីមា៉្កូ្ស្ដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ។
2 យោងតាមការបា៉្ន់សា្ម្នជាផ្លូវការអត្្ភាពក្ីក្នៅឆ្ន្ំ2014មានចំនួន13.5ភាគរយធៀបនឹងអត្្47.8ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2007។
3 ជាមធ្យមលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សមាន7.8ភាគរយន្ផសសនៅអំឡុងឆ្ន្ំ2000និង2016។
4 សន្ទស្សន៍ស្តីពីភាពប្កួតប្ជ្ងជាសកលនៅក្នុងវ្ទិការស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានផ្តល់ចំណត់ថា្ន្ក់កម្ពុជានៅលំដាប់ទី110ក្នុងចំណមប្ទ្ស125

នៅឆ្ន្ំ2006និងលំដាប់ទី94ក្នុងចំណមប្ទ្ស137នៅឆ្ន្ំ2017។ចំណត់ថា្ន្ក់ទាំងន្ះទាបជាងប្ទ្សជិតខាងទាំងអស់និងទាបខា្ល្ំងជាងមធ្យម
ភាគនៅអាសុីបូពា៌្និងបា៉្សុីហ្វិក។

5 របាយការណ៍លម្អិតនឹងត្ូវផ្សព្វផ្សាយនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2019។
6 កម្ពុជាមានដង់សីុត្ន្ក្ុមហ៊ុនដ្លស្ថិតក្នុងផ្ន្កតូចនិងមធ្យមតិចជាងប្ទ្សដ្លមានកម្ិតប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្។

កម្ពុជាមានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ ក្នុងរយៈព្លជាងពីរទសវត្សរ៍
មកហើយ និងបានកា្លយ្ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកមិ្ត
ទាបនៅឆ្ន្ំ2017។សមិទ្ធផលទាំងន្ះធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរនិង
បានធ្វើឲ្យប្ជាជនកម្ពុជាជាច្ើនរួចផុតបនា្ទ្ត់ន្ភាពក្ីក្2។ ដើម្បី
កំណត់ម្រៀនសម្្ប់ថ្ង្អនាគត យើងពិនិត្យទៅលើរបៀបសម្្ច
បានកំណើនខ្ពស់ន្ះ។

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្ូវបានជំរុញដោយការវិនិយោគផ្ទ្ល់
ពីបរទ្សលើការនាំច្ញ និងវិស័យទ្សចរណ៍។ ក្នុងរយៈព្លមួយ
ទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណមប្ទ្សដ្លបានទាក់
ទាញការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សច្ើនបំផុតបើគិតពីទំហំកម្ពុជានៅក្នុង
ពិភពលោក3។ វិស័យកាត់ដ្ររបស់កម្ពុជាមានចំនួន 84 ភាគរយន្
តម្ល្បន្ថ្មសរុបន្ការនាំច្ញទំនិញកម្មន្តសាល ហើយកំណើនលឿន
ក្នងុវិស័យទ្សចរណ៍នំាចូលប្្ក់ពីបរទ្សមកកម្ពជុា។ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍
ផ្លូវការបានជួយឲ្យមានវឌ្ឍនភាពន្ស្វាសាធារណៈជាច្ើន ដូចជា
ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំ។ជារួមកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចន្ះ
ត្ូវបានជំរុញដោយការទាក់ទាញធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីបរទ្សតាមវិធី
ផ្ស្ងៗដ្លមិនប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។

យ៉្ងណក៏ដោយ ចំណុចសំខាន់ដ្លអ្នកតាក់ត្ងគោលនយោ
បាយគួរពិចារណនោះគឺថា ធនធានពីបរទ្សទាំងន្ះត្ូវបានស្ូប
មកតាមរយៈសកម្មភាពដ្លមានការចំណយទាបនិងតម្ល្ទាបដោយ
សមិទ្ធផលជាក់ស្ត្ងក្នុងផ្ន្កផលិតភាព និងភាពប្កួតប្ជ្ង នៅ
មានកម្ិតទាបនៅឡើយ4។វិនិយោគិនបរទ្សនៅត្បន្តលើកឡើងថា
កមា្ល្ំងពលកម្មថោក ការលើកទឹកចិត្តផ្ន្កពន្ធ និងការអនុគ្្ះពន្ធនាំ
ចូល និងការអនុគ្្ះពន្ធនៅទីផ្សារនាំច្ញ គឺជាមូលហ្តុសំខាន់ៗ
ចំពោះការវិនិយោគរបស់ពួកគ្នៅកម្ពុជា។ ដោយសារត្មានការរីក
ចម្ើន ប្្ក់ឈ្នួលកំពុងកើនឡើង ដោយសារត្កមា្ល្ំងពលកម្មមាន
ឱកាសកាន់ត្ច្ើន។ ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិត
ទាបកម្ពុជាអាចនឹងល្ងទទួលបានការអនុគ្្ះពន្ធនិងការថយចុះន្
ហិរញ្ញប្បទានសម្ប ទាននៅក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ ការ
ងើបឡើងន្ប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ និងប្ទ្សដ្លមានផលិតកម្មតម្ល្
ទាបផ្ស្ងៗទៀត នឹងជាការពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការ
រក្សានិងបន្តទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងកម្ិតខ្ពស់ដើម្បី
រក្សាបានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ និងការបង្កើតការងរ។ បញ្ហ្ទាំងន្ះ
គឺជាផលវិបាកន្វឌ្ឍនភាព មិនម្នជាការអភិវឌ្ឍមិនល្អនោះទ្ ប៉ុន្ត្
ផលវិបាកទាំងន្ះនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរន្កំណើននាថ្ង្អនាគត។

ការវាយតម្ល្ថ្មីមួយរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក5 ពិនិត្យលើផ្ន្ក
សំខាន់ៗបំផុតន្បរិយកាសវិនិយោគដ្លមានឥទ្ធពិលលើអត្ថប្យោជន៍
ដ្លការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្្ស
ខា្ន្តតូច និងមធ្យម មានទៅលើកំណើននៅថ្ង្អនាគត។ បរិយកាស

វិនិយោគអំណយផលនឹងផ្តល់ឱកាស និងការលើកទឹកចិត្តដល់
សហគ្្សឯកជន (ទាំងបរទ្ស និងក្នុងស្ុក) ឲ្យវិនិយោគ បង្កើត
ការងរនិងពង្ីកខ្លួនដ្លជួយពង្ឹងមូលដា្ឋ្នឧស្សាហកម្មកម្ពុជានិង
ភាពប្កួតប្ជ្ងរបស់ក្ុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងវឌ្ឍន
ភាពគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ ការវាយតម្ល្សន្និដា្ឋ្នថា បរិយកាសវិនិយោគ
បច្ចុប្បន្នបានរាំងស្ទះដល់ការបង្កើនផលិតភាពពិពិធកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ
វិស័យឯកជនក្នុងស្ុកដ៏រស់រវីកដោយសារហ្តុផលខាងក្្ម៖

ទីមួយ ចំណយលើការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យ
មានការវិនិយោគក្នងុសុ្កនិងសហគិ្នភាពទ្។ការកើតឡើងន្“ផ្នក្
កណ្ត្លដ្លត្ូវបានទុកចោល 6”ន្ក្ុមហ៊ុនជាច្ើនមានចំនួនច្ើន
នៅកម្ពុជាជាងនៅក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាប។តាម
ពិតទៅកម្មានសហគ្្សខា្នត្តូចដ្លបានចុះបញ្ជីជាផ្លវូការណស់។
អត្្ដង់សុីត្ន្ការបង្កើតអាជីវកម្មប្ចាំឆ្ន្ំ តិចជាង 1 ភាគ 3 ន្
មធ្យមភាគនៅប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកមិ្តទាបទាប(រូប
B2.1)។

រូប B2.1 ៖ ដង់សុីតែនែករបង្កើតសហគែែសនៅកម្ពុជាធៀបនឹង 
បណា្តែបែទែសដែលមានចំណាត់ថា្នែក់បែែក់ចំណូលខុសៗគា្នែ
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កម្ពុជាជាប្ទ្សមួយក្នុងចំណមប្ទ្សនានា លើពិភពលោក
ដ្លមានការលំបាកបំផុតក្នងុការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម។នៅឆ្ន្ំ2018របាយ
ការណ៍ស្តីពីការធ្វើធុរកិច្ចបង្ហ្ញថា ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅទីក្ុង
ភ្នំព្ញតម្ូវឲ្យមាននីតិវិធីចំនួន៩ដ្លចំណយព្លជាមធ្យម99ថ្ង្
និងចំណយប្្ក់ 51.3 ភាគរយន្ប្្ក់ចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់
នៅកម្ពជុា។កមិ្តដើមទុនអប្បបរមាដ្លតូ្វបង់ប្មាណ82.5ភាគរយ
ន្ប្្ក់ចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ក៏ជាជាការចាំបាច់ផងដ្រ។កម្ពុជា
ឈរនៅលំដាប់ទី 183ក្នុងចំណមប្ទ្ស190នៅលើពិភពលោក
ចំពោះភាពងយស្ួលក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម និងស្ថិតនៅក្្មគ្ក្នុង
ចំណមប្ទ្ស25នៅអាសុីបូពា៌្និងបា៉្សុីហ្វិក។ហ្តុន្ះសហគ្ិន
ជាច្ើនមិនបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងគ្ចវ្សមិនបង់ពន្ធ។
ការដំណើរការងរមិនផ្លូវការន្ះ ដោយគា្ម្នការចាត់វិធានការអ្វីនោះ

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

18បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



ធ្វើឲ្យការចូលរួមផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មឬការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងក្ុមហ៊ុន
ដ្លជាការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សកាន់ត្លំបាកដ្លបង្កផលវិបាក
ធ្ងន់ធ្ងរលើទស្សនវិស័យអាជីវកម្មនិងភាពប្កួតប្ជ្ងន្ស្ដ្ឋកិច្ច។

ទីពីរ ការចំណយផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម ជាផ្ន្កសំខាន់ន្រចនាសម្ព័ន្ធ
នាំច្ញ និងប្តិបត្តិការរបស់ក្ុមហ៊ុននាំច្ញ។ សម្្ប់កម្ពុជាដ្ល
ជាប្ទ្សតូចមួយ ទីផ្សារសកលគឺជាប្ភពធានាជួយឲ្យមានកំណើន
និងការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់។ ចំណយផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មគឺជាចំណ្កដ៏
សំខាន់នៃការចំណាយលើប្រតិបត្តិការសរុបសម្រាប់ក្រុមហុ៊ននាំចេញ
និងក្ុមហ៊ុននាំចូលនៅកម្ពុជា ជាពិស្សសម្្ប់ការវិនិយោគផ្ទ្ល់
ពីបរទ្ស ព្្ះក្ុមហ៊ុនភាគច្ើនផ្ត្តលើការនាំច្ញ។ ការដឹក
ជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ធៀបទៅនឹងតម្ល្បន្ថ្មន្ការនាំច្ញសរុបពី
កម្ពុជាមានចំនួន14ភាគរយ7។អត្្ន្ះលើសពីរដងបើធៀបនឹងការ
ចំណយលើផ្ន្កន្ះនៅប្ទ្សថ្ និង 3.5 ដងនៅប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី
ឬវៀតណម8។ ការកាត់បន្ថយការចំណយផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មនឹងជួយ
បង្កើនភាពប្កួតប្ជ្ងន្ការចំណយរបស់កុ្មហុ៊ននំាច្ញបច្ចុប្បន្ន
ក៏ដូចជាជួយទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សកាន់ត្ច្ើនមកកាន់
ប្ទ្សកម្ពុជា។ ចំណុចន្ះជាកតា្ត្សំខាន់ណស់ ព្្ះក្ុមហ៊ុននាំ
ច្ញនិងក្ុមហ៊ុនបរទ្សនៅកម្ពុជាមានផលិតភាព25-40ភាគរយ
លើសពីក្ុមហ៊ុនដ្លមិនធ្វើការនាំច្ញនិងក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក9។

ទីបី ភាពសាំញុ្ំន្ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងការចំណយផ្ន្ក
ពាណិជ្ជកម្ម បង្ហ្ញពីលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្វ្ក់
តម្ល្សកល និងតំបន់។ បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសង្វ្ក់
តម្ល្សកលសាមញ្ញបំផុត ក្នុងទម្ង់ដ្លសាមញតិចបំផុត (សម្លៀក

7 រួមមានការរួមចំណ្កផ្ទ្ល់និងការរួមចំណ្កតាមរយៈវិស័យផ្ស្ងទៀត(ទំនាក់ទំនងលើផ្ន្កផ្ស្ងៗក្្យពីផលិតកម្ម)។
8 ការខុសគា្ន្ទំាងន្ះគឺបណ្ត្លមកពីផ្ន្កផ្ស្ងៗតាមវិស័យន្ការនាំច្ញរបស់ប្ទ្សនីមួយៗព្្ះថាការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកជាបញ្ហ្សំខាន់ដោយសារ

ត្ចំនួនទំនិញនាំច្ញរួមនឹងភាពខុសគា្ន្ន្ការចំណយដ្លប្ទ្សនានាជួបប្ទះក្នុងការផ្តល់ដល់វិស័យទាំងន្ះ។
9 វាស់វ្ងតាមរយៈការប្ៀបធៀបផលិតភាពសរុបទំហំនិងប្្ក់ឈ្នួលសម្្ប់ក្ុមហ៊ុននៅគ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ក្នុងប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យម

កម្ិតទាបសម្្ប់ត្តំបន់អាសុីបូពា៌្និងបា៉្សុីហ្វិកនិងកម្ពុជាត្ប៉ុណ្ណ្ះ។

បំពាក់ជាអ្នកបញ្ជ្ទិញ) និងមានជំនាញលើផលិតផលដ្លងយជំនួស
មិនសូវសាំញុ្ំ និងមានគុណភាពទាប។ កម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាព
គ្ប់គ្្ន់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្វ្ក់តម្ល្សកលលើ
គ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់ ទាំងការផលិតផលិតផលសម្្ច និងអន្តរការីក្នុង
សង្វ្ក់តម្ល្សកល។បើទោះជាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ល្មមពាក់ព័ន្ធ
នឹងពាណិជ្ជកម្ម(រូបB2.3a)ប៉ុន្ត្សមត្ថភាពទាំងនោះនៅត្ទាបជាង
លក្ខខណ្ឌតមូ្វសម្្ប់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសកម្មភាពផលិត
កាន់ត្សាំញុ្ំ។តាមពិតទៅសូចនាករស្តីពីការចំណយលើការសម្ួល
ពាណិជ្ជកម្មបង្ហ្ញថាកម្ពុជានៅក្្មប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងលក្ខខណ្ឌរូបិយវត្ថុ និងព្លវ្លា ហើយការចំណយន្ះបាន
កើនឡើងទៀតផង(រូបB2.3b)។

ទីបួន គុណភាពនិងភាពសកម្មបច្ចប្ុបន្នន្ទំនាក់ទំនងទៅនឹងសង្វក់្
ផ្គត់ផ្គង់រវាងការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្ស និងកុ្មហុ៊ននៅកម្ពជុានៅមាន
កម្ិតទាប។ ដោយសារត្មានការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សច្ើន ការ
ពងឹ្ងទំនាក់ទំនងជាមួយកុ្មហុ៊នអន្តរជាតិក្នងុសុ្ក ដើម្បីទទួលបានការ
ច្ករំល្កចំណ្ះដឹង គឺជាគោលដៅយូរអង្វ្ងន្គោលនយោបាយ
របស់រាជរដា្ឋភិ្បាលកម្ពជុា។ទំនាក់ទំនងទំាងន្ះគឺជាបណ្តញ្ដ៏សំខាន់
សម្្ប់ឲ្យក្ុមហ៊ុនបរទ្សផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យា ចំណ្ះធ្វើ និងការគ្ប់គ្ង
ព្មទាំងបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។នៅព្លមានទំនាក់
ទំនងទៅនឹងក្ុមហ៊ុននាំច្ញទំនាក់ទំនងទាំងន្ះជាបណ្ត្ញសម្្ប់
ឲ្យក្ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជ្ៀតចូលក្នុងទីផ្សារនិងសង្វ្ក់តម្ល្អន្តរជាតិប៉ុន្ត្
ការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សភាគច្ើនប្ើប្្ស់កម្ពជុា ជាទីតំាងនំាច្ញ
សម្្ប់ផលិតកម្មដ្លមានការចំណយតិច និងផលិតភាពទាប ដ្ល

រូប B2.3a ៖ បង្ហែញពីកមែិតសមត្ថភាពនែផលិតផលក្នុង 
សង្វែក់តម្លែសកល និងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជា  
(គមា្ល្តជាស្តង់ដារធៀបនឹងមធ្យមភាគសកល)
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ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធផ្អក្លើCentred’EtudeskProspoctives 
etd’InformationInternationales(CEPII)មូលដា្ឋ្នទិន្នន័យThe
ChangingWealthofNationsមូលដា្ឋ្នទិន្នន័យBarroandLee
Education,PennWorldTable9.0សូចនាករអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារ
ពិភពលលោកសន្ទស្សន៍ប្តិបត្តិការភស្តុភាររបស់ធនាគារពិភពលោកនិង
FaroleandPathikoda(2016)។

រូប B2.3b ៖ សូចនាករនែករធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរបស់ 
កម្ពុជា ធៀបនឹងមធែយមភាគក្នុងតំបន់  
(លើស1មានន័យថាកម្ពុជាមានការចំណយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្មជាងមធ្យមភាគក្នុងតំបន់)
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ប្រភព ៖ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដ្ន៖ការធ្វើធុរកិច្ចធនាគារពិភពលោក

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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មានសកា្តនុ្ពលតិចតួចក្នងុការផ្ទរ្មូលធន និងចំណ្ះដឹង។ ក្ុមហុ៊ន
ផលិតកម្មដ្លជាការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស នាំចូលវត្ថុធាតុដើម
ផលិតកម្មប្មាណ95ភាគរយដ្លជាកមិ្តខ្ពស់បំផុតធៀបនឹងប្ទ្ស
ជិតខាង។ ចំណ្កន្ការនាំចូលមានកំណើនបន្ថ្មទៀត បើធៀបនឹង
ឆ្ន្ំ 2013។ ចំណុចន្ះបង្ហ្ញថាមានតម្ូវការតិចតួចពីការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សបច្ចុប្បន្ន ដ្លត្ូវបានក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុកឆ្លើយតប
ហើយតម្ល្ភាគច្ើនត្ូវបានក្ុមហ៊ុនបរទ្សស្ូបយក(រូបB2.4a)។
ទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យស្វាកម្មមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាង។

បរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មិនបានដោះស្្យការ
បរាជ័យន្ទីផ្សារ និងឧបសគ្គដ្លរាំងស្ទះវិស័យឯកជនមិនឲ្យទទួល
ផលប្យោជន៍ពីទំនាក់ទំនងន្ះឡើយ។ កុ្មហុ៊នដ្លជាការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សលើកឡើងថា10 កង្វះក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុកដ្លមានភាព
ប្កួតប្ជ្ង ក្នុងវិស័យដ្លជាការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស គឺជា
ឧបសគ្គធំជាងគ្។ ឧបសគ្គបនា្ទ្ប់ទៀតគឺការចំណយខ្ពស់ក្នុងការ
ស្វ្ងរកក្ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សមស្ប ក្ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គា្ម្នលទ្ធភាពក្នុង
ការបំព្ញលក្ខខណ្ឌគុណភាព និងការចំណយនានា និងការខ្វះ
ឯកសារបញ្ជ្ក់ជាមូលដា្ឋ្ន11ដំណើរការលំបាកក្នុងការទាមទារពន្ធលើ
តម្ល្បន្ថម្មកវិញនិងដំណើរការងរក្្ផ្លវូការ។ដូចគា្នន្្ះដ្រកុ្មហុ៊ន
ផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាលើកឡើងថាកង្វះខាតផលិតភាពនិងកមា្ល្ំងពលកម្ម
ជំនាញគឺជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការទំនាក់ទំនងទៅនឹងការវិនិយោគផ្ទ្ល់
ពីបរទ្ស។ ដោយសារត្ការចំណយព្លវ្លាយូរក្នុងហិរញ្ញប្បទាន
ន្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភាពចាំបាច់ន្ការវិនិយោគដ្លត្ូវមានក្នុងការ
ក្លម្អសមត្ថភាពផលិតកម្ម លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបញ្ញ្
ចោទសម្្ប់ក្ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជា នៅព្លមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស។

បច្ចុប្បន្ន មិនសូវមានហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្អាជីវកម្មសម្្ប់ជា
ប្យោជន៍ដល់វិស័យឯកជនក្នុងស្ុកឡើយ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់
រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតមូលនិធិជំរុញសហគ្ិនភាពធនាគារ

10 កុ្មធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការអង្កត្កុ្មហុ៊នដ្លជាការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សនិងកុ្មហុ៊នផ្គត់ផ្គង់នៅឆ្ន្ំ2017។លទ្ធផលទំាងន្ះគឺជាលទ្ធផលន្ការអង្កត្ន្ះ។
11 កុ្មហុ៊ននៅកម្ពជុាត្5ភាគរយបុ៉ណ្ណះ្ដ្លមានលិខិតបញ្ជក់្ទទួលសា្គល់្ជាអន្តរជាតិ។អត្្មធ្យមភាគក្នងុតំបន់អាសីុបូព្៌ានិងប្៉ាសីុហ្វកិគឺ12ភាគរយ។
12 http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-of-Cambodia-of-

the-Sixth-Legislatureof-the-National-Assembly-2018-2023.pdf.

សម្្ប់សហគ្្សខា្នត្តូចនិងមធ្យមនិងការលើកទឹកចិត្តផ្នក្ពន្ធដើម្បី
គាំទ្សហគ្្សខា្ន្តតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យអាទិភាពនានា គឺជា
វិធានការទីមួយ។ វិថីទៅកាន់ភាពជោគជ័យអាស្័យលើការផ្ត្តលើ
ភាពលម្អតិលក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្តគំនិតផ្តចួផ្តើមទំាងន្ះ។មានចំណុច
សំខាន់ពីរដ្លជាការរៀនសូត្ពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ។ទីមួយហិរញ្ញវត្ថុ
ត្មួយមុខជាធម្មតាគា្ម្នប្សិទ្ធភាពឡើយ។ការគាំទ្ត្ូវរួមមាន ក្ប
ខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយគំាទ្ព្មទំាងស្វាជំរុញក្នងុទម្ង់ជា
ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសហគ្្សការកសាងធនធានមនុស្ស និងព័ត៌មាន
ទីផ្សារ។ទីពីរគឺគោលការណ៍សម្្ប់ការរួមចំណ្កក្នុងស្ុកជាពិស្ស
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដ្លងយនឹងជំនួស និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន ដ្ល
ជាទូទៅមិនអាចដំណើរការបានទ្ ព្្ះវាមិនបានដោះស្្យបញ្ហ្ជា
មូលដា្ឋ្ននិងអាចធ្វើឲ្យបញ្ហ្កាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់ដល់ភាពប្កួត
ប្ជ្ងរយៈព្លវ្ង។ នៅព្លគោលការណ៍ទំាងនោះតូ្វបានអនុវត្តត្
ចំពោះវិនិយោគិនមួយក្ុមនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្កួតប្ជ្ង។

ការពិនិត្យទៅលើបរិយកាសវិនិយោគបង្ហ្ញថា ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
កំពុងផ្តត្លើការគំាទ្លំនំាកំណើនដ្លមានតម្ល្ទាបនិងការចំណយ
ទាប ហើយលក្ខណៈមួយចំនួនន្លំនាំន្ះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកម្ិត
ប្្ក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នន្ះ។ដោយសារត្ជោគជ័យកន្លងមកកម្ពុជាត្ូវ
ក្សមួ្លលំនំាន្ះឲ្យជំរុញកំណើនផលិតភាពដ្លជាចលករសំខាន់
សម្្ប់កំណើននិងវិបុលភាពអនាគត។ការធ្វើប្បន្ះក៏សំខាន់ក្នុងកា
រឆ្លើយតបទៅនឹងកតា្ត្សង្គម និងបរិសា្ថ្ន និងការបញ្ចៀសការជាប់គាំង
ក្នុងប្្ក់ចំណូលមធ្យម ដ្លអាចមាន។ ទីមួយ ការទំនាក់ទំនងជា
សកលតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សការចូលរួមក្នងុ
សង្វ្ក់តម្ល្សកល និងការផ្ទ្រកមា្ល្ំងពលកម្មជំនាញ ត្ូវត្ធ្វើការ
ជំរុញ។ទីពីរការវិនិយោគលើការអប់រំនិងជំនាញជាកតា្ត្សំខាន់ដើម្បី
ធានាថា កម្មករនិយោជិតមានសមត្ថភាពរៀនជំនាញថ្មីៗដើម្បីចាប់យក
ឱកាសថ្មី និងសម្បខ្លួនទៅនឹងការវិវឌ្ឍន្បច្ច្កវិទ្យា និងលក្ខខណ្ឌ
ការងរ។ ទីបី ការវិនិយោគលើសហគ្ិនភាព និងការច្ន្ប្ឌិត ជាការ
ចាំបាច់ក្នុងការធ្វើយ៉្ងណឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចស្ូបយកបន្សា៊្ំ និង
ទទួលប្យោជន៍ព្ញល្ញពីទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិ និងបច្ច្ក
វិទ្យាថ្មីៗ។ ការខិតខំធ្វើកំណ្ទម្ង់បរិយកាសវិនិយោគជាកតា្ត្ដ្ល
មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងដំណើរការផ្ល្ស់ប្តូរន្ះ។

ដូចអ្វីដ្លស្ដ្ឋកិច្ចវិទូPaulKrugmanមា្ច្ស់ពានរង្វ្ន់ណូប្ល
បានលើកឡើង“ផលិតភាពមិនម្នជាអ្វីគ្ប់យ៉្ងឡើយប៉ុន្ត្ក្នុងរយៈ
ព្លវ្ង វាស្ទើរត្ជាអ្វីគ្ប់ប្បយ៉្ង”។ ច្បាស់ណស់ថា ប្សិនបើ
កម្ពជុាចង់សម្្ចបានគោលដៅប្កបដោយមហិច្ឆតិារបស់ខ្លនួដូចមាន
កំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្្តចតុកោណដំណក់កាលទី ៤12 ក្នុងការកា្ល្យ
ទៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2030
ដោយមានចក្ខវិុស័យសម្្ចបានចំណត់ថា្នក់្ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050កម្ពជុាតូ្វពិចារណឡើងវិញលើលំនំាកំណើន
របស់ខ្លួន។ កតា្ត្កំណត់ជោគជ័យសំខាន់គឺថាតើអ្នកតាក់ត្ងគោល
នយោបាយនៅកម្ពជុាអាចមានទស្សនវិស័យរយៈព្លវ្ងរបស់ខ្លនួដោយ
ជោគជ័យឬទ្។

រូប B2.4a ៖ ចំណែកនែវត្ថុធាតុដើមពីបរទែសក្នុងបែតិបត្តិករ 
កម្មន្តសាល
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ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

20បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



កម្ពុជា ទទួលបានជោគជ័យល្អនៅ ក្នុងការ ទាក់ទាញ លំហូរ 
ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ ពីបរទ្ស  ដោយសារគោល នយោបាយ 
វិនិយោគ និង  ពាណិជ្ជកម្មស្រីរបស់ខ្លួន

ក្នុងរយៈពែល 10 ឆ្នែំចុងកែែយនែះ  កម្ពុជា ទទួលបានលំហូរ  
សរុប  នែករវិនិយោគផ្ទែល់ ពីបរទែស យ៉ែងចែើន បែហែល 10 ភាគរយ  
នែ ផសស។ កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណមប្ទ្សឈានមុខគ្ទាំង
20 ក្នងុពិភពលោកដ្លមានអត្្លំហូរការវិនិយោគផ្ទល់្ពី
បរទ្សសរុបធៀបនឹងផសសកម្ិតខ្ពស់(រូប15)។ផ្អ្កតាម
ការសិក្សាប្ចំាឆ្ន្ដំោយ FDI Intelligence ដ្លផ្តត្លើការ
វិនិយោគលើសង្វក់្ផ្គត់ផ្គង់នៅឆ្ន្ំ 2017 ធៀបនឹងទំហំស្ដ្ឋកិច្ច
របស់ប្ទ្សនីមួយៗ កម្ពជុាជាប្ទ្សឈានមុខនៅអាសីុ និង
ជាប់លំដាប់ទីបីជារួម។សិង្ហបុរីឈរនៅលំដាប់ទីពីរនិងវៀតណម
ទីបី12។

ក្នងុករ ជំរុញ ពិពិធកម្មករ នំាចែញ ទំនាក់ទំនង  សង្វែក់ ផ្គត់ផ្គង់ 
គឺ ជា បណា្តែញ សំខន់ សមែែប់ ឲែយកែុមហ៊ុន  ដែលជា ករ វិនិយោគ 
ផ្ទែល់ ពី បរទែស  ផ្ទែរ បច្ចែកវិទែយា ចំណែះធ្វើ និង ជំនាញគែប់គែង។ 
ការក្លម្អបរិយកាសវិនិយោគដើម្បីគំាទ្សហគ្្សខា្ន្តតូច និង
មធ្យម និងអាជីវកម្មឲ្យលូតលាស់ និងទទួលផលពីការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស ដ្លជាកំណើនផលិតភាពដ្លទទួលបានពី
ការផ្ទ្រចំណ្ះដឹង និងបច្ច្កវិទ្យាពីវិនិយោគិនបរទ្សសម្្ប់
ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ុក ជាកតា្ត្សំខាន់បំផុតសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចប្មូល
ផ្តុំនិងខា្ន្តតូចរបស់កម្ពុជា(សូមមើលប្អប់2)។

ទំនុកចិត្តរឹងមាំ របស់អ្នកបែើបែែស់  រួមនឹងកំណើនបែែក់ឈ្នួល  
បានបង្កើន អតិផរណា ដែលកើនដល់ 2.9 ភាគ រយ (ធៀបនឹង 
ឆ្នែំមុន) នៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ  2018  កើនឡើង ពី 2.2 ភាគរយ នៅខែ 

12 https://www.fdiintelligence.com/Locations/Asia-Pacific/Mozambique-tops-2017-Greenfield-FDI-Performance-Index?utm_
campaign=August+2018+enews+2&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content.

13 http://cnv.org.kh/petroleum-price-decrease-0-03-first-july/.

ធ្នូ ឆ្នែំ 2017 (រូប16)។ដោយសារការកើនឡើងតម្ល្ផលិតផល
ពីសត្វជាពិស្សសាច់គោត្ីនិងអាហារសមុទ្សមាសធាតុ
ម្ហូបអាហារ(សន្ទស្សន៍រង)ដ្លមានចំណ្ក43ភាគរយន្អតិ
ផរណសរុបរួមចំណ្ក1.7ភាគរយដល់កំណើនសន្ទស្សន៍តម្ល្
អ្នកប្ើប្្ស់។មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនរួមចំណ្ក0.4ភាគរយ។
គួរកត់សមា្គ្ល់ថា លក្ខខណ្ឌធាតុអាកាសល្អប្សើរ បានជួយ
ដល់ការពង្ីកផលិតកម្មកសិកម្ម ដ្លបានជួយត្បិតត្បៀតតម្ល្
លក់រាយរបស់ម្ហូបអាហារមួយចំនួន ជាពិស្ស អង្ករ បន្ល្ និង
ផ្ល្ឈើ។សា្ថ្នភាពន្ះបានធ្វើឲ្យសមា្ព្ធអតិផរណថយចុះ។

លើសពីនែះទៀត ដើមែបី រកែសា ស្ថិរភាពតម្លែលក់រាយ ផលិតផល 
បែែង ឥន្ធនៈនៅពែល មានករកើនឡើង តម្លែបែែង ក្នុងទីផែសារ 
អន្តរជាតិ អាជា្ញែ ធរកម្ពុជា បាន កត់បន្ថយ ពន្ធពិសែស មួយលើ 
ផលិតផល បែែងឥន្ធនៈនាំចូល។នៅខ្កក្កដាឆ្ន្ំ2018មានការ
កាត់បន្ថយពន្ធពិស្សមួយ(ក្នុងចំណមពន្ធទាំង4)លើផលិត
ផលប្្ងឥន្ធនៈនាំចូល។ពន្ធពិស្សត្ូវបានបន្ថយមកត្ឹម15
ភាគរយ (ពី 35 ភាគរយ) សម្្ប់ប្្ងសាំង បន្ថយមកត្ឹម
5.5 ភាគរយសម្្ប់ប្្ងមា៉្ស៊ូត (ពី 15 ភាគរយ) និងកាត់
បន្ថយមកត្ឹម5ភាគរយសម្្ប់ប្្ងកាត(ពី15ភាគរយ)13។
របាយការណ៍បង្ហ្ញថាប្្ក់ចំណូលដ្លខាតបង់គឺ30លាន
ដុលា្លរ្ក្នងុមួយឆ្ន្។ំដោយសារកម្ពជុានំាចូលផលិតផលប្្ងឥន្ធនៈ
ទាំងអស់សម្្ប់ការប្ើប្្ស់ក្នុងស្ុក មានការផ្ទ្រ “ឥទ្ធិពល”
ព្លល្ញពីតម្ល្ប្្ងអន្តរជាតិទៅលើតម្ល្លក់រាយក្នុងស្ុក។

តំបន់អាសុី បូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វិក  ក៏មានកំណើនអតិផរណា ផង 
ដែរ ជាពិសែស នៅ មីយ៉ែន់មា៉ែ ហ្វីលីពីន និង វៀតណាម  ដែល 
ករកើនឡើងនែតម្លែ ទំនិញបែើបែែស់  បាន ធ្វើ ឲែយមាន គោល នយោ 

រូប 16 ៖ ករ រួម ចំណែកដល់ អតិផរណា រយៈពែល 12 ខែ  
(ភាគរយ)
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សម្គ្រល់ ៖ឆ្ន្ំ2017ឬឆ្ន្ំថ្មីបំផុត
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បាយ ឆ្លើយតប14។ទាំងតម្ល្សម្្ប់អ្នកប្ើប្្ស់និងអ្នកផលិត
សុទ្ធត្ត្ូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដោយសារកតា្ត្សំខាន់ៗ 4
គឺ (ក) កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដ្លលុបបំបាត់គមា្ល្តផលន្ការ
វិនិយោគ (ខ) ការធា្ល្ក់ថ្ល្គិតជាតួល្ខដ្លបង្កើនតម្ល្ផលិត
ផលនាំចូល (គ) ឥទ្ធិពលន្ការកើនឡើងតម្ល្ប្្ង និងអាហារ
នៅសកលលោកនិង(ឃ)កំណើនប្្ក់ឈ្នួល។ការកើនឡើង
ន្ថ្ល្ផលិតកម្មបង្ហ្ញថា សមា្ព្ធតម្ល្អាចចាប់ផ្តើមកើតមាន
ទោះបីជាតម្ល្អ្នកប្ើប្្ស់ ជាទូទៅស្ថិតក្នុងគោលដៅរបស់
ធនាគារជាតិក្នុងតំបន់ក្តី។

 ទំនុកចិត្ត លើ ប្ព័ន្ធធនាគារ បន្ត គាំទ្ ការ ដាក់ ប្្ក់បញ្ញើ ជា 
រូបិយវត្ថុ បរទ្ស 

យ៉ែងណាក៏ដោយ កំណើន រូបិយប័ណ្ណ ទូលាយ  ថយ ចុះ បន្តិច 
មកតែឹម  21.6 ភាគរយ នៅ ខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2018 ដោយ បាន ថយ 
ចុះ ពី 23.8 ភាគរយ នៅខែ ធ្នូ ឆ្នែំ 2017។ការថយចុះបនិ្តចន្ះគឺ
បណ្ត្លមកពីកំណើនយឺតន្ប្្ក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទ្ស
ដ្ល 18.8 ភាគរយ (ខណៈដ្លការនាំចូលកើនឡើង) និង
រូបិយវត្ថុក្នុងស្ុកដ្លកំពុងធ្វើចរាចរណ៍ចំនួន 2ភាគរយ ថយ
ចុះពី19.6ភាគរយសម្្ប់ប្្ក់បញ្ញើនិង3.2ភាគរយសម្្ប់
រូបិយវត្ថុក្នុងស្ុក(រូប17)។

កំណើន បែែក់បមែុង បរទែស ដុល នៅតែបន្តមាន បើទោះ ជា 
ក្នុងលែបឿន យឺតជាងមុន ដោយសារ តែករ ថយចុះនែ កំណើន  
បែែក់ បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរទែស។ រូបិយវត្ថុបរទ្សបម្ុងទុក
ដុលរបស់ធនាគារកណ្ត្លកើនដល់ 9.08 ពាន់លានដុលា្ល្រ ឬ
ស្មើនឹងរយៈព្ល 6 ខ្ន្ការនាំច្ញនៅព្លអនាគត នៅខ្
មិថុនា ឆ្ន្ំ 2018។ ការចរាចរណ៍ប្្ក់រៀលបន្តកើនឡើង

14 ធនាគារពិភពលោកខ្តុលាឆ្ន្ំ2018៖បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌្និងបា៉្សុីហ្វិក។

បុ៉ន្តក្្នងុល្បឿនយឺតជាងមុនដោយថយចុះមកតឹ្ម18.2ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)នៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018ដោយថយចុះពី28.2
ភាគរយនៅខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ ២០១៧ (រូប 18)ដោយសារត្រូបិយវត្ថុ
ក្នុងស្ុករងសមា្ព្ធពីកំណើនតម្ូវការនាំចូល។

អតែែប្តូរបែែក់ រៀល-បែែក់ ដុលា្លែរ ធា្លែក់ចុះថ្លែ ដោយមានចំនួន
4,082រៀល/ដុលា្ល្រនៅបំណច់ខ្កញ្ញ្ឆ្ន្ំ2018បើធៀបនឹង
អត្្ 4,037 រៀល/ដុលា្ល្រ នៅចុងខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017។
ប្្ក់រៀលធា្ល្ក់ថ្ល្បន្តិចបើធៀបនឹងប្្ក់បាតថ្ប៉ុន្ត្អត្្ប្្ក់
រៀលកើនឡើងបើធៀបនឹងប្្ក់ដុងវៀតណមធៀបនឹងរូបិយវត្ថុ
ទីផ្សារនាំចូលសំខាន់ៗ (ក្្ពីសហរដ្ឋអាម្រិក) អត្្ប្តូរប្្ក់
រៀល-ប្្ក់អឺរ៉ូ ប្្ក់រៀល-ប្្ក់ដុលា្ល្រកាណដា ប្្ក់រៀល-
ប្្ក់ផនអង់គ្ល្សកើនឡើង។

យ៉ែងណាក៏ដោយ ដោយសារ តែ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មានកមែិត 
ដុលា្លែរ រូបនីយកម្មខ្ពស់  អតែែ ប្តូរ បែែក់ មិនបំពែញមុខងរ បាន ពែញ 
លែញ ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ អត្្ប្តូរប្្ក់អាចមិនប៉ះពាល់ដល់
តម្ល្ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ ចំណ្កន្បញ្ញើជាប្្ក់ដុលា្ល្រ
អាម្រិកធៀបនឹងចំណ្កប្្ក់បញ្ញើសរុបមានអត្្95ភាគរយ
ឬ68ភាគរយន្ផសស។ប្តិបត្តិការធំៗនិងប្្ក់ឈ្នួលក្នុង
វិស័យឯកជនជាពិស្សក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រនិងស្ប្កជើង
ដ្លជាវិស័យនាំច្ញធំជាងគ្របស់កម្ពុជាទូទាត់ជាប្្ក់ដុលា្ល្រ
អាម្រិក។ នៅព្លដ្លការផ្តល់មូលនិធិដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
មានតិចជាងមុន ចំណយសាធារណៈភាគច្ើន (ដូចជា ប្្ក់
បៀវត្សរ៍មន្្តីរាជការ) ត្ូវបានទូទាត់ជាប្្ក់រៀល។ កំណើន
ចំណយសាធារណៈធៀបនឹងភាគរយ ផសស ធ្វើឲ្យមានការ
ប្ើប្្ស់រូបិយវត្ថុក្នុងស្ុកកាន់ត្ច្ើន។ធនាគារជាតិនៅត្បន្ត
លើកកម្ពស់ការប្ើប្្ស់រូបិយវត្ថុជាតិ។

រូប 17 ៖ ករ រួមចំណែកដល់ កំណើន រូបិយវត្ថុ ទូលាយ   
(ភាគរយ)
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

រូប 18 ៖ ចរាចរណ៍បែែក់រៀល  
(ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន,ការប្្ប្ួលជាភាគរយ)
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 ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា
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អតែែបែែក់កម្ចី នៅ តែ បន្ត ថយចុះជាបណ្តើរៗ (រូប19)។អត្្
ប្្ក់កម្ចីជាប្្ក់ដុលា្លរ្អាម្រិកបានថយចុះមកតឹ្ម11.4ភាគរយ
/ឆ្ន្ំ នៅខ្ មិថុនា ឆ្ន្ំ 2018 ដោយថយពី 11.7 ភាគរយ
ក្នុងមួយឆ្ន្ំនៅខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017។ ប៉ុន្ត្ អត្្ប្្ក់កម្ចីជាមធ្យម
របស់គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុមានកម្ិតខ្ពស់ខា្ល្ំងជាងអត្្ប្្ក់
កម្ចីរបស់ធនាគារ។ ការចំណយខ្ពស់លើកម្ចី អាចធ្វើឲ្យធនាគារ
ជាតិកំណត់កម្ិតអត្្ការប្្ក់ត្ឹម 18ភាគរយនៅខ្ម្សា
ឆ្ន្ំ 2017ដោយផ្ត្តលើគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លទទួលប្្ក់បញ្ញើ ប្តិបត្តិករឥណទានជនបទ
ដ្លស្ថិតក្្មការត្ួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។ អត្្ការប្្ក់មធ្យម
របស់ធនាគារនៅកម្ពជុានៅត្ខ្ពស់ជាងនៅបណ្តប្្ទ្សផ្ស្ងទៀត    
ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក (រូប 20)។នៅប្ទ្សថ្ អត្្ការ
ប្្ក់ឥណទានអប្បបរមាមធ្យម (អត្្ការប្្ក់របស់ធនាគារ
ពាណិជ្ជ)ត្ឹមត្8ភាគរយប៉ុណ្ណ្ះ15។នៅប្ទ្សវៀតណម
អត្្ការប្្ក់កម្ចីសម្្ប់ផលិតកម្មនិងអាជីវកម្ម គឺពី6.8ទៅ
9ភាគរយ/ឆ្ន្ំសម្្ប់ឥណទានរយៈព្លខ្លី16។

ភាពជោគជ័យ នែ បែតិបត្តកិរ ផ្តល់ សន្ទនីយភាព ដោយមាន ករ  
ធានា ដែល បាន អនុវត្ត កល ពីឆ្នែំមុន ដើមែបី បង្កើតអតែែ កំណត់ កម្ចី 
រូបិយវត្ថុ ក្នុងសែុក  បាន ធ្វើ ឲែយមានករ ថយ ចុះអតែែ បែែក់ កម្ចី ជា 
បែែក់ រៀល។ ប្តិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា
ដ្លតមូ្វឲ្យមានមូលប័ត្អាចជួញដូរបាន ជាសន្ទនីយភាពដើម្បី
ទទួលបានរូបិយវត្ថុក្នុងស្ុក (រួមនឹងការតម្ូវឲ្យមានការបង្កើន
ឥណទានជាប្្ក់រៀលរហូតដល់យ្៉ងតិច10ភាគរយន្គម្្ង
ឥណទានសរុបត្ឹមចុងឆ្ន្ំ2019)បានផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យធនាគារ
ជាតិបញ្ចូលរូបិយវត្ថុក្នុងស្ុក និងរក្សាស្ថិរភាពអត្្ប្តូរប្្ក់

15 ធនាគារប្ទ្សថ្៖http://wwkw.bot.or.th
16 សា្ថ្នភាពសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងត្ីមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ2018៖ការិយល័យស្ថិតិទូទៅប្ទ្សវៀតណម៖https://www.gso.gov.vn/default_

en.aspx?tabid=622&ItemID=18799.
17 សូមមើល“បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា”ខ្ម្សាឆ្ន្ំ2018សម្្ប់ការពិភាក្សាលម្អិតស្តីពីការអនុវត្តប្តិបត្ដិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានាក្នុង

វិស័យរូបិយវត្ថុ។

រៀល-ប្្ក់ដុលា្ល្រ17។ ដូច្ន្ះ អត្្កម្ចីជាប្្ក់រៀលបានឈាន
មកមានចំនួនស្មើគា្ន្នឹងអត្្កម្ចីជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក។

 យ៉ែងណាក៏ដោយ អតែែ ករ បែែក់ បញ្ញើ  នៅ តែ មិនបែែបែួល  
ព្្ះធនាគារ និងគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្លទទួលប្្ក់បញ្ញើ
ប្ជ្ងគា្ន្ក្នុងការទទួលបានមូលនិធិ។ មធ្យមភាគន្អត្្ការ
បញ្ញើជាប្្ក់ដុលា្ល្រ(រយៈព្ល12ខ្)មានអត្្ថ្រត្ឹម4.42
ភាគរយ/ឆ្ន្ំនៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018។ការពង្ីកយ៉្ងឆប់រហ័ស
ន្វិស័យធនាគារនិងមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុនៅត្បន្តដោយសារត្គមា្លត្
រវាងអត្្ប្្ក់កម្ចី និងអត្្ប្្ក់បញ្ញើ នៅត្មានទំហំធំ ជា
ពិស្សនៅគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្លទទួលប្្ក់បញ្ញើ(ដ្លមានអត្្ប្្ក់កម្ចីជាមធ្យម17.15
ភាគរយចំណ្កអត្្ប្្ក់បញ្ញើគឺ4.85ភាគរយនៅខ្មិថុនា
ឆ្ន្ំ 2018)។ ន្ះក៏បង្ហ្ញថាត្ូវក្លម្អបន្ថ្មទៀតលើប្សិទ្ធ
ផលន្វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។គួរកត់សមា្គល់្ថាខណៈដ្លអត្្ប្្ក់
កម្ចីនៅគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្ល
ទទួលប្្ក់បញ្ញើ ថយចុះអត្្ន្ះនៅត្ខ្ពស់ ប្មាណ25.7
ភាគរយមុនព្លការកំណត់អត្្ការប្្ក់នៅខ្ម្សាឆ្ន្ំ2017។

គិត តែឹម ពាក់កណា្តែល ឆ្នែំ 2018 ឥណទាន មិនទាន់សង រួច 
សរុប  ដែល ផ្តល់ ដោយ វិស័យ ធនាគារ  និង មីកែូ ហិរញ្ញវត្ថុ   កើនដល់ 
93 ភាគរយ នែ ផសស ឬ ស្មើនឹង 92 ទែីលាន រៀល (22.6 ពាន់ 
លាន ដុលា្លែរអាមែរិក)។ ថ្វីបើមានអត្្ថយចុះបន្តិច ប៉ុន្ត្នៅត្
មានកំណើនឥណទានដដ្ល។ ទោះបីជាកំណើនឥណទានបន្ត
ថយចុះបន្តិច ប៉ុន្ត្ផលធៀបឥណទាន-ផសស របស់ធនាគារ
(និងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ) បានកើនឡើងដល់ 73 ភាគរយ (និង 20
ភាគរយ)នៅចុងខ្ មិថុនាឆ្ន្ំ 2018កើនពី 31.4 ភាគរយ

រូប 19 ៖  អតែែ ករ បែែក់ ដុលា្លែ  រយៈពែល ខ្លី របស់ ធនាគារ  
បានធា្លែក់ ចុះ (ភាគរយ/ឆ្ន្ំ)
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

រូប 20 ៖   អតែែ ករបែែក់កម្ចី កម្ពុជា ធា្លែក់ចុះ បើទោះជានៅ តែ 
មានកមែិត ខ្ពស់ (ភាគរយ/ឆ្ន្ំ)
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជានិងធនាគារជាតិ/ការិយល័យស្ថិតិក្នុងតំបន់

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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(និង3.8ភាគរយ)នៅឆ្ន្ំ2010(រូប21)។វិស័យធនាគារផ្តល់
ឥណទានក្នុងស្ុកសរុប80ភាគរយខណៈដ្លឥណទាន20
ភាគរយទៀតត្ូវបានផ្តល់ដោយវិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្ត្អត្្
ន្ះមិនគិតឥណទានដ្លផ្តល់ដោយវិស័យក្្ផ្លូវការ (និង
សកម្មភាពធនាគារមិនច្បាស់លាស់)។ ឥណទានក្នុងស្ុកដ្ល
ផ្តល់ដោយវិស័យធនាគារ និងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ កើនឡើងប្មាណ
20.8 ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន គិតត្ឹមពាក់កណ្ត្លឆ្ន្ំ 2018
ថយចុះបន្តិចពីអត្្21.8ភាគរយនៅចុងឆ្ន្ំ2017។

របាយករណ៍បង្ហែញថា ផលធៀប ឥណទានមិនដំណើរករ  
ទាំង វិស័យ ធនាគារ និងមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ  បានថយចុះ។ ផលធៀប
ឥណទានមិនដំណើរការសម្្ប់វិស័យធនាគារ កើនដល់ 3.1
ភាគរយនៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018បើធៀបនឹងអត្្2.4ភាគរយ
នៅចុងឆ្ន្ំ 201718។ ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ ឥណទានមិនដំណើរការ
សម្្ប់វិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកើនដល់5.0ភាគរយនៅខ្មិថុនា
ឆ្ន្ំ 2018 បើធៀបនឹងអត្្ 2.1 ភាគរយនៅចុងឆ្ន្ំ 2017។
យ៉្ងណក៏ដោយ ត្ូវមានការបកស្្យទៅលើផលធៀប
ឥណទានមិនដំណើរការដោយប្ុងប្យ័ត្នព្្ះមានភាពមិនសុី
សង្វ្ក់គា្ន្លើចំណត់ថា្ន្ក់ឥណទាន និងការបន្ត និងការផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានឥណទានឡើងវិញដ្លអាចបិទបំាងបញ្ហ្ផ្ស្ងៗ។

វិស័យធនាគារ មាន  អ្នក ខ្ចីបែែក់ចំនួន  755,000 នាក់  និង 
មាន អ្នកដក់បែែក់បញ្ញើធនាគារ  3.48 លាននាក់ នៅ ឆ្នែំ 2017។ 
វិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុមានអ្នកខ្ចីប្្ក់ប្ហ្ល1.8លាននាក់និង
អ្នកដាក់ប្្ក់បញ្ញើ1.8លាននាក់។ដោយសារត្ចំណ្កទីផ្សារ
តូច និងចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ច្ើន ទំហំឥណទានមធ្យមក្នុងវិស័យ
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុមានត្ឹមត្ 9.4 លានរៀលប៉ុណ្ណ្ះ (ឬ 2,372

18 របាយការណ៍ពាក់កណ្ត្លឆ្ន្ំ2018និងរបាយការណ៍ត្ួតពិនិត្យ
វិស័យធនាគារឆ្ន្ំ2017ធនាគារជាតិកម្ពុជា។

ដុលា្ល្រ) ឬស្មើនឹង 10 ភាគរយន្ទំហំឥណទានរបស់វិស័យ
ធនាគារ។

លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ  ថយចុះ  
ដោយសារ តែ កំណើន យ៉ែងលឿន នែ ទំហំ ឥណទាន មធែយមរបស់ 
វិស័យ នែះ ដែលកើនឡើង  43 ភាគរយនៅ ឆ្នែំ 2017 កើនពីអតែែ 
11.8 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2016។បើទោះជាកំណើនឥណទានរបស់
វិស័យគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្ល
ទទួលប្្ក់បញ្ញើមានអត្្36.1ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2017កើនពី
34.0 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2016 ចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ (ដ្លមាន 70
ភាគរយជាស្្តី) ក្នុងវិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ បានថយចុះមកត្ឹម
1.8លាននាក់នៅឆ្ន្ំ2017ថយពីចំនួន1.88លាននាក់នៅឆ្ន្ំ
2016។លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពីវិស័យធនាគារកើនឡើង
បន្តចិនៅឆ្ន្ំ2017។ចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ក្នងុវិស័យធនាគារកើនឡើង
បន្តិចត្ឹមត្ 1.1 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2017 កើនដល់ 775,107
នាក់ ដ្លជាចំនួនកើនឡើងបន្តិចពី 746,930 នាក់នៅឆ្ន្ំ
2016(នៅព្លវិស័យន្ះមានកំណើន45.7ភាគរយន្ចំនួន
អ្នកខ្ចីប្្ក់ ដោយសារត្ការចាត់ថា្នក់្ឡើងវិញពីប្ភ្ទគឹ្ះសា្ថន្
មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថមួុយដ្លទទួលប្្ក់បញ្ញើ ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ)។
ជាលទ្ធផលវិស័យធនាគារមានកំណើនទំហំឥណទានមធ្យមកើន
ឡើងប្មាណ 17.2 ភាគរយ ដ្លផ្ទុយពីដំណើរការល្អរបស់
វិស័យន្ះពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្ន្ំ2016
(នៅព្លដ្លទំហំឥណទានមធ្យមថយចុះ15.6ភាគរយ)។

បើទោះជា ករកមែិត អតែែ ករ បែែក់  បាន បន្ថយអតែែ ករបែែក់ 
របស់ វិស័យមីកែូ ហិរញ្ញវត្ថុ  តែូវមានករ វិភាគបន្ថែមទៀតទៅលើ 
ឥទ្ធិពលនែវិធានករ នែះ  លើ លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។ 
សម្្ប់វិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ការថយចុះចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ បាន
ចាប់ផ្តើមមានកាលពីមួយឆ្ន្មុំនការកំណត់អត្្ការប្្ក់(តារាង1) 

រូប 21 ៖  កំណើន ឥណទាន ក្នុងសែុក ថយចុះ ប៉ុន្តែ នៅតែមាន 
អតែែ កើន ឡើង (ភាគរយន្ផសស)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0

20

40

60

80

100

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Ju
n-

18

ឥណ�ន MFI (% �� ផសស)
ឥណ�នធ��រ (% �� ផសស)
�រ������ល�គរយ�ៀបនឹង���ំមុន �ង���ំ

ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

តរាង 1 ៖ ទំហំ ឥណទានមធែយម ក្នងុវិស័យធនាគារ និង វិស័យ មីកែ ូ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ កើនឡើង បុ៉ន្តែ លទ្ធភាព ទទួល បានហិរញ្ញវត្ថ ុថយ ចុះ 

វិស័យ ធនាគារ វិស័យ មីកែូ ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំហំឥណទាន
មធ្យម(US$)

ចំនួនអ្នកខ្ចី
ប្្ក់

ទំហំ
ឥណទាន
មធ្យម
(US$)

ចំនួនអ្នកខ្ចី
ប្្ក់

2015 22,196.66 512,582 1,483.84 2,037,424

2016 18,723.75 746,930 1,659.46 1,899.914

2017 21,953.59 755,107 2,372.01 1,800,00
ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាប្ភព៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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បើទោះជា មូលហ្តុអាចបណ្ត្លមកពីបញ្ហ្ផ្ន្ករចនាសម្ព័ន្ធ
ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណត់ថា្ន្ក់ឡើងវិញន្ប្ភ្ទគ្ឹះសា្ថ្ន
ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្្ក់បញ្ញើទៅជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្ន្ំ 2016
ក្តី។ ការក្សម្ួលលើការធ្វើចំណត់ថា្ន្ក់ឡើងវិញន្ប្ភ្ទន្ះ
បង្ហ្ញថា ចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ក្នុងវិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុថយចុះ 1.8
ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2016និង4.8ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2017។ក្នុងអំឡុង
ព្លដូចគា្នន្្ះ ចំនួនអ្នកខ្ចីប្្ក់ក្នងុវិស័យធនាគារកើនឡើង 22
ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2016និង0.7ភាគរយនៅឆ្ន្ំ201719។ដូច្ន្ះ
ការកំណត់អត្្ការប្្ក់អាចប៉ះពាល់ខា្ល្ងំទៅលើលទ្ធភាពទទួល
បានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្ត្ ដោយសារត្ទំហំ
ឥណទានតូច និងប្តិបត្តិការជ្ៀតចូលជ្្ក្នុងតំបន់ជនបទ
និងដាច់ស្យល លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពីវិស័យមីក្ូ
ហិរញ្ញវត្ថុពិតជាសំខាន់ណស់ក្នុងការគាំទ្សកម្មភាពផលិតកម្ម
នាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្។ វិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដើរ
តួនាទីច្ើនក្នុងការជួយលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ
សម្្ប់ប្ជាជនកី្ក្ និងអ្នកដ្លធា្លប់្រងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ដោយសារកម្ចីក្្ផ្លូវការ ដ្លជាញឹកញប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចី
ដ្លមានអត្្ការប្្ក់ខ្ពស់។

គិតជាចំណ្កន្ ផសស ឥណទានរបស់វិស័យធនាគារ នៅ 
កម្ពុជា មានកម្ិតខ្ពស់ជា ង ឥណទាន របស់ វិស័យធនាគារ នៅ 
ឥណ្ឌូន្សុី និង ហ្វីលីពីន

ករ បែៀប ធៀបក្នងុតំបន់បង្ហែញថា កំណើនឥណទាន ធនាគារ  
នៅកម្ពុជា មាន សន្ទុះលឿន ដោយសារ តែ វិស័យធនាគារ របស់ 

19 ផ្អ្កតាមរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ2017របស់ធនាគារសា្ថ្បនាមានអ្នកខ្ចីប្្ក់ចំនួន113,000នាក់121,500នាក់និង125,200នាក់នៅឆ្ន្ំ20152016
និង2017។

20 ប្កាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍដីធ្លីថ្ង្ទី11ខ្ឧសភាឆ្ន្ំ2018របស់ក្សួងរៀបចំដ្នដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់។

កម្ពុជា ទើប តែ លូតលាស់ (រូប 22)។ សន្ទុះកំណើនឥណទាន
ធនាគារដ្លកើតឡើងក្្យព្លចប់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល
ភាគច្ើនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទុះកំណើនក្នុងវិស័យសំណង់ និង
អចលនទ្ព្យ។ ដូចបង្ហ្ញក្នុងរូប 23 បើទោះជាកំណើនរួមន្
ឥណទានធនាគារថយចុះ ចាប់ពីពាក់កណ្ត្លឆ្ន្ំ2016 វិស័យ
សំណង់ និងអចលនទ្ព្យនៅត្មានកំណើនយ៉្ងលឿន។ រូប
23 ក៏បង្ហ្ញថា ឥណទានធនាគារសម្្ប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
ដូចជាវិស័យលក់ដុំលក់រាយនិងកម្មន្តសាលបានថយចុះយ៉្ង
ខា្ល្ំងតាំងពីព្លនោះមក។

ថ្មីៗនែះ វិស័យអចលនទែពែយ បាន ក្លែយ ជា  សកម្មភាពទិញ/
លក់ បែថុយបែថាន  ដោយមាន ករ ទិញ លក់ ដីឡូតិ៍ ដែល ផ្តល់ 
ផលចំណែញ មិនសូវ ចែបាស់លាស់ ឬ មិន សមសែប ទៅនឹង ករ 
វិនិយោគ។ ថ្មីៗន្ះ រដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបានច្ញប្កាសស្តីពីការ
អភិវឌ្ឍដីធ្លីដើម្បីធានាឲ្យមានការគ្ប់គ្ងដីធ្លី និងនគររូបនីយ
កម្មប្កបដោយនិរន្តរភាព20។ ប្កាសន្ះអាចជាការប៉ុនប៉ង
គ្ប់គ្ង និងទប់សា្ក្ត់ការរីករាលដាលន្ការអភិវឌ្ឍដីធ្លីដោយ
គា្ម្នការត្ួតពិនិត្យការទិញ/លក់ដីឡូតិ៍ (ចំពោះវិធានការរបស់
ប្ទ្សជិតខាងក្នុងការបញ្ចុះកម្ត្ទីផ្សារអចលនទ្ព្យ សូម
មើលប្អប់3ស្តីពីកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់សិង្ហបុរី)។ជាសំខាន់
ការកើនឡើងន្លំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សបានជួយរក្សា
សន្ទុះកំណើនក្នុងវិស័យសំណង់ ក៏ដូចជាបិទបាំងភាពងយរង
គ្្ះរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ក្្យមានកំណើនឥណទានយ៉្ង
លឿនក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក។

រូប 22 ៖ កំណើនឥណទាន ធនាគារ នៅកម្ពុជា  ស្ថិតក្នុង ចំណោម 
អតែែ ខ្ពស់ បំផុត (ឥណទានក្នុងស្ុក,ភាគរយផសស)
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ប្អប់ 3

សិង្ហបុរី បានច្ញវិធានការ ថ្មី ដើម្បីសម្ួល ដល់ វិស័យអចលនទ្ព្យ 1

1 រៀបរៀងដោយលោកស្ីគីលីណទីប្ឹក្សាធនាគារពិភពលោក។

ក្្យចូលជាធរមាននៅថ្ង្ទី6ខ្កក្កដាឆ្ន្ំ2018 រដា្ឋ្ភិបាល
សិង្ហបុរីបានច្ញវិធានការថ្មី ដើម្បីសម្ួលដល់វិស័យអចលនទ្ព្យ
សំដៅកាត់បន្ថយតមូ្វការវិនិយោគលើអចលនទ្ព្យសម្្ប់លំនៅដា្ឋ្ន
និងឧស្សាហកម្ម។ ន្ះជាវិធានការថ្មីបំផុតក្នុងចំណមវិធានការសម្ប
សម្ួលនានា ដ្លរួមមាន ការបង្កើនថ្ល្ពន្ធប្ថាប់ត្្របស់អ្នកទិញ
និងការរឹតត្បិតកម្ិតឥណទានធៀបនឹងតម្ល្។

បង្កើន ថ្លែពន្ធបែថាប់តែែ របស់អ្នកទិញ ៖  ពន្ធបែថាប់ តែែ របស់ អ្នក 
ទិញ តែូវបានកំណត់លើ ករ ទិញ អចលនទែពែយទាំងអស់ ។ ថ្ល្ពន្ធប្ថាប់
ត្្បន្ថ្មសម្្ប់អ្នកទិញ ដ្លត្ូវបានអនុវត្តដំបូងនៅឆ្ន្ំ 2012
មានគោលដៅធានាថាអចលនទ្ព្យលំនៅដា្ឋ្ននៅត្មានតម្ល្សមរម្យ
សម្្ប់ពលរដ្ឋសិង្ហបុរី និងរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារអចលនទ្ព្យ។ អត្្ថ្ល្
ពន្ធប្ថាប់ត្្បន្ថ្មសម្្ប់អ្នកទិញត្ូវបានបង្កើនដល់ 5 ភាគរយ
សម្្ប់ប្ជាជនគ្ប់ស្ទាប់វណ្ណៈ និង 10 ភាគរយសម្្ប់អង្គភាព
នានាលើកល្ងត្ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីនិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្្យ៍ក្នុងប្ទ្ស

សិង្ហបុរីដ្លទិញផ្ទះជាលើកដំបូង(សូមមើលរូបB3.1)។
ករ រឹតតែបិត ផលធៀប ឥណទាន និងករ វាយតម្លែ ៖  ធនាគារ សិង្ហបុរី 

អនុញ្ញែត ឲែយ ផ្តល់ ឥណទានលំនៅ ដ្ឋែន ដែលផ្អែកតែលើ កមែិតផលធៀប 
ឥណទាន និងករ វាយតម្លែប៉ុណោ្ណែះ។ផលធៀបន្ះជាភាគរយអតិបរមា
ន្តម្ល្ទិញអចលនទ្ព្យ ឬតម្ល្វាយតម្ល្ដ្លអាចខ្ចីពីធនាគារ។
ក្្យថ្ង្ទី6ខ្កក្កដាឆ្ន្ំ2018អត្្ទាំងន្ះត្ូវបានបន្ថយមកត្ឹម
5% ន្តម្ល្អចលនទ្ព្យសម្្ប់អ្នកដ្លមិនទាន់មានឥណទាន
(មើលរូបB3.2)។

ជាលទ្ធផល ការលក់ផ្ទះបានធា្ល្ក់ចុះ 49 ភាគរយ ចំណ្កតម្ល្
ផ្ទះបានកើនឡើង0.1ភាគរយក្្យការច្ញវិធានការសម្បសម្ួល
ចុងក្្យន្ះ។ វិធានការដ៏ប្ុងប្យ័ត្នទាំងន្ះធ្វើឲ្យជនជាតិសិង្ហបុរី
មិនសូវចង់ទិញផ្ទះថ្មី និងជួយទប់សា្ក្ត់មិនឲ្យតម្ល្អចលនទ្ព្យកើន
ឡើងលឿន។

រូប  B3.1 ៖ ករកែ សមែួលអតែែថ្លែពន្ធបែថាប់ តែែ បន្ថែម សមែែប់អ្នកទិញ
មុនថ្ងែទី 5 ខែ កក្កដ ឆ្នែំ 2018 កែែយ ថ្ងែទី 6 ខែ កក្កដ ឆ្នែំ 2018

ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដ្លទិញផ្ទះលើកដំបូង 0% 0%(មិនប្្ប្ួល)

ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដ្លទិញផ្ទះលើកទីពីរ 7% 12%

ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដ្លទិញផ្ទះលើកទីបីនិងជាបន្តបនា្ទ្ប់ 10% 15%

អ្នករសន់ៅអចនិ្ត្យ្ក៍្នងុបទ្ស្សងិ្ហបរុីដល្ទញិផ្ទះជាលើកដបំងូ 5% 5%(មិនប្្ប្ួល)

អ្នករស់នៅអចិន្ត្្យ៍ក្នុងប្ទ្សសិង្ហបុរីដ្លទិញផ្ទះលើកទីពីរ
និងជាបន្តបនា្ទ្ប់

10% 15%

ជនបរទ្សដ្លទិញអចលនទ្ព្យណមួយ 15% 20%

អង្គភាពដ្លទិញអចលនទ្ព្យណមួយ 15% 25%+5%(ថ្មី,មិនអាចបង្វ្រ
បាន)

ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរប្្ក់ចំណូលដីគោកសិង្ហបុរី
សម្គ្រល់ ៖SCs=ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីSPRs=អ្នករស់នៅអចិន្ត្្យ៍ក្នុងប្ទ្សសិង្ហបុរី

រូប B3.2 ៖ ករ កែសមែួលកមែិតផលធៀប ឥណទាន និងករ វាយតម្លែ
មុនថ្ងែទី 5 ខែ កក្កដ ឆ្នែំ 2018 កែែយ ថ្ងែទី 6 ខែ កក្កដ ឆ្នែំ 2018

កម្ិតផលធៀបសម្្ប់ផ្ទះដំបូង 80% 75%

កម្ិតផលធៀបសម្្ប់ផ្ទះទីពីរ 50% 45%

កម្ិតផលធៀបសម្្ប់ផ្ទះទីបីនិងបន្តបនា្ទ្ប់ 40% 35%

ប្្ក់បង់ដំបូងអប្បរមា(លុយសុទ្ធ) 5% 5%(មិនប្្ប្ួល)

ប្្ក់នៅសល់(ប្្ក់សុទ្ធ/មូលនិធិប្្ក់សោធន) 15% 20%

ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរប្្ក់ចំណូលដីគោកសិង្ហបុរី

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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ការពង្ីក សារពើពន្ធបាន ជំរុញ តម្ូវការ ក្នុងស្ុក ការ ប្ើប្្ស ់ 
និងការ នាំចូល 

ករពងែីក សារពើពន្ធនៅឆ្នែំនែះ បានជួយ ជំរុញ តមែូវករក្នុង 
សែុក និងករ បែើបែែស់ និង ករ នាំចូល។ តាមរយៈកំណើន
ប្្ក់ឈ្នួល និងការវិនិយោគសាធារណៈ ថវិកាសម្្ប់ចំណយ
សាធារណៈតូ្វបានបង្កើនយ្៉ងច្ើនដោយកើនដល់24.6ភាគរយ   
ន្ផសសនៅឆ្ន្ំ2018ពីអត្្23.1ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2017។

សា្ថ្នភាព ប្្ក់ចំណូល នៅ ឆ្ន្ំន្ះ នៅ ត្ រឹងមាំ និង ត្ូវ បាន 
ព្យាករណ៍ថា នឹង ឆ្លើយតប ឬ លើស គោល ដៅ ថវិកាឆ្ន្ំ 2018

យ៉ែងណាក៏ដោយ ដោយសារ តែ ដំណើរករ ល្អបំផុតនែករ 
បែមូល បែែក់ចំណូលកល ពីឆ្នែំមុន  ករ បែមូលបែែក់ ចំណូលនៅ 
ឆ្នែំនែះ  តែូវ បានបា៉ែនសា្មែន ថា នឹង ថយចុះ បន្តិច (រូប24)។ផ្អ្កលើ
ដំណើរការប្មូលប្្ក់ចំណូលនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018
ប្្ក់ចំណូលក្នុងស្ុករបស់រដា្ឋ្ភិបាលនៅឆ្ន្ំន្ះត្ូវបានរំពឹងថា
នឹងកើនឡើងប្ហ្ល 10 ភាគរយ ដ្លត្ូវបានព្យាករណ៍ថា
នឹងកើនដល់ប្មាណ19ភាគរយន្ផសស។

ចំណូលក្នុងសែុក នៅតែ ទទួលបាន ភាគចែើនពី ពន្ធបែយោល 
ដែលរួមចំណែក បែហែលជា ពាក់កណា្តែល នែ ករ បែមូលចំណូល 
សរុប នៅ ឆ្នែំនែះ ក្នុងនោះ ពន្ធលើតម្ល្បន្ថ្ម និងពន្ធអាករ (លើ
ការនាំចូល) មានប្មាណ 90 ភាគរយ។ ការរួមចំណ្ករបស់
ពន្ធផ្ទ្ល់ឈរនៅលំដាប់ទីពីរ មានប្មាណ 20 ភាគរយន្ការ
ប្មូលចំណូលសរុប។ ចំណូលផ្ស្ងៗទៀតបានមកពីចំណូល
មិនម្នពន្ធ ពន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងពន្ធផ្ស្ងទៀត។ ការប្មូល
ពន្ធផ្ទ្ល់មានភាពប្សើរឡើង និងមានការគ្ប់គ្ងបានល្អ។
ដោយសារត្កម្ពុជាមិនបានអនុវត្តពន្ធលើប្្ក់ចំណូលផ្ទ្ល់ខ្លួន
ខណៈដ្លពន្ធលើប្្ក់ចំណូលពីអាជីវកម្មនៅត្លំបាកដោយ
សារត្ការអនុគ្្ះពន្ធ កម្ពុជានៅត្ពឹងផ្អ្កលើពន្ធប្យោល

មួយរយៈខាងមុខ។ចំណូលមិនម្នពន្ធមានភាពប្សើរឡើងជា
បណ្តើរៗសំខាន់ដោយសារត្ការក្លម្អប្ព័ន្ធប្មូលនិងគ្ប់
គ្ងពន្ធតាមរយៈការអនុវត្តប្កាសអន្តរក្សួង និងប្ព័ន្ធច្ញ
វិក្កយបត្ស្តង់ដារ។ ពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មថយចុះ ដោយសារត្
ការប្្តជា្ញ្ចិត្តរបស់កម្ពុជាក្្មកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី
អាសា៊្ន(AFTA)។

នៅ រយៈពែលបុ៉នា្មែនឆ្នែចុំងកែែយនែះ ដំណើរករ បែមូល បែែក់  
ចំណូល មាន ភាព រឹងមាំ គួរ ឲែយ កត់សមា្គែល់ និង បែហែលជា មិនអាច 
សមែែច បាន ជាថ្មីទៀតក្នុង រយៈពែលបែែំ ឆ្នែំកែែយ ឡើយ លើក 
លែង តែមានយុទ្ធសាសែ្ត ថ្មី ។ យុទ្ធសាស្្តប្មូលចំណូលថ្មីរយៈ
ព្លបំ្្ឆ្ន្ក្្ំយ ដ្លរំពឹងថានឹងតូ្វបានណ្នំានៅព្លឆប់ៗ
ន្ះ នឹងជួយធ្វើឲ្យការគ្ប់គ្ងចំណូលកាន់ត្មានភាពប្សើរ
និងដោះស្្យចំណុចខ្វះខាតផ្ន្ករចនាសម្ព័ន្ធន្ប្ព័ន្ធប្មូល
ចំណូលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងការពង្ីកមូលដា្ឋ្នចំណូលផងដ្រ។

ករ ពងែីក សារពើពន្ធនៅឆ្នែំនែះ ក៏ ជំរុញ ចំណាយទូទៅ របស់ 
រដ្ឋែភិបាល  លើ ករ បង្កើន បែែក់ បៀវតែសរ៍ របស់មនែ្តីរាជករ  និង ករ 
ពងែីកដំបូង នែ ករ វិនិយោគក្នុងវិស័យសាធារណៈ។ប្្ក់បៀវត្សរ៍
ក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងកើនឡើង 8.4 ភាគរយន្ ផសស
នៅឆ្ន្ំ 2018 (រូប 25) ដើម្បីសម្្ចគោលដៅប្្ក់បៀវត្សរ៍
អប្បបរមារបស់មន្្តីរាជការឲ្យបានយ៉្ងហោចណស់ 1 លាន
រៀលនៅឆ្ន្ំ 2018។ ន្ះមានន័យថា ប្្ក់បៀវត្សរ៍អប្បបរមា
របស់មន្្តីរាជការបានកើនឡើងបីដង បើធៀបនឹងកម្ិតនៅឆ្ន្ំ
2013។ លើសពីន្ះទៀត ជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈព្ល
ជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក មានការជំរុញយ៉្ងខា្ល្ំងទៅលើការវិនិយោគ
ដោយប្ើទុនក្នុងស្ុក។ ការពង្ីកសារពើពន្ធធំៗបានបង្កើនការ
ចំណយមូលធនក្នុងស្ុករហូតដល់ 3.2 ភាគរយន្ ផសស
កើនឡើងពី2.3ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2017។

រូប 25 ៖  ចំណាយទូទៅរបស់  រដ្ឋែភិបាល  ៖ ផ្នែក សំខន់ ៗ   
(ភាគរយន្ផសស)
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រូប 24 ៖  ចំណូលទូទៅ របស់រដ្ឋែភិបាល ៖ ផ្នែកសំខន់ៗ  
(ភាគរយន្ផសស)
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តរាង 2 ៖ បែែក់បៀវតែសរ៍នៅកម្ពុជា ធៀប នឹង ចំណាយ បាន កើន 
ឡើង  និង ស្ថិតក្នុងចំណោម អតែែ ខ្ពស់  ជាង គែ នៅ អាសុី អាគ្នែយ៍
បែែក់បៀវតែសរ៍ ( % នែចំណាយ ) 2008 2013 2017*
កម្ពុជា 38.9 37.8 40.4

ហ្វីលីពីន 34.3 36.6 35.6

មា៉្ឡ្សុី 27.2 29.1 34.9

ឡាវ 47.4 56.3 34.8

ថ្ 35.3 28.9 28.5

សិង្ហបុរី 27.2 29.6 26.6

ឥណ្ឌូន្សុី 12.4 15.1 16.4

ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកអាជា្ញ្ធរកម្ពុជានិងរបាយការណ៍
បុគ្គលិករបស់IMFកថាខណ្ឌIVឆ្ន្ំ2018
សម្គ្រល់ ៖*ទិន្នន័យសម្្ប់ឆ្ន្ំ2016លើកល្ងត្សម្្ប់កម្ពុជានិងឡាវ

តរាង 3 ៖ បែែក់បៀវតែសរ៍ នៅកម្ពុជា ធៀបនឹង  បែែក់ ចំណូល កើន  
ឡើង និង ស្ថិតក្នុងចំណោម អតែែ  ខ្ពស់ ជា ងគែ នៅអាសុី អាគ្នែយ៍
បែែក់បៀវតែសរ៍ ( % នែចំណាយ ) 2008 2013 2017*
ឡាវ 37.8 60.5 50.0

កម្ពុជា 26.6 32.6 34.6

មា៉្ឡ្សុី 25.7 28.6 34.4

ហ្វីលីពីន 31.9 34 32.9

ថ្ 32.0 26.9 27.1

សិង្ហបុរី 19.3 21.3 20.8

ឥណ្ឌូន្សុី 11.5 15.5 19.5

ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកអាជា្ញ្ធរកម្ពុជានិងរបាយការណ៍
បុគ្គលិករបស់IMFកថាខណ្ឌIVឆ្ន្ំ2018
សម្គ្រល់ ៖*ទិន្នន័យសម្្ប់ឆ្ន្ំ2016លើកល្ងត្សម្្ប់កម្ពុជានិងឡាវ

ករពងែីក ករវិនិយោគសាធារណៈ តមរយៈ ហិរញ្ញបែបទាន ក្នុង 
សែុក   អាច ឆ្លុះបញ្ចែំង ពី កិច្ចខិតខំបែឹងបែែង របស់អាជា្ញែធរ កម្ពុជា 
ក្នុងករ  ប៉ះប៉ូវទៅលើ  ករ ធា្លែក់ចុះ បន្តិចម្តងៗ (ភាគរយនែ ផសស) 
នែ ចំណែក ថវិក ដែលទទួលបាន ពី ដែគូអភិវឌែឍ ន៍ ព្្ះថាបច្ចប្ុបន្ន
កម្ពុជាបានកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិត
ទាប។ ការចំណយមូលធនសរុប (ហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្ុក និង
ពីបរទ្ស) បានកើនដល់កម្ិតដ្លបានផ្តល់យោបល់ក្នុង
ផ្នការយុទ្ធសាស្្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 2014-2018 រួចហើយ។
ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទទួលបានកំណើនចំណ្កថវិកា
ច្ើនជាងគ្នៅក្នងុថវិកាវិនិយោគមូលធនរបស់ខ្លនួនៅឆ្ន្ំ 2018
ដើម្បីបំព្ញតមូ្វការក្នុងការសាងសង់សាលារៀនបន្ថ្មនៅតាម
ខ្ត្តដោយទទួលបានកញ្ចប់ថវិកា420ទី្លានរៀល (ឬ0.5
ភាគរយន្ផសស)កើនពី90ទ្ីលានរៀលនៅឆ្ន្ំ2017។

បែែក់បៀវតែសរ៍ក្នុង វិស័យសាធារណៈ កើនឡើងយ៉ែង ឆប់ រហ័ស   
នៅ រយៈពែល បែែំឆ្នែំចុងកែែយ ។ការប្ៀបធៀបក្នុងតំបន់បង្ហ្ញ
ថា ការចំណយលើប្្ក់បៀវត្សរ៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់
កម្ពុជាធៀបនឹងចំណ្កន្ចំណយសាធារណៈ និងចំណូលក្នុង
ស្ុកកើនឡើង(តារាង2និង3)។ដូច្ន្ះ មានឱកាសតិចតួច
ក្នងុការបង្កើនប្្ក់បៀវត្សរ៍ប្កបដោយនិរន្តរភាព។ ជាការសំខាន់
ត្ូវពន្លឿនកិច្ចការសំខាន់ៗស្តីពីកំណ្ទម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ដោយផ្ត្តលើការគ្ប់គ្ងធនធានមនុស្សដើម្បីក្លម្អការផ្តល់
ស្វាសាធារណៈ។ ដោយសារត្វិស័យសាធារណៈគឺជាអ្នកផ្តល់
ស្វាកម្ម និងជាអ្នកសម្បសម្ួលសំខាន់ ចាំបាច់ត្ូវផ្សារភា្ជ្ប់
កំណើនប្្ក់បៀវត្សរ៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈទៅនឹងការក្លម្អការ
ផ្តល់ស្វាកម្ម។ការកើនឡើងន្ផលិតភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈ
ជាការគាំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្នុងការជំរុញកំណើន
និងកាត់បន្ថយភាពក្ីក្។

រូប 26 ៖  ឱនភាព សារពើពន្ធ ទូទៅរបស់រដ្ឋែភិបាល  កើនឡើង នៅ 
ឆ្នែំ 2018 ដោយសារ ករ ពងែីក សារពើពន្ធ (ភាគរយន្ផសស)
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រូប 27 ៖  បែែក់បញ្ញើរដ្ឋែភិបាលក្នុង បែព័ន្ធធនាគារ   
(ភាគរយន្ផសស)
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ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

28បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



 ឱនភាព សារពើពន្ធ  តែូវ បានកំណត់ ឲែយកើនឡើង ដល់ 4.2 
ភាគរយនែ ផសស សមែែប់កញ្ចប់ ថវិក ឆ្នែំ 2018 ដោយកើន
ឡើងពី 1.6 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2017 (រូប 26)។ ហិរញ្ញប្បទាន
ខាងក្្ប្ទ្សត្ូវបានកំណត់ឲ្យមាន3.7ភាគរយន្ផសស
ន្ឱនភាពសារពើពន្ធផសស4.2ភាគរយខណៈដ្លអត្្នៅ
សល់ 0.5 ភាគរយន្ ផសស ត្ូវបានកំណត់ថាទទួលបាន
ហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិក្នុងស្ុក ដោយភាគច្ើនយកពីប្្ក់
បញ្ញើរបស់រដា្ឋ្ភិបាលនៅធនាគារជាតិ។យ៉្ងណក៏ដោយវិធាន
ការការពារសារពើពន្ធរបស់អាជា្ញ្ធរកម្ពុជានៅត្មានច្ើន ដ្ល
មានអត្្ប្មាណ 13ភាគរយន្ ផសស គិតត្ឹមឆ្ន្ំ 2018
(រូប 27)។ នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្ំ 2018 ប្្ក់បញ្ញើរបស់
រដា្ឋ្ភិបាលក្នុងប្ព័ន្ធធនាគារបន្តកើនឡើង មួយផ្ន្កដោយសារ
ត្ដំណើរការប្មូលប្្ក់ចំណូលបានល្អ21។

នៅ ឆ្នែំ 2017 កម្ពុជា មាន បំណុល សាធារណៈ 977.63 លាន 
ដុលា្លែរ ក្នុងទមែង់ ជាកម្ចី សមែបទាន ពីដែគូ អភិវឌែឍន៍ (ស្មើនឹង សិទ្ធិ 
ដក បែែក់ ពិសែស (SDR) 684.71 លាន ដុលា្លែរ ) ដ្លមានចំនួន
97.82 ភាគរយន្កម្ិតកំណត់បំណុលចំនួនសិទ្ធិដកប្្ក់
ពិស្ស 700 លាន22 ក្នុងនោះ 82.3 ភាគរយត្ូវបានចុះ
ហត្ថល្ខាជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វ្ភាគី រីឯបំណុលនៅសល់ត្ូវ
បានចុះហត្ថល្ខាជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី។ កម្ចីន្ះមាន
គោលបំណងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្្ងវិនិយោគសាធារណៈ
ដ្លនៅឆ្ន្ំ2017មានអត្្100ភាគរយន្កម្ចីសរុប។ជារួម
កម្ចីនៅត្ជាសម្បទានកម្ិតខ្ពស់ ដោយជំនួយឥតសំណងមាន
ចំនួន54.9ភាគរយ។ចាប់ពីឆ្ន្ំ1993រហូតដល់ចុងឆ្ន្ំ2017
អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាបានចុះហត្ថល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងកម្ចីសម្បទាន
ក្នុងទំហំទឹកប្្ក់ 9.6 ពាន់លានដុលា្ល្រជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
(87.8 ភាគរយសម្្ប់គម្្ងហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និង 12.2
ភាគរយសម្្ប់វិស័យអាទិភាពផ្ស្ងទៀត)។

នៅ ចុងឆ្នែំ 2017 បំណុលសាធារណៈដែលមិនទាន់សង 
មានចំនួន 6.67 ពាន់លានដុលា្លែរ (30.2 ភាគរយ នែ ផសស)  
ក្នុងនោះ 0.04 ភាគរយ (ឬ 2.77 លានដុលា្ល្រ) ជាបំណុល
សាធារណៈក្នុងស្ុក។

ប្ទ្សចិន គឺ ជាអ្នកផ្តល់ ឥណទាន ធំជាងគ្  ដ្លមាន ចំណ្ក 
ជិតពាក់កណ្ត្លន្ បំណុល  របស់កម្ពុជាដ្លមិនទាន់ សង   

បំណុលពីកែែ បែទែសរបស់ កម្ពជុា ដែល ជំពាក់ បែទែសចិន ស្មើ 
នឹង 48.4 ភាគរយ នែ បំណុល សរុប គិត តែឹម ឆមាស ទីមួយក្នុងឆ្នែំ 
2018។ អ្នកផ្តល់ឥណទានធំទីពីរ និងទីបី គឺ សា្ថ្ប័នពហុភាគី
ដ្លជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងធនាគារពិភពលោក ដ្ល
មានចំនួន 19.3 ភាគរយ និង 8.0 ភាគរយ ន្បំណុលសរុប
21 នៅខ្មិថុនាឆ្ន្ំ2018ប្្ក់បញ្ញើរបស់រដា្ឋ្ភិបាលប្មាណ31ភាគរយនៅធនាគារជាតិកម្ពុជាគឺជាប្្ក់ដុលា្ល្អាម្រិក។
22 “ព្ឹត្តិប័ត្ស្ថិតិស្តីពីបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា”ល្ខ5ខ្មីនាឆ្ន្ំ2018និងល្ខ6ខ្កញ្ញ្ឆ្ន្ំ2018៖ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ដ្លមិនទាន់សងខណៈដ្លបំណុលចាស់ (កំពុងចរចា)មាន
ចំនួន 9.1 ភាគរយ។ កម្ិតបំណុលរបស់កម្ពុជានៅត្នៅទាប
នៅឡើយ បើតាមការវិភាគអំពីនិរន្តរភាពបំណុលដោយធនាគារ
ពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ។

ដោយសារ  ដំណើរការ នាំច្ញ ដ្លល្អជា ងការ រំពឹងទុក  កំណើន 
ការ ប្ើប្្ស់ និង  សុទិដ្ឋិ និយមរបស់វិនិយោគគិន  ទស្សនវិស័យ 
កំណើន  ត្ូវបាន ក្សម្ួល ឡើងវិញ

គាំទែ ដោយ ករ នាំចែញ និងចំណាយ របស់រដ្ឋែភិបាល 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា តែូវ បាន រំពឹង ថា នឹង កើនឡើង ដល់ 
7.1 ភាគរយ នៅឆ្នែំ 2018 (ធៀបនឹងតួល្ខកំណើនដ្លត្ូវ
បានក្សម្ួលថ្មីជាផ្លូវការគឺ 7.0 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2017)។
ដោយសារត្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចឆ្ន្ំ 2018 ត្ូវបានជំរុញមួយ
ផ្ន្កដោយការពង្ីកសារពើពន្ធយ៉្ងច្ើន ទស្សនវិស័យ
កំណើនត្ូវបានព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះបន្តិចនៅក្នុងរយៈព្ល
ពីរឆ្ន្ំក្្យ ប៉ុន្ត្នៅត្មានអត្្ល្អចំនួន 6.8 ភាគរយរហូត
ដល់ឆ្ន្ំ 2020។ ទស្សនៈវិស័យកំណើនរយៈព្លវ្ងមានភាព
ប្សើរ សំខាន់ដោយសារត្ការកើនឡើងន្លំហូរការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងវិស័យប្កបដោយផលិតភាព ដូចជា កម្មន្ត
សាលនិងកសិកម្មរួមទំាងការក្ច្នផ្លិតផលកសិកម្ម។អាជា្ញធ្រ
កម្ពុជាមានគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗជាច្ើន ក្នុងការជំរុញសហគ្្ស
ខា្ន្តតូចនិងមធ្យមនិងធុរកិច្ចក៏ដូចជាជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយ
នឹងវិស័យវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្ស (សូមមើលប្អប់ 2)។ ការ
កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ត្ូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើតមាន តាមរយៈ
ការពង្ីកវិស័យស្វាកម្មនិងវិស័យកម្មន្តសាល។

ករ កើនឡើងនែលំហូរ ករ វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស ក្នុង វិស័យ 
កម្មន្តសាល  រួមទាំង ករ កែច្នែ ផលិតផល កសិកម្ម  តែូវបាន លើក 
ទឹកចិត្ត។ ក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ គន្លងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ត្ូវបានរំពឹងថានឹងប្សើរឡើងជាពិស្សសម្្ប់ទស្សនវិស័យ
រយៈព្លខ្លី និងរយៈព្លមធ្យម បើធៀបនឹងការព្យាករនាព្ល
កន្លងមក (តារាង 4)។ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស់អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា
ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំមូលដា្ឋ្ន ដ្លមាន
គុណភាព រួមទាំង គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅសាលារៀនថ្មី អាចធ្វើឲ្យ
លទ្ធផលសិក្សាល្អប្សើរ និងមានកមា្ល្ំងពលកម្មដ្លមាន
គុណភាពក្នុងរយៈព្លមធ្យមនិងរយៈព្លវ្ង។គំនិតផ្តួចផ្តើម
ផ្ស្ងៗនៅក្នុងកំណ្ទម្ង់ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិង
កំណ្ទម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ត្ូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោល
បំណងបង្កើនប្សិទ្ធភាពន្ការចំណយថវិកា និងការផ្តល់ស្វា
សាធារណៈដ្លសម្ួលដល់កំណើនវិស័យឯកជន។

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ
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តរាង 4 ៖ ករ កែលម្អទសែសនវិស័យ មា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចក្នុង រយៈពែល 
ខ្លី និងមធែយម 
ភាគរយ នែ ផសស  លើកលែង 
តែមានករ បញ្ជែក់ខុសពីនែះ

2018 2019 2020

កំណើន ផសស (%) 7.1 6.8 6.8
តមែូវករក្នុងសែុក(ការប្្
ប្ួលភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)

9.4 9.7 10.1

អតិផរណា(ការប្្ប្ួល
ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន)

3.2 3.3 3.0

តុលែយភាព សារពើពន្ធរួម -4.2 -4.2 -4.3
បំណុលរដ្ឋែភិបាល 36 37 38
កំណើនករ នាំចែញ(ការ
ប្្ប្ួលភាគរយ)

14.9 13.6 12.7

កំណើនករ នាំចូល(ការ
ប្្ប្ួលភាគរយ)

14.6 12.0 10.3

គណនីចរន្ត -10.3 -10.2 -9.9
ករ វិនិយោគផ្ទែល់ ពីបរទែស 10.9 10.6 10.4
បែែក់បមែុង អន្តរជាតិដុល
(ចំនួនខ្ន្ការនាំចូល)

5.9 6.0 6.0

ប្រភព ៖ការបា៉្ន់សា្ម្ននិងការព្យាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

បើទោះជា កំណើនលំហូរ  ករវិនិយោគផ្ទែល់ ពីបរទែស  កន្លង មក 
បាន ជួយ ជំរុញករវិនិយោគ ករ រកែសាអតែែ វិនិយោគ ខ្ពស់ ក្នុងរយៈ 
ពែលវែង   អាច សមែែចទៅ បានតែក្នុងករណីមាន អតែែ បែែក់សនែសំ 
ក្នុងសែុកខ្ពស់ប៉ុណោ្ណែះ។FeldsteinនិងHoriokaយល់ឃើញ
ថា ភាពខុសគា្ន្ជាអន្តរជាតិន្អត្្ប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុកនៅក្នុង
ចំណមប្ទ្សមានជាងគ្លើសកលលោក ធ្វើឲ្យមានភាព
ខុសគា្ន្ន្អត្្ការវិនិយោគក្នុងស្ុកដ្រ23។ នៅព្លកម្ពុជា
ខិតខំឲ្យកា្ល្យទៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្នុង
រយៈព្លរង្វង់បួនទសវត្សរ៍ទៀតនោះ កម្ពុជានឹងត្ូវរក្សាអត្្
វិនិយោគខ្ពស់ជាងកម្ិតបច្ចុប្បន្នន្ះ។ កម្ពុជាមានអត្្ប្្ក់
សន្សំទាប និងពឹងផ្អ្កខា្ល្ំងលើប្្ក់សន្សំពីបរទ្សតាមរយៈការ
វិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស។ ដូច្ន្ះ ការបង្កើនអត្្វិនិយោគ
ប្ហ្លជាមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយ។ លំនាំដ្លបង្ហ្ញក្នុង
ផ្នក្អត្ថបទជម្ើសបង្ហញ្ថា កម្ពជុានឹងតូ្វបង្កើនអត្្វិនិយោគ
ឲ្យបាន 28.5ភាគរយន្ ផសស (ធៀបនឹងអត្្បច្ចុប្បន្ន 20
ភាគរយន្ផសស)ត្ឹមឆ្ន្ំ2030ដ្លប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្នឹង
គន្លងរបស់មា៉្ឡ្សុី ដើម្បីសម្្ចបានចំណត់ថា្ន្ក់ជាប្ទ្ស
ដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2035 និង
ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050។

23  ប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុកនិងលំហូរមូលធនអន្តរជាតិដោយFeldsteinនិងHorioka(ឯកសាររបស់NBERKល្ខ310ខ្មករាឆ្ន្ំ1979។
24  ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថ្ង្ទី7ខ្តុលាឆ្ន្ំ2018គណៈប្តិភូសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងដំណើទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជា។

ជាករសំខន់ តែូវ  តែៀមខ្លួនសមែែប់ករ  ចាក ចែញពី ចំណាត់  
ថា្នែក់  ជា បែទែសដែល មានករ អភិវឌែឍតិចតួចបំផុត  និង ករ បាត់ 
បង់ ករអនុគែែះ ពន្ធពាណិជ្ជកម្ម  និង ករ ទទួលបានឥណទាន 
សមែបទានកន់តែតិច ក្នុងរយៈពែល មួយ ទសវតែសរ៍ទៀត ។ បច្ចុប្បន្ន
កម្ពុជាកំពុងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីប្ព័ន្ធន្ការអនុគ្្ះ
ពន្ធនំាចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសម្្ប់រាល់ផលិតផលគ្ប់
ប្បយ៉្ង លើកល្ងត្អាវុធ ដ្លមានឈ្ម្ះថា EBA និង
ទទួលបានប្ព័ន្ធអនុគ្្ះទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមរិក ដ្លលុប
ពន្ធនាំចូលរបស់អាម្រិកលើផលិតផលធ្វើដំណើរ (Travel
Goods) ដ្លធ្វើដោយកម្ពុជា ដូចជា ការបូបដាក់ឥវា៉្ន់អ្នក
ដំណើរកាបូបសា្ព្យកាបូបដ្និងកាបូបលុយ។នៅព្លដ្ល
កម្ពុជាល្ងទទួលបានការអនុគ្្ះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនៅទីផ្សារ
សហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម្រិកក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍
ទៀត កម្ពុជានឹងល្ងសូវមានភាពទាក់ទាញចំពោះការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស ក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពតិចជាងមុនក្នុងការទទួល
បានកម្ចីសម្បទាន។ ក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាត្ូវចាប់
ផ្តើមចាត់វិធានការដើម្បីអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ និងអនុសញ្ញ្
នានា ដើម្បីបន្តទទួលបានការអនុគ្្ះពន្ធសម្្ប់ទីផ្សារ
សហភាពអឺរ៉ុប តាមរយៈប្ព័ន្ធអនុគ្្ះពន្ធថ្មីឈ្ម្ះថា GSP+
(ដ្លមានលក្ខខណ្ឌល្អជាងការគា្ម្នកិច្ចព្មព្ៀង)។

មានហានិភ័យ កាន់ត្ច្ើន ដោយសារត្ ឥណទានក្នុង ស្ុក 
បន្តហូរចូលទៅ លើ វិស័យ សំណង់ និង អចលន ទ្ព្យ 

សា្ថែនភាពនែះ រួមជាមួយនឹង  អតែែ បែែក់សនែសំ ក្នុងសែុកទាប  
បាន ធ្វើ ឲែយ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ងយ រងគែែះ។ថ្មីៗន្ះកំណើនសកម្ម
ភាពវិស័យអចលនទ្ព្យ ធ្ធើឲ្យមានសកម្មភាពទិញ/លក់ប្ថុយ
ប្ថាន ដោយមានការទិញនិងលក់ដីនៅជាយក្ុង និងក្នុង
បណ្ត្ខ្ត្តជុំវិញ ដ្លផលចំណ្ញន្ការវិនិយោគន្ះមិន
ច្បាស់លាស់ឬមិនសមស្ប។យ៉្ងណក៏ដោយការកើនឡើង
ន្លំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស បានបិទបាំងភាពងយរង
គ្្ះរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោយសារត្កំណើនឥណទានលឿន
ក្នុងរយៈព្លវ្ង។

នៅផ្នែកកែែបែទែស ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹង លទ្ធភាពពែយួរ ករ 
អនុគែែះពន្ធ EBA ជា បណោ្តែះអាសន្ន ពីកម្ពជុា។ទីផ្សារសហភាព
អឺរ៉ុបមានចំណ្កជាង 1 ភាគ 3 ន្ការនាំច្ញសំខាន់ៗរបស់
កម្ពុជាគឺសម្លៀកបំពាក់និងស្ប្កជើង។ដូច្ន្ះការបាត់បង់ការ
អនុគ្្ះពន្ធ EBA នឹងធ្វើឲ្យចំណ្កទីផ្សារនាំច្ញរបស់កម្ពុជា
រួមតូច និងមានផលអវិជ្ជមានលើកំណើនពិត ប្សិនបើការដក
ប្ព័ន្ធអនុគ្្ះន្ះចូលជាធរមានក្នុងរយៈព្ល12ខ្ទៀត24។

ផ្ន្កទី1៖ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យ

30បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



 បច្ចុបែបន្ននែះ គា្មែន ករ សិកែសា ណាមួយ ស្តីពី ផលប៉ះពាល់ នែ ករ 
ដក  បែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធនែះ ជា បណោ្តែះអាសន្នឡើយ ។ ប្សិន
បើគា្ម្ន EBA ការនាំច្ញភាគច្ើនរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ
អឺរ៉ុបនឹងត្ូវជាប់ពន្ធគយចំនួន12ភាគរយ។

ឥទ្ធិពលដ្ល អាច កើតមាន ពី ជម្ល្ះ ពាណិជ្ជកម្មរវាង សហរដ្ឋ 
អាម្រិក និងប្ទ្ស ចិនលើ ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា

ឥទ្ធពិលនែជម្លែះ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង សហរដ្ឋ អាមែរិក  និង បែទែស  
ចិន  អាច  វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដល់ បែទែស ផែសែងៗទៀត រួមទាំង 
កម្ពុជាផង។ជាចំណុចវិជ្ជមានការកំណត់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់ជាងមុន
លើពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាងសហរដ្ឋអាម្រិក និងប្ទ្សចិន
អាចផ្តល់ឱកាសឲ្យប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀតបង្កើនការនាំច្ញទៅ
ទីផ្សារអាម្រិក។ ប្ទ្សដ្លអាចបង្កើនការនាំច្ញរបស់ខ្លួន
ទៅសហរដ្ឋអាម្រិកគឺប្ទ្សដ្លជាគូប្កួតប្ជ្ងការនំាច្ញ
របស់ប្ទ្សចិននៅសហរដ្ឋអាម្រិក និងអាចទាញប្យោជន៍ពី
ចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួនពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនង
អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នជាមួយសហរដ្ឋអាម្រិក។

មាន សញ្ញែបង្ហែញថា  ជម្លែះពាណិជ្ជកម្មទាំងនែះអាច ធ្វើ ឲែយ 
មាន ករ ផ្លែស់ ទីតំង កែុមហ៊ុនចែញពីបែទែសចិន  ហើយ កម្ពុជា 
ទទួលបានកំណើន លំហូរ ករវិនិយោគផ្ទែល់ពីបែទែសចិន ក្នងុ វិស័យ 
កត់ដែរ សែបែកជើង និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ។ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ន្ជម្ល្ះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាម្រិក និងប្ទ្សចិន នឹង
មានដល់ប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀតតាមរយៈសង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់។
លើសពីន្ះទៀតការបង្កើនពន្ធនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកនឹង
បង្កើនតម្ល្ទំនិញពីប្ទ្សចិននៅសហរដ្ឋអាម្រិក និងធ្វើឲ្យ
តម្ូវការផលិតផលចិនធា្ល្ក់ចុះ។ ផលប៉ះពាល់ន្ះនឹងស្ត្ង
ច្ញតាមរយៈសង្វ្ក់តម្ល្ក្នុងតំបន់ ដ្លធ្វើឲ្យមានការថយចុះ
តម្ូវការទំនិញនំាច្ញពីប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លជាធនធាន
សម្្ប់ការនំាច្ញរបស់ប្ទ្សចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្រិក។
ប៉ុន្ត្ កម្ពុជាហាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចពីភាពតានតឹង
ន្ះព្្ះថាការនាំច្ញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្ទ្សចិនដ្ល
រួមទាំងផលិតផលសម្្ច និងផលិតផលពាក់កណ្ត្លសម្្ច
មានត្ឹមត្9ភាគរយន្ការនាំច្ញសរុបរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណ្ះ25។

 ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន ខ្លែំង ដែលអាចកើតឡើង តមរយៈ ពាណិជ្ជ 
កម្មក្នុង វិស័យ សែវាកម្ម  ជាពិសែស វិស័យទែសចរណ៍ និង លំហូរ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងទមែង់ជាករវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។ វិស័យ
ទ្សចរណ៍ ជាពិស្សប្្ក់ចំណូលពីភ្ញៀវទ្សចរចិន បាន
កា្ល្យជា ប្ភពចំណូលសំខាន់ៗមួយន្រូបិយវត្ថុបរទ្សរបស់
កម្ពុជា។ នៅព្លដកកំណើនចំណ្កភ្ញៀវទ្សចរចិនច្ញ
ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរមកកាន់កម្ពុជាបានថយចុះនាព្លថ្មីៗន្ះ។

25  https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2018.

ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ បើដកកំណើនលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីប្ទ្ស
ចិនច្ញការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សថយចុះដ្រ។

ការ គាំពារសុខភាពន្វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា អាទិភាពខ្ពស់បំផុត

ដោយសារ តែ កំណើន  រយៈពែលយូរក្នងុវិស័យសំណង់ អាទិភាព 
ខ្ពស់ បំផុត សមែែប់ អាជា្ញែធរកម្ពុជា គឺ  ករ គំាពារសុខភាព នែវិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងរយៈពែលខ្លីខងមុន។ ថ្មីៗន្ះ វិស័យអចលនទ្ព្យ
បានកា្ល្យជាសកម្មភាពទិញ/លក់ប្ថុយប្ថាន ដ្លជាការ
ទិញ/លក់ដីដោយលទ្ធភាពចំណ្ញន្ការវិនិយោគន្ះ មិន
ច្បាស់លាស់ឬមិនសមស្ប។ការកើនឡើងន្លំហូរការវិនិយោគ
ផ្ទ្ល់ពីបរទ្សបានបិទបំាងភាពងយរងគ្្ះរបស់វិស័យហិរញ្ញ
វត្ថុ ដ្លបង្កឡើងដោយកំណើនឥណទានលឿនក្នុងរយៈព្ល
វ្ង។ដូច្ន្ះចាំបាច់ត្ូវតាក់ត្ងគោលនយោបាយមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ច
បង្ក្ររួមទាំងវិធានការហិរញ្ញវត្ថុនិងសារពើពន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយ
វិសាលភាពន្សកម្មភាពទិញ/លក់ប្ថុយប្ថាន ដ្លផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានដោយវិស័យធនាគារនិងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ (សូមមើល
ប្អប់ 3)។ សំខាន់បំផុត ត្ូវបង្កើតគោលការណ៍ណ្នាំស្តីពី
ប្្ក់កម្ចី រួមទាំងការកំណត់ពីផលធៀបតម្ល្ និងឥណទាន ក៏
ដូចជាការកំណត់ពន្ធបន្ថ្មលើការទិញ/លក់អចលនទ្ព្យ ជា
ពិស្សដីធ្លី ដ្លជាការវិនិយោគ (ប្ថុយប្ថាន)។ ដូចគា្ន្
ន្ះដ្រ ត្ូវពិនិត្យលើចំណត់ថា្ន្ក់ឥណទានមិនដំណើរការ។
លើសពីន្ះទៀត ត្ូវពិចារណទៅលើវិធានការបង្ក្រផ្ស្ងទៀត
ដូចជា ផលធៀបឥណទាន និងប្្ក់ចំណូល ជួយបង្កើនការ
បង់ប្្ក់ដំបូងក៏ដូចជាកតា្ត្ផ្ស្ងៗទៀតដ្រ។

ករ ដោះសែែយ បញ្ហែខ្វះខត ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាករ ចាំ 
បាច់ ដើមែបី សែូប យកកំណើន លំហូរ ករ វិនិយោគផ្ទែល់ ពី បរទែស  
ក្នុង វិស័យកម្មន្តសាល និង ករ កែច្នែផលិតផល កសិកម្ម។បើទោះ
ជាមានភាពប្សើរជាងមុនក្តី ត្ូវមានការវិនិយោគបន្ថ្មលើការ
ក្លម្អនិងពង្ីកហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាធ្វើ
សមាហរណកម្មកាន់ត្ប្សើរទៅក្នុងសង្វ្ក់តម្ល្តំបន់ (និង
សកល)។ន្ះគឺជាការទាញប្យោជន៍ពីទីតាំងយុទ្ធសាស្្តរបស់
កម្ពុជា ដ្លជាចំណុចស្នូលរបស់អាសា៊្ន តាមរយៈការសម្ប
សម្ួល និងការបន្តជំរុញការវិនិយោគសម្្ប់ពិពិធកម្មនាំច្ញ
(សូមមើលប្អប់ 2)។ ដើម្បីសម្ួលដល់ការពង្ីកពាណិជ្ជកម្ម
ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងដូចជាទំនើបកម្មមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូននិង
ឡូជីស្ទីក ត្ូវបានកំណត់ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំ
ផ្នការជាតិស្តីពីឡូជីស្ទីក និងការបង្កើតក្ុមប្ឹក្សាជាតិសម្្ប់
ឡូជីស្ទីក។ ពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពផ្ន្កឡូជីស្ទីក កម្ពុជាឈរ
លំដាប់ទី 98ក្នុងចំណមប្ទ្ស160នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពី
ប្តិបត្តិការឡូជីស្ទីកឆ្ន្ំ2018ដោយថយពីលំដាប់ទី73នៅឆ្ន្ំ
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2016។ ប្ទ្សនាំច្ញគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិកសំខាន់ៗ ដូចជា
មា៉្ឡ្សុី និងថ្ ឈរនៅលំដាប់កំពូល 40។ ក្្ពីន្ះ ការ
បង្កើនជំនាញកមា្ល្ំងពលកម្មក្នុងរយៈព្លខ្លីនិងរយៈព្លមធ្យម
ក៏ជាចំណុចសំខាន់ផងដ្រ26។

កម្ពុជា ត្ូវការការ ជំរុញការ វិនិយោគ បន្ថ្មទៀតច្ើន  ដើម្បីសម្្ច  
បាន គោល  ដៅក្នុងការកា្ល្យ ជា ប្ទ្ស ដ្លមានប្្ក់ចំណូល ខ្ពស់

ក របែមូលករបែែក់សនែសំក្នុងសែុក គឺជា  ចំាបាច់ក្នុងករ ជំរុញ 
ករ វិនិយោគ ក្នុងរយៈពែលមធែយម និង រយៈពែលវែង ។ដូចពិភាក្សា
នៅក្នុងអត្ថបទជម្ើសខាងក្្ម ដ្លមានចំណងជើងថា “តើ
កម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិត
ខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2030 និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់
នៅឆ្ន្ំ2050ឬទ្?”អត្្ប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុកដុលរបស់កម្ពុជា
ដ្លទាបជាង20ភាគរយន្ ផសសស្ថិតក្នុងអត្្ទាបបំផុត
ក្នុងតំបន់។ កម្ពុជាពឹងផ្អ្កយ៉្ងខា្ល្ំងលើប្្ក់សន្សំពីបរទ្ស
ក្នុងទម្ង់ជាការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស ដ្លមិនត្ឹមត្ប្្
ប្ួលប៉ុណ្ណ្ះទ្ ថ្មទាំងគា្ម្ននិរន្តរភាពក្នុងរយៈព្លវ្ងផង។

26 សម្្ប់ការវិភាគលម្អិតសូមមើលអត្ថបទជម្ើស“ខ្លឹមសារសង្ខ្បន្របកគំហើញស្តីពីការងរនាព្លអនាគតនៅកម្ពុជា”ខ្ម្សាឆ្ន្ំ2018“បច្ចុប្បន្នភាព
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា”។

ដូច្ន្ះ ចាំបាច់ត្ូវចាប់ផ្តើមបង្កើតធនធានបន្ថ្មក្នុងស្ុកដើម្បី
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិនិយោគដ្លមានផលិតភាពដោយសារ
កម្ពុជាខិតខំបឹ្ងប្្ងឲ្យកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូល
ខ្ពស់ក្នុងរយៈព្លប្មាណបួនទសវត្សរ៍ទៀត។ ការបង្កើនការ
វិនិយោគគឺជាការចំាបាច់ក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាកា្ល្យជាប្ទ្ស
ដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់តាមការរំពឹងទុក។ក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ
ការប្មូលប្្ក់សន្សំគឺជាបុរ្លក្ខខណ្ឌមួយ ហើយការអភិវឌ្ឍ
ទីផ្សារមូលធនរួមទាំងប្ព័ន្ធប្្ក់សោធនក៏ជាការចាំបាច់ដ្រ។
ដូច្ន្ះ ត្ូវមានវិធានការគោលនយោបាយគាំទ្ការសន្សំប្្ក់
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្ួសារសន្សំប្្ក់ និងផ្តល់ការលើកទឹក
ចិត្តដល់អាជីវកម្មដ្លបន្តធ្វើការវិនិយោគផ្ស្ងទៀត (សូមមើល
ប្អប់ S2)។ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធអ្កូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើតទំនុក
ចិត្តលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំង ការពង្ឹងក្បខណ្ឌនិយ័តកម្ម
និងត្ួតពិនិត្យ ការក្លម្អប្ព័ន្ធរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អភិបាល
កិច្ចសាជីវកម្មល្អ និងការបង្កើតប្ព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ នឹងជួយ
ជំរុញការសន្សំប្្ក់បន្ថ្មទៀត។
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តើកម្ពុជាអាចក្លាយជាបាទាសដាលមានបាាក់
ចំណូលមធាយមកមាិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និង
ជាបាទាសដាលមានបាាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ
2050ដារឬទា?

ផ្នាកទី2



27 ឯកសារន្ះត្ូវបានរៀបរៀងដោយStevenPenningsនិងJorgeGuzmanដោយមានយោបល់ពីលោកលីសូដ្តនិងលោកភឹមរុនសុីណរិទ្ធ។
28 ការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកផ្អ្កលើទិន្នន័យWDI។
29 https://www.fdiintelligence.com.
30 http://www.euromonitor.com/markets-of-the-future-in-cambodia/report;https://www.fundhive.com/Invest_in_Cambodia_ebook.pdf.
31 https://www.business-sweden.se/contentassets/4ecbc372953f4ed4be227d97c758cd73/frontier-sea-markets-pov---final-report.pdf.
32 សូមមើលយុទ្ធសាស្្តចតុកោណដំណក់កាលទី4របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាខ្កញ្ញ្ឆ្ន្ំ2018ទំព័រ44។
33 រៀបរៀងឡើងដោយStevenPennings,LeonardoGarridoនិងJorgeLuisGuzman។សូមមើលhttp://www.worldbank.org/LTGM។

លំនាំកំណើនផ្អ្កលើសា្ន្ដ្របស់HeviaនិងLoayza92012។

ផ្ន្កទី 2 ៖ អត្ថបទជម្ើស ៖  
 តើ កម្ពុជា អាចកា្ល្យ ជា ប្ទ្សដ្ល មានប្្ក់ ចំណូល មធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 
2030 និង ជា ប្ទ្សដ្ល មានប្្ក់ចំណូល ខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2050 ដ្រឬទ្?27

I� ស្ចក្តីផ្តើម 
កែែយ ពីមាន ករបន្តកំណើនសែដ្ឋកិច្ច លឿន ក្នុងរយៈពែល 

ជាង ពីរ ទសវតែសរ៍កន្លងមក កម្ពុជា ទទួលបានចំណាត់ថា្នែក់ ជា 
បែទែសដែលមានបែែក់ចំណូល មធែយមកមែិតទាប នៅឆ្នែំ 2015។ 
កម្ពុជាមានប្ជាជនសរុបចំនួន 16.1 លាននាក់ ហើយប្្ក់
ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ ត្ូវបានបា៉្ន់សា្ម្នថាមាន
ចំនួន 1,230 ដុលា្ល្រនៅឆ្ន្ំ 2017។ តួល្ខបា៉្ន់សា្ម្នផ្លូវការ
បង្ហ្ញថាភាគរយប្ជាជនកម្ពុជាដ្លរស់នៅក្្មបនា្ទ្ត់ភាព
ក្ីក្ជាតិបានថយចុះពី47.8ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2007មកត្ឹម
13.5 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2014។ កំណើន ផសស ពិត ត្ូវបាន
ព្យាករណ៍ថាកើនឡើងដល់7.1ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2018និងរំពឹង
ថាមានកំណើនរឹងមាំក្នុងរយៈព្លមធ្យមខាងមុខ។

ខុសពី បែទែស ដែលមានមនុសែសចាស់ចែើន ក្នងុ តំបន់អាសីុ បូព៌ាែ 
និងបា៉ែសុីហ្វិក កម្ពុជា កំពុង ទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ ពី ភាគលាភ 
បែជាសាសែ្ត។ប្ជាជនគ្ប់អាយុធ្វើការនៅកម្ពុជា(15-64ឆ្ន្ំ)
កំពុងកើនឡើងលឿនជាងអត្្កំណើនប្ជាជន ដោយកើនឡើង
ក្នងុអត្្2.3ភាគរយធៀបនឹង1.56ភាគរយនៅអំឡុងឆ្ន្ំ2007
និង 2015។ កំណើនន្ះបានផ្តល់ធនធានមនុស្សយ៉្ងច្ើន
សម្្ប់ការវិនិយោគ និងកំណើនប្្ក់ចំណូលគ្ួសារ28។ ផ្អ្ក
លើភាពសកម្មន្ប្ជាជនបច្ចប្ុបន្នន្ះកម្ពជុាមានឱកាសសម្្ច
បានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចលឿននៅក្នងុរយៈព្ល30ឆ្ន្ំក្្យរហូត
ដល់ព្លប្ជាជនគ្ប់អាយុធ្វើការនៅកម្ពុជាចាប់ផ្តើមថយចុះ។

ទីតំង ជា យុទ្ធសាសែ្ត របស់កម្ពុជា នៅចំកណា្តែល អាសា៊ែន  រួម 
នឹង  គោលនយោបាយ ពាណិជ្ជកម្មសែរី និងករ វិនិយោគ  បាន 
ទាក់ទាញ លំហូរ ករ វិនិយោគពីបរទែស យ៉ែងចែើន។ លំហូរសរុប
ន្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សមានចំនួន10ភាគរយន្ផសស
នៅក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ ហើយស្ថិតក្នុង
ចំណមប្ទ្សលំដាប់ខ្ពស់ទាំង 20 ក្នុងពិភពលោក។ កម្ពុជា

ឈរនៅលំដាប់ឈានមុខគ្នៅអាសុី (នាំមុខសិង្ហបុរី និង
វៀតណម ដ្លឈរនៅលំដាប់ទីពីរ និងទីបី) និងឈរនៅ
លំដាប់ទី ៣ ក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីប្តិបត្តិការការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពី
បរទ្សរបស់ Greenfield នៅឆ្ន្ំ 201729។ ទិន្នន័យរបស់
Euromonitor International បង្ហ្ញថា កម្ពុជាត្ូវបាន
កំណត់ជាប្ទ្សមួយក្នុងចំណមទីផ្សារទាំង20នៅថ្ង្អនាគត
ដ្លផ្តល់ឱកាសល្អសម្្ប់ក្ុមហ៊ុនអន្តរជាតិមកវិនិយោគ30។

 របាយករណ៍ របស់កែុមបែឹកែសា ពាណិជ្ជកម្ម និង ធុរកិច្ច  របស់ 
បែទែសស៊ុយអែត បង្ហែញថា ជាមួយនឹងបែទែស មីយ៉ែន់មា៉ែ និង 
ឡាវ កម្ពុជា តែូវ បាន កំណត់ថាស្ថិតក្នុងចំណោម “ ទីផែសារ ឈាន 
មុខ នៅ អាសីុអាគ្នែយ៍”31។“ទីផ្សារឈានមុខ”ឬទីផ្សារដ្លបមុ្ង
នឹងងើបឡើង គឺជាប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លមានសកា្ត្នុពល
ខ្ពស់សម្្ប់ការវិនិយោគ ដ្លមានឱកាសជាច្ើន រួមមាន
អត្្កំណើនខ្ពស់ ថ្ល្ពលកម្មទាប និងទីផ្សារអ្នកប្ើប្្ស់រីក
ធំឡើងប៉ុន្ត្ ត្ូវមានការងររយៈព្លវ្ងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យ
សំណង់និងហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធយ៉្ងច្ើននិងមានបញ្ហ្ប្ឈម
ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច។

កម្ពុជា មានគោលដៅ ក្លែយទៅជា បែទែស ដែល មាន បែែក់ 
ចំណូល  មធែយមកមែិតខ្ពស់ នៅឆ្នែំ 2030 និង ជា បែទែសដែល 
មានបែែក់ចំណូលខ្ពស់នៅ ឆ្នែំ 205032។អត្ថបទជម្ើសន្ះត្ូវ
បានរៀបចំឡើងដោយប្ើប្្ស់លំនំាកំណើនរយៈព្លវ្ងរបស់
ធនាគារពិភពលោក (LTGM) ដើម្បីបង្ហ្ញពីសកា្ត្នុពល
កំណើនរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈព្ល 33ខាងមុខ (Loayza និង
Pennings 2018)33។ អត្ថបទន្ះពិភាក្សាអំពីឱកាស និង
បញ្ហ្ប្ឈមផ្ស្ងៗប្សិនបើកម្ពុជាកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមាន
ប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្ល
មានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2050 រួមទាំង ចំណុចដ្លត្ូវ
ក្លម្អ និងអ្វីដ្លត្ូវបង្កើតឲ្យមាន។ ក្្ពីន្ះ ក៏មានការ
ប្ៀបធៀបក្នុងតំបន់ ដើម្បីវាយតម្ល្អំពីសន្ទុះកំណើនប្្ក់

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?
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ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ ដ្លកម្ពុជាអាចសម្្ច
បានដោយសមស្ប។

 អត្ថបទជមែើសនែះ តែូវ បា នរៀបចំឡើង ដូចតទៅ។ ផ្ន្កទី 2
ផ្តល់សាវតារព័ត៌មានស្តីពីស្ដ្ឋកិច្ច ដោយផ្ត្តលើការផ្ល្ស់ប្តូរ
រចនាសម្ព័ន្ធ។ផ្ន្កទី3ប្ើប្្ស់លំនាំកំណើនន្ះដើម្បីពិនិត្យ
មើលការសម្្ចបានប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់
របស់កម្ពុជា(វិធីសាស្្តAtlas)។ផ្ន្កទី4ផ្តល់ជាជម្ើសផ្ន្ក
គោលនយោបាយសំខាន់ៗ។

II� ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ 

1.កំណើនខា្ល្ំងដ្លជំរុញដោយវិស័យកសិកម្មកាត់ដ្រ
ទ្សចរណ៍និងថ្មីៗន្ះវិស័យសំណង់កំពុងជំរុញការ
ផ្ល្ស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងលឿន

កម្ពជុា  ជាប់លំដប់ទី 6 ក្នងុ ចំណោមបែទែស ដែលមាន កំណើន  
សែដ្ឋកិច្ច ក្នុងពិភពលោកនៅ អំឡុង ឆ្នែំ 1994 និង 2015 ដោយ 
មានអតែែកំណើនជា មធែយម 7.6 ភាគរយ និង មាន ករផ្លែស់ប្តូរ 
រចនាសម្ព័ន្ធ យ៉ែង លឿន។ ប្្ក់ចំណូលជាតិដុលសម្្ប់មនុស្ស
មា្ន្ក់កើនឡើងក្នុងអត្្ 5.4 ភាគរយនៅអំឡុងឆ្ន្ំ 1996 និង
2015 ដ្លជាឆ្ន្ំកម្ពុជាបានកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលមធ្យមកម្ិតទាប។នៅអំឡុងព្លន្ះស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
មានការផ្ល្ស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធយ៉្ងច្ើន។ ចំណ្កន្វិស័យ
កសិកម្មន្ផសសបានថយចុះពី45.3ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 1993
មកត្ឹម 23.4 ភាគរយនៅឆ្ន្ំ 2017 (រូប S1)។ ការងរ
ក្នុងវិស័យកសិកម្មធៀបនឹងអត្្ការងរសរុប បានថយចុះមក
ត្ឹម36.4ភាគរយនៅឆ្ន្ំ2016ដោយថយចុះពី58.3ភាគរយ
នៅឆ្ន្ំ 2004។ ការថយចុះអត្្ការងរក្នុងវិស័យកសិកម្មត្ូវ
បានប៉ះប៉ូវដោយកំណើនការងរក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងស្វា
កម្មដ្លនាំឲ្យមានការបង្កើតការងរនិងការស្ូបកមា្ល្ំងពលកម្ម

34 “កម្ពជុាឆ្ន្ំ2017៖ការរក្សាកំណើនរឹងមំាសម្្ប់ជាប្យោជន៍របស់មនុស្សគ្ប់គា្ន្៖ការវិភាគប្ទ្សជាប្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោកវ្៉ាសីុនតោនឌីសីុឆ្ន្ំ2017។

ថ្មីៗក្នុងទីផ្សារការងរធៀបនឹងកំណើនប្ជាជន(រូបS2)។

2.មូលធនដុលនៅត្មានកម្ិតទាបដោយខ្វះលទ្ធភាព
ក្នុងការប្មូលប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុក

ចំនួនមូលធនថែរ ដុលរបស់កម្ពុជា ធៀបនឹង ភាគរយ ផសស 
គឺតិច ជាង 20 ភាគរយ  សមែែប់ រយៈពែល ពីរ ទសវតែសរ៍ចុង កែែយ 
នែះ។ ន្ះជាអត្្ទាបជាងប្ទ្សក្នុងតំបន់ និងទាបខា្ល្ំងជាង
ប្ទ្សវៀតណមនិងថ្ក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំដ្លប្ទ្សទាំងពីរន្ះ
មានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចខា្ល្ំង (រូប S3)។ បើទោះជាការវិនិយោគ
សរុបនៅកម្ពជុាបច្ចប្ុបន្នមានការកើនឡើងភាគច្ើនការវិនិយោគ
ន្ះស្ថិតក្នុងវិស័យសំណង់ មិនម្នលើគ្ឿងមា៉្សុីន និងបរិកា្ខ្រ
ឡើយ។ អត្្ទាបន្មូលធនថ្រដុលរបស់កម្ពុជាអាចបណ្ត្ល
មកពីប្្ក់សន្សំតិចក្នងុប្ទ្ស។ដោយសារប្្ក់សន្សំក្នងុប្ទ្ស
តិច (រូប S4)ការវិនិយោគភាគច្ើនទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពី
ប្្ក់សន្សំពីបរទ្សដ្លជាការវិនិយោគលើវិស័យឯកជនដោយ
វិនិយោគិនបរទ្សនិងការវិនិយោគសាធារណៈដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
ជាផ្លូវការ។តាមការបា៉្ន់សា្ម្ន 10ទៅ 11ភាគរយន្ ផសស
ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលធនទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីការវិនិយោគផ្ទ្ល់
ពីបរទ្សនិងប្មាណ50ភាគរយទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពី
ការវិនិយោគក្នុងស្ុក។ សល់ពីន្ះគឺការវិនិយោគលើវិស័យ
សាធារណៈដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានភាគច្ើនពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 
បើទោះជាមានកំណើនមូលធនក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មន្ឆ្ន្ន្ំះក្តី របាយ
ន្ការវិនិយោគន្ះហាក់មិនសូវមានប្សិទ្ធផលទ្ ដោយមាន
ការថយចុះន្ផលចំណ្ញពីការវិនិយោគ34។ ការវិនិយោគលើ
បរិកា្ខ្របានផ្តល់កំណើនច្ើនជាងការវិនិយោគលើសំណង់ហើយ
ប្ទ្សដ្លមានការវិនិយោគខ្ពស់លើបរិកា្ខ្រ មានកំណើនកាន់
ត្ខ្ពស់(SummersនិងDeLong1991,1992)។

អតែែបែែក់សនែសំក្នុងបែទែសទាប  អាច បណា្តែលមកពី បែវត្តិ 
សោកនាដកម្មនៅកម្ពុជា រួមទាំង ឥទ្ធិពល  នែសង្គែែមវៀតណាម 

រូប S1 ៖ ករ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ ឆ្នែំ 1995 និង 2017 
ការថយចុះយ្៉ងលឿនន្ចំណ្កវិស័យកសិកម្មក្នងុផសស(ចំណ្កជា%)
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រូប S2 ៖ ករ ថយចុះនែអតែែករងរ ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម  
ការចូលរួមក្នុងការបង្កើតការងរ(ពាន់ការងរ)
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 ប្រភព ៖ការអង្ក្តស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

36បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



និង អំពើបែល័យពូជសាសន៍ទែង់ទែែយធំ។ ក្នុងអំឡុងព្លទាំង
ន្ះ កម្ពុជាមានអតិផរណខ្ពស់ក្នុងរយៈព្លយូរ។ហ្តុការណ៍
អាក្ក់បំផុតបានកើតឡើងនៅសម័យខ្ម្រក្ហមនៅព្លដ្ល
រូបិយវត្ថុរបស់កម្ពជុាតូ្វបានបំផ្លញ្ចោល និងតូ្វបានជំនួសដោយ
ប្ព័ន្ធដោះដូរទំនិញជាងបីឆ្ន្ំ។ នៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ 1980
ក្្យរបបខ្ម្រក្ហមដួលរលំ វិស័យធនាគារមិនបានបំព្ញ
មុខងរព្ញល្ញឡើយ ដោយសារត្អស្ថិរភាព និងការបន្ត
សង្្គាមសីុវិលនៅតាមតំបន់ជាច្ើនក្នងុប្ទ្ស។សូម្បីត្ក្្យ
ព្លដ្លមានការសា្តរ្សន្តភិាពបានយ្៉ងច្ើននៅអំឡុងទសវត្សរ៍
ឆ្ន្ំ 1990 ក្តី ក៏ទំនុកចិត្តលើប្ព័ន្ធធនាគារបានកើនឡើងយ៉្ង
យឺត ចំណ្ករូបិយវត្ថកុ្នងុសុ្កទទួលបានទំនុកចិត្តតិចតួចបំផុត។
អត្្ដុលា្លរ្រូបនីយកម្មខ្ពស់នៅកម្ពជុាជាការឆ្លះុបញ្ច្ងំពីអស្ថរិភាព
ពីអតីតកាល។

 វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ របស់កម្ពុជា  ទើបតែចាប់ផ្តើមរីកចមែើនតែ 
ប៉ុណោ្ណែះ ដែលធ្វើកម្ពុជា មានករ លំបាកក្នុងករ បង្កើន មូលធន 
ដើមែបីផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានដល់ ករវិនិយោគ។ មិនទាន់មានទីផ្សារ
មូលធន ឬទីផ្សារបំណុលក្នុងស្ុកដ្លដំណើរការល្អនៅឡើយ
នៅកម្ពុជា ដូច្ន្ះ គា្ម្នហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់បង្កើនមូលនិធិ
រយៈព្លវ្ង បើទោះជាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសាធារណជន
វិនិយោគលើប្្ក់សន្សំរយៈព្លវ្ងរបស់ខ្លួន។ ឱកាសសម្្ប់
ឲ្យគ្ឹះសា្ថ្នផ្ស្ងៗ ដូចជា ធនាគារពាណិជ្ជ មូលនិធិសង្គហ ឬ
មូលនិធិវិនិយោគសម្្ប់ការវិនិយោគប្្ក់សន្សំនៅមានកម្ិត
ទាបនៅឡើយ។ កំណើនលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សនៅ
កម្ពុជាក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅ ពាក់ព័ន្ធនឹងគមា្ល្ត
រវាងប្្ក់សន្សំ និងការវិនិយោគ ដ្លធ្វើឲ្យកម្ពុជាលំបាករក្សា
បានកំណើនរឹងមាំក្នុងរយៈព្លវ្ង។ ជាការសំខាន់ ដោយសារ

35  “កម្ពុជាឆ្ន្ំ2017៖ការរក្សាកំណើនរឹងមាំសម្្ប់ជាប្យោជន៍របស់គ្ប់គា្ន្៖ការវិភាគប្ទ្សជាប្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោកវា៉្សុីនតោនឌីសុីឆ្ន្ំ2017។

ត្ឱនភាពគណនីចរន្តធំ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់ត្ងយប្ឈម
នឹងវិបត្តិខាងក្្។

3.ធនធានមនុស្សកើនឡើងយ៉្ងលឿនប៉ុន្ត្មានមូលដា្ឋ្ន
ទាបដោយកមា្ល្ំងពលកម្មដ្លកំពុងកើនឡើងន្ះ
នៅខ្វះការបណ្តុះបណ្ត្លឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់នៅឡើយ

ករអង្កែត សហគែែស នាពែលថ្មីៗនែះបង្ហែញថា កែុមហ៊ុន 
ជាចែើនយល់ថា  កមា្លែំងពលកម្មដែលមានករ អប់រំមិនគែប់គែែន់ 
ជា ឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គធំៗទាំងបី (រូប S5)។
ឧបសគ្គដ្លបង្កឡើងដោយកមា្ល្ំងពលកម្មគា្ម្នជំនាញត្ូវបាន
បង្ហ្ញនៅក្នុងការស្ទង់មតិអ្នកដឹកនាំនៅវ្ទិការស្ដ្ឋកិច្ចពិភព
លោកដ្លក្ុមហ៊ុនក្នុងចំនួនដូចគា្ន្ន្ះបង្ហ្ញថាបញ្ហ្ន្ះជា
ចំណុចរាំងស្ទះដ៏ធំលើការធ្វើអាជីវកម្ម។ សកា្ត្នុពលន្ការធ្វើ
ពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច អាចត្ូវបានរាំងស្ទះដោយសារខ្វះធនធាន
មនុស្ស និងការចំណយខ្ពស់លើថ្ល្ស្វាក្្ផ្លូវការ និងថ្ល្
អគ្គិសនី35។ ការបង្កើនប្្ក់ឈ្នួលអប្បបរមាយ៉្ងលឿន គឺជា
បញ្ហ្ប្ឈមមួយទៀត។

 កំណើន ធនធានមនុសែសគឺជាកត្តែសំខន់ក្នុងករ សមែួលដល់   
ពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច និង ករ បង្កើត ករងរ។ធនធានមនុស្សតូ្វបាន
រំពឹងថានឹងកាន់ត្មានសារៈសំខាន់ ដោយសារត្កម្ពុជាកំពុង
ខិតខំដើម្បីបំព្ញការងរក្នុងសង្វ្ក់តម្ល្កម្ិតខ្ពស់និងធ្វើពិពិធ
កម្មលើសពីផលិតផលកាត់ដ្រដ្លមានតម្ល្ទាប។ បើទោះជា
បទប្បញ្ញត្តិដ្លមានភាពទាក់ទាញខ្ពស់ បានបង្កើនលទ្ធភាព
របស់កម្ពុជា (ធៀបនឹងប្ទ្សជិតខាង) ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្ម
វិស័យស្វាកម្ម បញ្ហ្កម្ិតអប់រំទាបនៅកម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គក្នុង
ការធ្វើដំណើរឆ្ព្ះទៅកាន់ការងរដ្លមានតម្ល្បន្ថ្មខ្ពស់ និង
ឧស្សាហកម្មនិងវិស័យដ្លមានភាពទំនើបជាង(រូបS6)។

រូប S3 ៖ មូលធន នៅមានកមែិតទាប 
មូលធនថ្រដុល(មធ្យមភាគព្លវ្លា%ន្ផសស)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

រូប S4 ៖ គមា្លែត នែបែែក់សនែសំ និងករវិនិយោគនៅកម្ពុជា 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

19
93 19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09
20

11
20

13
20

15
20

17

�រវ�និ�គ���ល់ពីបរ��ស
�រវ�និ�គ

តុល���ពគណនីចរន�
���ក់សន��ំ

 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ប្្ក់សន្សំគឺជាអ្វដ្ីលសល់ពីការវិនិយោគរួមនឹងតុល្យភាពគណនីចរន្ត

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?
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រូប S6 ៖ កមែិតអប់រំទាប  
កម្ិតអប់រំយ៉្ងហោចណស់បានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ប្ជាជន

អាយុ25ឆ្ន្ំឡើងទៅ,សរុប(%),សរុប)
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 ប្រភព ៖WDIនិងCSESឆ្ន្ំ2016
សម្គ្រល់ ៖ទិន្នន័យទាំងន្ះសម្្ប់ឆ្ន្ំ2016ឬឆ្ន្ំថ្មីបំផុត

រូប S5 ៖ សហគែែស ខ្នែត តូច និងមធែយម ដែលមាន កមា្លែំង 
ពលកម្ម ដែលមាន ជំនាញមិន គែប់គែែន់  មាន  “ កមា្លែំងពលកម្ម 
ដែលមានជំនាញមិន គែប់គែែន់ ” ស្ថិតក្នុងចំណោមឧបសគ្គ ធំៗ 
៣ ហើយមានចំនួនតិច ជាង សមែែប់កែុមហ៊ុន ធំៗ (%ក្ុមហ៊ុន)
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 ប្រភព ៖ការអង្ក្តសហគ្្សឆ្ន្ំ2016

ផ្នែកខងកែែម ពិភាកែសា ពី ឱកស និងបញ្ហែ បែឈមសមែែប់ 
កម្ពុជា ក្នុងករ សមែែច បាន គោលដៅជា បែទែស ដែលមាន បែែក់ 
ចំណូល  មធែយមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នែំ 2030 និង ជា បែទែសដែល 
មានបែែក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នែំ 2050 (យុទ្ធ សាសែ្ត ចតុកោណ 
ដំណាក់កលទី 4)36។នៅក្នុងគោលបំណងន្ះផ្ន្កន្ះពិនិត្យ
មើលជាពិស្សទៅលើការសម្្ចបានប្្ក់ចំណូលជាតិសរុប
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់របស់កម្ពុជានៅរយៈព្ល 33 ឆ្ន្ំខាងមុខ
តាមរយៈការប្ើប្្ស់លំនំាកំណើនរយៈព្លវ្ងរបស់ធនាគារ
ពិភពលលោក(LoayzaនិងPennings2018)។

III�  ការវាយតម្ល្ ទៅលើសកា្ត្នុពលកំណើន  
រយៈព្ល វ្ង របស់កម្ពុជា

គោលដៅកំណើន

កម្ពុជាកំពុង ខិតខំ សមែែច  គោលដៅជា បែទែស ដែល មាន 
បែែក់ ចំណូល មធែយមកមែិត ខ្ពស់នៅឆ្នែំ 2030 និងជា បែទែសដែល 
មានបែែក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នែំ 2050 ប៉ុន្តែ  កម្ពុជាតែូវមាន កំណើន 
សែដ្ឋកិច្ច ថែរ និង លឿន ដើមែបីសមែែច បា ន  គោល ដៅនែះ។ តាម
ការប្ងច្កប្ភ្ទរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក ប្ទ្សដ្ល
មានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកមិ្តខ្ពស់គឺជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ (វិធីសាស្្ត Atlas)37 
យ៉្ងតិច3,896ដុលា្ល្រចំណ្កប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូល
ខ្ពស់គឺជាប្ទ្ស ដ្លមានប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់
មនុស្សមា្នក់្ៗយ្៉ងតិច12,056ដុលា្លរ្។នៅឆ្ន្ំ2017កម្ពជុាមាន
ប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ 1,230 ដុលា្ល្រ។

36  យុទ្ធសាស្្តចតុកោណដំណក់កាលទី4រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាខ្កញ្ញ្ឆ្ន្ំ2017។
37  https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-the-world-bank-atlas-method-detailed-methodology.

មានន័យថា ប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗរបស់
កម្ពុជាត្ូវកើនឡើងជាង 3 ដងក្នុងរយៈព្ល 13 ឆ្ន្ំខាងមុខ
ដើម្បីកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់
នៅឆ្ន្ំ2030និងកំណើនប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្ស
មា្ន្ក់ៗជិត10ដងក្នុងរយៈព្ល33ឆ្ន្ំខាងមុខ។អាចនិយយ
បានថា គោលដៅទាំងន្ះតម្ូវឲ្យមានការធានាបានកំណើន
ប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗប្មាណ9.3ភាគ
រយក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ 2018 និង 2030 ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកា្ល្យជា
ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2030
និងអត្្កំណើនប្្ក់ចំណូលជាតិសរុប សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ
7.2ភាគរយក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ2018និង2050ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកា្ល្យ
ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2050។ ផ្ទុយទៅ

រូប S7 ៖ ផសស និង បែែក់ចំណូលជាតិដុល សមែែប់មនុសែស 
មា្នែក់ៗមាន កំណើន បែហាក់ បែហែលគា្នែ (%)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

38បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



វិញ ក្នុងរយៈព្ល 5 ឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះ ប្្ក់ចំណូលជាតិសរុប
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗរបស់កម្ពុជាកើនឡើងត្ 5.2 ភាគរយ
ប៉ុណ្ណ្ះ (រូប S7)។ ដូច្ន្ះ គោលដៅឆ្ន្ំ 2050 តម្ូវឲ្យមាន
កំណើន 2 ភាគរយពិន្ទុ ចំណ្កគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមាន
ប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់ តម្ូវឲ្យមានកំណើន ផសស
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ជិត 2 ដង។ គួរកត់សមា្គ្ល់ថា ផសស
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ និង ប្្ក់ចំណូលជាតិដុលសម្្ប់មនុស្ស
មា្ន្ក់ៗកើនឡើងក្នុងអត្្ប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ដូច្ន្ះហើយយើង
នឹងប្ើប្្ស់ពាក្យទាំងពីរន្ះជំនួសឲ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក38។

ផ្អែកតមគន្លង អភិវឌែឍន៍ដែលមានកំណើន លឿន  របស់បណា្តែ 
បែទែសនៅអាសុី   គិត តែឹម ពែលដែលបែទែសទាំងនោះមានកមែិត 
បែែក់ ចំណូល ដូចកម្ពុជានែះ (រូប S8)  បែទែស ទាំងអស់ លើក 
លែង  តែបែទែសចិន មិនសមែែចបាន គោលដៅជា  បែទែសដែល 
មាន បែែក់ចំណូល ទាបមធែយម (2030) ឡើយ ហើយបែទែស 
ទាំង អស់លើកលែង តែ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ែ មិនសមែែច បាន គោល 
ដៅ ជាបែទែសដែលមានបែែក់ចំណូលខ្ពស់ (2050) នោះទែ ។ 
កាលពីឆ្ន្ំ 1958 ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុីមានអត្្ប្្ក់ចំណូលជាតិ
ដុលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ ដូចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ហើយប្ទ្សថ្
មានអត្្ចំណូលន្ះដូចកម្ពុជាកាលពីឆ្ន្ំ 1975។ បើទោះជា

38 គោលដៅកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ត្ូវបានកំណត់ជាប្្ក់ដុលា្ល្អាម្រិកដោយប្ើ
អត្្ប្តូរប្្ក់ទីផ្សារជាមធ្យមភាពក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំ(មធ្យាបាយAtlas)។ធនាគារពិភពលោកបានក្សម្ួលការកាត់បន្ថយរៀងរាល់ឆ្ន្ំដ្លជាទូទៅ
កើនឡើងដើម្បីគិតបញ្ចូលអតិផរណ។ដូច្ន្ះការកាត់បន្ថយពិតប្្កដនៅឆ្ន្ំ2030និង2050មិនអាចដឹងបានឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញយើងបានធ្វើការ
សន្មតធម្មតាពីរគឺ(ក)ការកាត់បន្ថយនៅថ្រគិតជាតម្ល្ពិត(កើនឡើងតាមអតិផរណប្្ក់ដុលា្ល្)និង(ខ)ចំណូលជាតិសរុបនិងផសសកើនឡើងក្នុង
អត្្ដូចគា្ន្។នៅអំឡុងពីឆ្ន្ំ1996ដល់2017(គ)ប្ហ្លជាពិត៖អត្្កំណើនមធ្យមន្ចំណូលជាតិសរុបគឺ0.25ភាគរយពិន្ទុយឺតជាងកំណើន
ផសស។ក្នុងរយៈព្លរហូតដល់ឆ្ន្ំ2030កំណើនប្ចាំឆ្ន្ំប្មាណ0.25នឹងកើនឡើងដល់3ភាគរយពិន្ទុហើយរហូតដល់ឆ្ន្ំ2050អត្្ន្ះកើនឡើង
ដល់7ភាគរយពិន្ទុ។ប៉ុន្ត្ក៏មានកំហុសដោយសារត្ការសរុបចំពោះកំណើន3ដងឬ10ដងន្ផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ នៅអំឡុងព្លដូចគា្ន្ន្ះ។

39 យើងក៏ពិចារណពីប្ទ្សជប៉ុននិងសិង្ហបុរីប៉ុន្ត្ចំណូលមា្ន្ក់ៗខ្ពស់ជាចំណូលមា្ន្ក់ៗរបស់កម្ពុជានៅព្លទិន្នន័យប្ចាំឆ្ន្ំចាប់មានពីឆ្ន្ំ1950។

មានអត្្កំណើនខ្ពស់ ប៉ុន្ត្ប្ទ្សទាំងពីរន្ះមិនសម្្ចបាន
គោលដៅបង្កើនប្្ក់ចំណូលជាតិដុលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗឲ្យ
បានបីដងក្នុងរយៈព្ល 13ឆ្ន្ំ ឬបង្កើនប្្ក់ចំណូលជាតិដុល
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ 10 ដងក្នុងរយៈព្ល 33 ឆ្ន្ំឡើយ។
កាលពីឆ្ន្ំ2006ប្ទ្សវៀតណមមានអត្្ប្្ក់ចំណូលជាតិ
ដុលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ ដូចកម្ពុជា ប៉ុន្ត្ហាក់មានគន្លង
កំណើនដូចប្ទ្សថ្និងមា៉្ឡ្សីុ។កាលពីឆ្ន្ំ1963ប្ទ្ស
កូរ៉្មានកម្ិតអភិវឌ្ឍនដូចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្ត្បើទោះជាមាន
កំណើនខា្ល្ំងជា“ខា្ល្ស្ដ្ឋកិច្ចអាសុី”ហើយសម្្ចបានគោលដៅ
ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ក្តីក៏ប្ទ្សន្ះមិនសម្្ច
បានគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកមិ្តខ្ពស់
ដ្រ39។

បទពិសោធន៍នាពែលថ្មីៗរបស់បែទែសចិន  មិនមែនជា 
មគ្គុទែសន៍ ដ៏ល្អ សមែែប់កម្ពុជាឡើយ ពែែះ បែទែសចិន  មាន  អតែែ 
ករ វិនិយោគ និងបែែក់សនែសំ ខ្ពស់ ពីដំបូង។នៅព្លដ្លប្ទ្ស
ចិនមានកម្ិតអភិវឌ្ឍន៍ប្ហាក់ប្ហ្លកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន (នៅ
អំឡុងឆ្ន្ំ 1994) ប្ទ្សចិនបានវិនិយោគ 35 ភាគរយន្
ផសសនិងកើនឡើងដល់ 45ភាគរយន្ផសសនៅក្នុងរយៈ
ព្ល 15 ឆ្ន្ំក្្យមក (រូប 9)។ ផ្ទុយទៅវិញ កម្ពុជាទើបត្

រូប S8 ៖  ករបែៀបធៀបបែទែសដែល មានកំណើន សែដ្ឋកិច្ច 
លឿន  ដែលមិន សមែែច បានគោលដៅ ជាបែទែស ដែល មាន 
បែែក់ចំណូល មធែយម កមែិតខ្ពស់
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កូ��� 1963=0 �� 1975=0
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HI2050: 
$12,056 

UMI 2030: 
$3,896 

GNIPC20:17
$1,230 

 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ចំណូលមា្ន្ក់ៗ$1,230(ដុលា្ល្គិតតាមវិធីសាស្្តAtlas)នៅកម្ពុជា
គឺ$1,062ន្អត្្ប្តូរប្្ក់ដុលា្ល្ឆ្ន្ំ2010។ការគណនាទាំងន្ះផ្អ្កលើ
ព្លដ្លចំណូលមា្ន្ក់ៗរបស់ប្ទ្សនានានៅត្ឹមកម្ិតនោះ(អត្្ប្តូរប្្ក់
ដុលា្ល្ឆ្ន្ំ2010)។អត្្កំណើនផសសមា្ន្ក់ៗពិតពីPWT9ឬWDI
ដ្លប្ើដើម្បីបំព្ញនៅព្លគា្ម្នចំណូលមា្ន្ក់ៗពិត។

រូប S9 ៖ អតែែ វិនិយោគរបស់បែទសចិន មានកមែិតខ្ពស់ខ្លែំង  
សូមែបីតែនៅ ពែល គិត តែឹម កមែិត អភិវឌែឍន៍របស់កម្ពុជាក្តី

���ំ�ប់ពី��ល��ល����សមួយស�ិត��ឹមក��ិតអភិវឌ��ន៍របស់កម��� (US$ 1,230)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨39



វិនិយោគ22ភាគរយន្ផសសហើយថ្មីៗន្ះមានការវិនិយោគ
តិចជាង 20ភាគរយ។ជាក់ស្ត្ង អត្្វិនិយោគខ្ពស់អាចមាន
ជាក់ស្ត្ងបាន លុះត្្ត្មានអត្្ប្្ក់សន្សំខ្ពស់ប៉ុណ្ណ្ះ
សូម្បីត្សម្្ប់ប្ទ្ស ដ្លមានគណនីមូលធនបើកចំហក្តី
(theFelstein-HoriokaPuzzle)។ខណៈដ្លប្ទ្សចិន
មានអត្្ប្្ក់សន្សំប្មាណ 35 ភាគរយន្ ផសស នៅឆ្ន្ំ
1994 កម្ពុជាមានអត្្ប្្ក់សន្សំតិចជាង 15 ភាគរយន្
ផសស (រូបS4ខាងលើ)។ការបង្កើនអត្្ប្្ក់សន្សំ និងការ
វិនិយោគ អាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈព្លវ្ង (ពិភាក្សាលម្អិតក្នុង
ផ្ន្កខាងក្្ម)ប៉ុន្ត្ការបង្កើនឲ្យបានលឿនគឺជាការលំបាក។

បទពិសោធន៍របស់បែទែសមា៉ែឡែសុី និងកូរ៉ែ ដែលមាន អតែែ 
កំណើន ករ វិនិយោគ យឺត  គឺជា មគ្គុទែសន៍ដ៏ ល្អ ដែលមានអតែែ 
វិនិយោគដំបូង បែហែលគា្នែ នឹង អតែែវិនិយោគរបស់កម្ពុជា  ក្នុង 
អតែែ កំណើនដល់  30 ភាគរយនែ ផសស ក្នុង រយៈពែល  15 ឆ្នែំ 
(រូប S10)។ អត្្វិនិយោគនៅប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី និងកូរ៉្ មាន
កម្ិតទាបបំផុតជាចំណ្កន្ ផសស និងព្លខ្លះទាបជាង
អត្្វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅទៀត។ ប៉ុន្ត្ ប្ទ្ស
ទាំងពីរន្ះអាចបង្កើនអត្្ន្ះបានជិត 10 ភាគរយពិន្ទុន្
ផសស ក្នុងមួយឆ្ន្ំនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ 1960 និងដើម
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1970ដើម្បីសម្្ចបានអត្្វិនិយោគ28និង33
ភាគរយពិន្ទុ។ យើងយល់ថា កម្ពុជាអាចសម្្ចបានតាមគន្លង
ន្ះ ហើយវាជាមគ្គុទ្សន៍សម្្ប់ការអនុវត្តតាម “ការវិនិយោគ
ដូចនៅកូរ៉្និងមា៉្ឡ្សុី”ក្នុងផ្ន្កខាងក្្ម។

ការពិនិត្យទៅលើទស្សនវិស័យរបស់កម្ពជុានៅក្នងុស្ណរីយូ៉
ធម្មតាបង្ហ្ញថាកម្ពុជានឹងមិនអាចសម្្ចបានទាំង
គោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យម
កម្ិតខ្ពស់និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់

លំនាំកំណើន រយៈពែលវែង របស់ធនាគារពិភពលោក គឺជា 
ឧបករណ៍ ក្នុង កម្មវិធី Excel ដែល ផ្អែក តម លំនាំ កំណើន 
Solow-Swan ដ៏លែបីលែបាញ  និងតែូវ បានបែើបែែស់សមែែប់ 
ករពិនិតែយទៅលើ គន្លង កំណើនរបស់ កម្ពុជា នៅក្នុង សែណារីយ៉ូ ជា 
ចែើន។លំនាំកំណើនន្ះរួមមានការវិនិយោគ ផលិតភាពសរុប
ធនធានមនុស្ស សា្ថ្នភាពប្ជាសាស្្ត និងចលករកំណើន
ផ្ស្ងៗទៀតដ្លចាំបាច់សម្្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង
ប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចងើបឡើង (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ និង
www.worldbank.org/LTGM ដ្លរៀបរាប់ពីលំនាំកំណើន
ន្ះឬទទួលបានឯកសារន្ះ)។

មាន ទិន្នន័យគោលដែលបែពែឹត្តតមធម្មត ពីរ  គឺ ទិន្នន័យ 
គោល ធម្មតដែល មាន កំណើន   7 ភាគរយនែ  កំណើន ផសស 
ពីដំបូង (ដូចគា្នែនឹង អំឡុងឆ្នែំ 2013-2017) ឬទិន្នន័យ គោល 
អភិរកែស ដែលមាន កំណើន 6.1 ភាគរយ  (ដូចគា្នែ នឹងអំឡុង ឆ្នែំ 
2008-2017)។ កំណើននៅក្នុងទិន្នន័យគោលទាំងពីរមាន
ស្ថិរភាពបង្គួរ(រូបS12)ដោយកើនឡើងប្មាណ0.5ភាគរយ
ពិន្ទុក្នុងអំឡុងព្លន្ះរហូតដល់ឆ្ន្ំ 2045 មុនព្លថយចុះ 
(ភាគច្ើន ដោយសារកតា្ត្ប្ជាសាស្្ត ដូចបានពិភាក្សាខាង
ក្្ម)។ក្នុងរូបS11តួល្ខកំណើនផសស(មិនម្នសម្្ប់
មនុស្សមា្ន្ក់) មានកម្ិតថ្រត្ឹម 7 ភាគរយតាំងពីឆ្ន្ំ 2011
ដ្លជាចំណុចដៅន្ទិន្នន័យគោលធម្មតា បើទោះជារាប់ទាំង
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ កំណើនន្ះមានអត្្ថយចុះជិត 1 ភាគរយ 
(ចំណុចដៅន្ទិន្នន័យគោលកម្ិតទាប)។

អតែែ កំណើន ខុសគា្នែ រវាង ទិន្នន័យគោលធម្មត  និង ទិន្នន័យ 
គោល  អភិរកែស កើតចែញពី ភាពខុសគា្នែ ពីរ។ទីមួយទិន្នន័យគោល
ធម្មតាយកអត្្វិនិយោគខ្ពស់ប្មាណ 22 ភាគរយន្ ផសស
នៅឆ្ន្ំ 2017 និងការព្យាកររបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

រូប S10 ៖ កូរ៉ែ និង មា៉ែឡែសុី  អាច បង្កើនអតែែ វិនិយោគ  ដោយ 
ចាប់ ផ្តើមពី កមែិត របស់កម្ពុជា   
ផលធៀបន្ការវិនិយោគនិងផសស(%)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក(បនា្ទ្ត់ជាប់)PennWorldTables
v9(បនា្ទ្ត់ដាច់)

រូប S11 ៖ កម្ពុជា មានបែវត្តិកំណើនលឿន ប៉ុន្តែនៅ ថែរ តែឹម 7 
ភាគ រយ តំងពី ឆ្នែំ 2011 (%)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

40បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



ចំណ្កទិន្នន័យគោលកម្ិតទាបយកផលធៀបន្ការវិនិយោគ
និងផសស ដ្លមាន 20 ភាគរយដ្លជាមធ្យមភាគក្នុង
រយៈព្ល5ឬ10ឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះ។ទីពីរទិន្នន័យគោលធម្មតា
យកចំណ្កការងរទាប(40ភាគរយ)ដោយផ្អ្កលើទិន្នន័យពី
គម្្ងវិភាគពាណិជ្ជកម្មសកល (GTAP) ដ្លជំរុញប្សិទ្ធ
ភាពន្ការវិនិយោគដើម្បីទទួលបានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។ ជាញឹក
ញប់ចំណ្កការងរក្នុងទិន្នន័យន្ះមានកម្ិតទាបព្កព្្ះ
ប្្ក់ចំណូលក្នុងវិស័យក្្ផ្លូវការត្ូវបានរាប់ជាប្្ក់ចំណូល
មូលធន។ ដូច្ន្ះ ទិន្នន័យគោលកម្ិតទាបសយកអត្្ 50
ភាគរយវិញ ដ្លជាអត្្ជិតម្ដ្យានប្្ក់ចំណូលន្ប្ទ្ស

40 ធនធានមនុស្សត្ូវបានកំណត់ជាផលិតភាពរបស់កម្មករនិយោជិតមា្ន្ក់ដ្លមានចំនួនឆ្ន្ំសិក្សាជាមធ្យមធៀបនឹងផលិតភាពរបស់កម្មករនិយោជិតមា្ន្ក់ដ្ល
មិនបានចូលរៀន។ការបា៉្ន់សា្ម្នផលិតភាពផ្អ្កលើអត្្កំណើនប្្ក់ឈ្នួលធៀបនឹងការសិក្សាដូចទៅនឹងដំណើរMincer។ចំនួនឆ្ន្ំសិក្សាមិនត្ូវ
បានក្សម្ួលតាមគុណភាពឡើយ។នៅឆ្ន្ំ2014ចំនួនឆ្ន្ំសិក្សាមធ្យមគឺ4.6ដ្លផ្តល់រង្វ្ស់ធនធានមនុស្ស1.8។

41 អត្្កំណើនធនធានមនុស្សន្ះដូចគា្ន្ក្នុងប្ទ្សកូរ៉្កាលពីអំឡុងពីឆ្ន្ំ1960ទៅ2014និងជាអត្្ខ្ពស់គ្្ន់បើ។អត្្កំណើនផលិតភាពសរុប
ខ្ពស់ជាងអត្្កំណើនរបស់កូរ៉្នៅគ្ប់ទសវត្សរ៍លើកល្ងត្នៅទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1980(Jeong2017)។ដូច្ន្ះមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការបង្កើនអត្្
ផលិតភាពសរុបឬកំណើនធនធានមនុស្សដោយសារមូលហ្តុន្ះហើយទើបវាមិនត្ូវបានចាត់ទុកជាវិធីជំរុញកំណើនថ្មទៀតនៅក្នុងផ្ន្កន្ះ។

ផ្ស្ងៗដ្លមានប្្ក់ចំណូលជាមធ្យមកម្ិតទាបប្មាណ 53
ភាគរយ(Barrot2016)។លក្ខណៈផ្ស្ងទៀតន្ទិន្នន័យគោល
ធម្មតា មានលក្ខណៈទូទៅ (សូមមើលតារាង S1)ដោយ (ក)
ផលធៀបទុន និងផលិតផល 2 (តម្ល្ទាបទៅមធ្យម ដ្ល
កើតច្ញពីកំណើនខ្ពស់ និងការវិនិយោគតិចបំផុត) (ខ) អត្្
កំណើនធនធានមនុស្ស 1.5 ភាគរយ ដោយផ្អ្កលើទិន្នន័យ
Penn World Tables v9 ដ្លជាមធ្យមភាពក្នុងរយៈព្ល
មួយទសវត្សរ៍ចុងក្្យ40 និង (គ) អត្្កំណើនផលិតភាព
ខ្ពស់សរុបមាន2ភាគរយជាអ្វីដ្លបានមកពីអត្្កំណើនខ្ពស់
ប៉ុន្ត្មានការវិនិយោគតិច41។

តរាង S1 ៖ ខ្លឹមសារ សង្ខែបនែ បា៉ែរា៉ែម៉ែតែ និង ករសន្មតសំខន់ៗ
អញ្ញត្តិ ទិន្នន័យគោលអភិរកែស 

ទិន្នន័យគោលធម្មត
បែភព/មតិយោបល់

កែុម ក ៖ បា៉ែរា៉ែម៉ែតែ/ករសន្មតជាទូទៅ
ផលធៀប ទុន និង ផល 2.0 PWT8.1សម្្ប់ឆ្ន្ំ2010,PWT9សម្្ប់ឆ្ន្ំ2014៖2.03
កំណើនធនធានមនុសែស 1.5% ស្ដៀងគា្ន្នឹងPWT9៖មធ្យមភាគ5-10ឆ្ន្ំ
កំណើនផលិតភាពសរុប 2% គា្ម្នកំណើនPWTTFP។2%គឺនៅចនោ្ល្ះពី2.2%សម្្ប់

មធ្យមភាគ20ឆ្ន្ំនិង1.3%សម្្ប់មធ្យមភាគ10ឆ្ន្ំ(ការ
គណនាផ្ទ្ល់ខ្លួន)និងប្មាណ95ចំណ្កប្ភាគ(percentile)
សម្្ប់មធ្យមភាគ20ឆ្ន្ំតាមបណ្ត្ប្ទ្សនានា

អតែែចុះថ្លែ 4.7% 2011សម្្ប់PWT8.1
កំណើនបែជាជន 2017-2050 1.54%...0.54% ការព្យាករចំនួនប្ជាជនដោយអង្គការសហប្ជាជាតិ(តាមរយៈ

ធនាគារពិភពលោកនិងបណ្ត្ញអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស)
កមែិតចំណូលមា្នែក់ៗ (2017) US$1,230

កែុម ខ ៖ ទិន្នន័យគោលករងរបែពែឹត្តតមធម្មត (បា៉ែរា៉ែម៉ែតែផែសែងទៀតដូចក្នុងកែុម ក)
ផលធៀបនែ ករវិនិយោគ និង ផសស 20% 22% កម្ិតទាប៖ជិតមធ្យមភាគ5-10ឆ្ន្ំ

ជាធម្មតា៖ស្មើនឹងចំនួនឆ្ន្ំ2017ដ្លប្ហ្លគា្ន្នឹងការបា៉្ន់សា្ម្ន
របស់IMFកថាខណ្ឌIVសម្្ប់ព្លអនាគត(2018-2023)

ចំណែកករងរធៀបនឹងបែែក់ចំណូល 50% 40% ជាមធ្យម៖GTAP(38%)(គា្ម្នទិន្នន័យPWT)
កម្ិតទាប៖ម្ដ្យានក្នុងប្ទ្សផ្ស្ងៗ(50%)*

កំណើន ផសស ជា ញឹកញាប់ នៅឆ្នែំ 
2018

6.1% 7.0% អត្្កំណើនជាញឹកញប់ន្ផសសក្នុងអត្្7ភាគរយសុីសង្វ្ក់
គា្ន្នឹងការបា៉្ន់សា្ម្នរបស់IMFកថាខណ្ឌIV។

កែុម គ ៖ សែណារីយ៉ូដែលមានករវិនិយោគខ្ពស់ ដើមែបីសមែែចបានគោលដៅកំណើន (បា៉ែរា៉ែម៉ែតែផែសែងទៀតដូចក្នុងកែុម ក ឬ ខ)
ផលធៀបនែករវិនិយោគ និង ផសស 
(2030-50)

28% 33% ជាធម្មតា៖អត្្វិនិយោគរបស់កូរ្៉(មធ្យមភាគឆ្ន្ំ1978-95,WDI)
កមិ្តអភិរក្ស៖អត្្វិនិយោគរបស់ម្៉ាឡ្សីុ(មធ្យមភាគឆ្ន្ំ1971-90,
WDI)

សម្គ្រល់ ៖*ចំណ្កការងររបស់GTAPអាចមានភាពលម្អៀងចុះក្្មដោយសារត្ប្្ក់ចំណូលពីអាជីវកម្មក្នុងវិស័យក្្ផ្លូវការត្ូវបានរាប់ជាប្្ក់ចំណ្ញ
មិនម្នជាកមា្ល្ំងពលកម្មទ្។GTAPគឺជាគម្្ងវិភាគពាណិជ្ជកម្មសកលPWT=តារាងPennworld,TFP=ផលិតភាពសរុប។

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨41



អតែែកំណើនសមែែប់មនុសែសមា្នែក់ (រូប S13) ជា អ្វីដែល ពាក់ 
ព័ន្ធសមែែប់ គោលដៅជា បែទែស ដែល មានបែែក់ ចំណូលមធែយម 
កមែិត  ខ្ពស់ និង ជា បែទែសដែល មានបែែក់ចំណូលខ្ពស់  មាននៅ 
ពែលដំបូងបែមាណ 1.5 ភាគរយពិន្ទុ យឺត ជាងអតែែតួលែខ  
កំណើន ផសស (រូបS12)ទោះបីជាគមា្ល្តរួមតូចក្នុងឆ្ន្ំខាងមុខ
នៅព្លដ្លមានអត្្កំណើនប្ជាជនយឺត។ យោងតាមការ
ព្យាកររបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ កំណើនប្ជាជនបច្ចុប្បន្ននៅ
កម្ពុជាមានប្មាណ 1.5 ភាគរយពិន្ទុ ប៉ុន្ត្ត្ូវបានរំពឹងថានឹង
ថយចុះមកត្ឹម0.5ភាគរយពិន្ទុនៅឆ្ន្ំ2050(រូបS14)។ការ
ថយចុះន្កំណើនប្ជាជនបានបង្កើនកំណើន ផសសសម្្ប់
មនុស្សមា្ន្ក់ប្មាណ0.3ភាគរយពិន្ទុនៅឆ្ន្ំ2050ក្នុងទិន្នន័យ
គោលធម្មតាប៉ុន្ត្បន្ថយកំណើនប្មាណ0.7ភាគរយពិន្ទុ42។
មានចំណុចវិជ្ជមានប្ជាសាស្្តបន្តិចច្ញពីកំណើនចំណ្ក
ប្ជាជនដ្លគ្ប់អាយុធ្វើការ ដ្លបានធ្វើឲ្យកំណើនកើន
ឡើងពី0.1ទៅ0.2ភាគរយនៅអំឡុងពីឆ្ន្ំ2023ដល់2043។
បនា្ទ្ប់ពីឆ្ន្ំ 2043 ភាគលាភប្ជាសាស្្តនឹងមានលក្ខណៈ

42 នៅក្នុងទិន្នន័យគោលអភិរក្សការថយចុះកំណើនប្ជាជនបានបង្កើនកំណើនផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗប្មាណ0.2ភាគរយពិន្ទុនិងបន្ថយ
តួល្ខកំណើនន្ផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗប្មាណ0.8ភាគរយ។

43 នៅប្ទ្សកូរ៉្ការប្្ប្ួលផលធៀបន្ប្ជាជនគ្ប់អាយុធ្វើការនិងការចូលរួមក្នុងកមា្ល្ំងពលកម្មបានបន្ថ្មប្មាណ0.5ភាគរយពិន្ទុដល់កំណើន
នៅអំឡុងពីឆ្ន្ំ1960ដល់2014(Jeong2017)។

អវិជ្ជមាន នៅព្លប្ជាជនចាស់ជរានឹងធ្វើឲ្យមានការថយចុះ
កំណើនចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ (ប្មាណ 0.5 ភាគរយ
ពិន្ទុនៅអំឡុងឆ្ន្ំ2043និង48សូមមើលរូបS14)43។

បែសិនបើកម្ពជុា នៅតែមាន អតែែកំណើន  ដូចពែល បច្ចបុែបន្ន នែះ 
ចំពោះទិន្នន័យគោល ធម្មត  កម្ពុជា នឹង  មិនសមែែច បាន គោលដៅ 
ជាបែទែសដែល មានបែែក់ចំណូល មធែយមកមែិតខ្ពស់ និងជា 
បែទែស  ដែលមានបែែក់ចំណូលខ្ពស់ បានឡើយ (រូប S15)។
កម្ពុជាត្ូវមានអត្្កំណើន 9.3 ភាគរយសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ 
ដើម្បីកា្ល្យជាប្ទ្ស ដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់
នៅឆ្ន្ំ2030ប៉ុន្ត្អត្្កំណើនសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ ត្ឹម6%
ក្នងុទិន្នន័យគោលធម្មតា និងអត្្ 5 ភាគរយក្នងុទិន្នន័យគោល
កម្ិតទាប កើតមាននៅអំឡុងព្លនោះ ដូចបង្ហ្ញនៅក្នុងរូប
S13 ដ្លធ្វើឲ្យមិនអាចសម្្ចបានប្្ក់ចំណូលជាតិដុល
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ មានចំនួនតិចជាង2ភាគ3ន្គោលដៅ។
គោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2050
តម្ូវឲ្យមានកំណើនចំណូល7.2ភាគរយសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ

រូប S13 ៖ អតែែកំណើន  ផសស សមែែប់មនុសែស មា្នែក់ៗនៅកម្ពជុា 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

�មធ��ម ក��ិត�ប

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S14 ៖ បែជាសាសែ្ត របស់កម្ពុជា
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 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S15 ៖ កមែិតចំណូលមា្នែក់ៗរបស់កម្ពុជា 
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�មធ��ម ក��ិត�ប

�ល�កំ�ើន

UMI 2030: $3,896

HI 2050: $12,056

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S12 ៖ អតែែកំណើន  ផសស ពិត របស់កម្ពុជា 
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�មធ��ម ក��ិត�ប

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

42បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



ដ្លនៅត្លើសអត្្កំណើនមធ្យមភាគ 5.4-6.4 ភាគរយ
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗន្ទិន្នន័យគោលមធ្យមក្នុងអំឡុងព្ល
ន្ះ ដ្លធ្វើឲ្យប្្ក់ចំណូលជាតិដុលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗស្មើ
នឹង1ភាគ4ន្គោលដៅ។

កម្ពុជា អាចសម្្ច បាន គោលដៅ កំណើន (ខ្លះ) 
តាមរយៈ ការបង្កើនការ វិនិយោគខ្ពស់ជាងមុន

ក)បើតាមលំនាំ“ការវិនិយោគដូចប្ទ្សកូរ៉្”កម្ពុជានឹង
សម្្ចបានគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូល
ខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ប៉ុន្ត្នឹងមិនសម្្ចបានគោលដៅជា
ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់ឡើយ

ដើមែបី ពន្លឿនកំណើន កម្ពុជា បែហែល ជា តែូវ អនុវត្តតម គន្លង 
របស់ បែទែស មា៉ែឡែសុី ឬកូរ៉ែ ដោយតែូវ បង្កើនអតែែ វិនិយោគ ដល់ 
28 និង 38 ភាគរយ នៅឆ្នែំ 2030។ រូប S10បានបង្ហ្ញថា
ទាំងប្ទ្សកូរ៉្ និងមា៉្ឡ្សុី សុទ្ធត្បានចាប់ផ្តើមពីអត្្
វិនិយោគប្ហាក់ប្ហ្លនឹងអត្្វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ប៉ុន្ត្ក្្យមកបានបង្កើនអត្្28(កូរ៉្)ទៅ33(មា៉្ឡ្សុី)

ភាគរយន្ ផសសក្នុងរយៈព្ល 15ឆ្ន្ំ។ បទពិសោធន៍របស់
ប្ទ្សកូរ៉្មានភាពពាក់ព័ន្ធបំផុតដោយសារត្កូរ៉្អាចសម្្ច
បានចំណត់ថា្ន្ក់ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងរយៈ
ព្ល33ឆ្ន្ំបនា្ទប់្ពីកូរ្៉មានកមិ្តអភិវឌ្ឍន៍ស្មើកមិ្តរបស់កម្ពជុា
នាព្លបច្ចុប្បន្ន។ ជាក់ស្ត្ង លំនាំរបស់យើងចាប់ផ្តើមដោយ
ទិន្នន័យគោលធម្មតា រួចបង្កើនឲ្យដល់អត្្វិនិយោគរបស់កូរ៉្
ដ្លមាន 33 ភាគរយន្ ផសសនៅឆ្ន្ំ 2030។ លំនាំទីពីរ
របស់យើងចាប់ផ្តើមពីទិន្នន័យគោលអភិរក្ស និងបង្កើនអត្្
វិនិយោគឲ្យដល់អត្្របស់មា៉្ឡ្សុី ដ្លមាន 28 ភាគរយន្
ផសសនៅឆ្ន្ំ2030។

ជាមួយនឹងកំណើនវិនិយោគយ៉ែងលឿន  និង បា៉ែរា៉ែម៉ែតែ 
ទិន្នន័យ  គោល មធែយមផែសែងទៀត  កម្ពុជានឹង សមែែចបានគោលដៅ 
ជា បែទែសដែល មានបែែក់ ចំណូល ខ្ពស់ ឆ្នែំ 2050 ប៉ុន្តែនឹងមិន 
សមែែចបានគោលដៅជាបែទែសដែល មានបែែក់ចំណូល មធែយម 
កមែិត  ខ្ពស់ ឆ្នែំ 2030 (រូប S17)។ រូប S16 បង្ហ្ញពីលំនាំ 
កំណើនន្អត្្វិនិយោគតាមលំនាំទីមួយរបស់យើង ដ្លជា
“ការវិនិយោគដូចប្ទ្សកូរ៉្”ដោយការវិនិយោគកើនឡើង11
ភាគរយពិន្ទុន្ផសស(កើនពី22ភាគរយដល់33ភាគរយ)

រូប S16 ៖  ផលធៀប នែករវិនិយោគ និង ផសស នៅកម្ពុជា 
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�មធ��ម
�មធ��ម+ �រវ�និ�គ 33% ����ំ 2030 (ដូច����សកូ���)

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S17 ៖ កមែិត ចំណូលមា្នែក់ៗនៅកម្ពុជា   
(ធៀបនឹងអត្្វិនិយោគរបស់កូរ៉្ពីឆ្ន្ំ2030)
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UMI 2030: $3,896

HI 2050: $12,056

�មធ��ម
�មធ��ម + �រវ�និ�គ 33% ����ំ 2030 (ដូច����សកូ���)
�ល�កំ�ើន

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S18 ៖ អតែែកំណើន  ផសស សមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ នៅកម្ពជុា 
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�មធ��ម

�មធ��ម + �រវ�និ�គ 33% ����ំ 2030 (ដូច����សកូ���)

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S19 ៖ អតែែកំណើន  ផសស ពិតនៅកម្ពុជា 
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�មធ��ម

�មធ��ម + �រវ�និ�គ 33% ����ំ 2030 (ដូច����សកូ���)

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?
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រូប S21 ៖  កមែិត ចំណូលមា្នែក់ៗនៅកម្ពុជា (កមែិតទាប)  
(ដោយមានវិនិយោគពីឆ្ន្ំ2030)
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UMI 2030: $3,896

HI 2050: $12,056

ទិន�ន័យ�លក��ិត�ប
ក��ិត�ប + វ�និ�គ 28% ����ំ 2030 (ដូច����ស�����សុី)
�ល�កំ�ើន

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S20 ៖  ផលធៀបនែករវិនិយោគ និង ផសស នៅកម្ពុជា 
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ទិន�ន័យ�លក��ិត�ប

ក��ិត�ប + វ�និ�គ 28% ����ំ 2030 (ដូច����ស�����សុី)

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S23 ៖  ផលធៀបនែ ទុន  និង ផល  កើនឡើង (តិចតួច)(ICOR)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

ទិន�ន័យ�លក��ិត�ប
ក��តិ�ប�យ�នវ�និ�គខ�ស់

ទិន�ន័យ�លមធ��ម
�មធ��ម�យ�នវ�និ�គខ�ស់

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើ់នរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

រូប S22 ៖  អតែែកំណើន  ផសស ពិត នៅកម្ពុជា 
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ទិន�ន័យ�លក��ិត�ប

ក��ិត�ប + វ�និ�គ 28% ����ំ 2030 (ដូច����ស�����សុី)

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

នៅអំឡុងឆ្ន្ំ2018និង2030។ការវិនិយោគបន្ថ្មបានបង្កើន
កំណើនជិត 2.5 ភាគរយពិន្ទុនៅឆ្ន្ំ 2031 ដ្លធ្វើឲ្យមាន
កំណើនសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ មានចំនួន 8.8 ភាគរយ (រូប
S18)និងបង្កើនកំណើនដល់ជិត10ភាគរយ(រូបS19)។ប៉ុន្ត្
កម្ិតចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់នៅត្ធា្ល្ក់តិចជាងប្ហ្ល
20ភាគរយសម្្ប់គោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូល
មធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ 2030 ដ្លបង្ហ្ញក្នុងរូប S17 មួយ
ផ្ន្កដោយសារត្មហិច្ឆិតាន្គោលដៅនោះនិងមួយផ្ន្កទៀត
ដោយសារត្ការបង្កើនអត្្វិនិយោគ ក្នុងរយៈព្លជាងមួយ
ទសវត្សរ៍ (ដូចនៅប្ទ្សកូរ៉្)។ ចំណុចវិជ្ជមានមួយវិញទៀត
កម្ពុជាពិតជាសម្្ចបានគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលខ្ពស់។តាមពិតកម្ពុជានឹងសម្្ចបានលើសពីគោលដៅ
ឆ្ន្ំ2050ទៅទៀតដោយកម្ពុជាគ្្ន់ត្ត្ូវសម្្ចឲ្យបានផល
ធៀបន្ការវិនិយោគនិង ផសសប្មាណ28.3ភាគរយពីឆ្ន្ំ
2030ដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅនោះ។

ខ)ប្សិនបើការវិនិយោគមានលំនាំតាមប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី
និងយកការសន្មតកម្ិតទាប(ទំនងជាមានភាពជាក់
ស្ត្ង)សម្្ប់ចំណ្កមូលធនកម្ពុជានឹងមិនសម្្ច

បានគោលដៅកំណើនទាំងពីរ

ដូច្នែះ ផ្អែកតមករ សន្មតអភិរកែស (និងទំនង ជាមានភាព ជាក់ 
ស្តែង)  ពាក់ព័ន្ធនឹង ករវិនិយោគ និង ចំណែក មូលធន កម្ពុជានឹង 
មិនអាចសមែែច បាន គោលដៅកំណើនទំាងពីរនែះបាន ឡើយ។ រូប
S20បង្ហ្ញពីកំណើនអត្្វិនិយោគតាមលំនាំរបស់យើង “ការ
វិនិយោគដូចប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ដ្លការវិនិយោគកើនឡើង 8
ភាគរយពិន្ទុន្ផសស(កើនពី20ភាគរយដល់28ភាគរយ)
នៅអំឡុងឆ្ន្ំពី 2018 ដល់ 2030ដោយមានចំណ្កមូលធន
ចំនួន50ភាគរយ។ដោយសារត្អត្្ប្្ក់សន្សំទាបរបស់កម្ពជុា
ហើយមានការពឹងផ្អ្កខា្ល្ំងលើប្្ក់សន្សំពីបរទ្សតាមរយៈការ
វិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សការបង្កើនការវិនិយោគយ្៉ងច្ើនប្ហ្ល
ជាមិនអាចធ្វើបានឡើយ។ ការវិនិយោគបន្ថ្មបានធ្វើឲ្យមាន
កំណើនជិត1.5ភាគរយពិន្ទនុៅឆ្ន្ំ2031ដ្លធ្វើឲ្យមានកំណើន
សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗចំនួន7ភាគរយ(គា្ម្នរបាយការណ៍)និង
កំណើនជិត8ភាគរយ(រូបS22)។គួរឲ្យសោកសា្ត្យកម្ពុជាមិន
អាចសម្្ចបានគោលដៅទាំងអស់ន្ះ ដោយមិនសម្្ចបាន
គោលដៅជាប្ទ្ស ដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់
(ទោះបីជានៅឆ្ង្យពីចំណុចគោលដៅ)ហើយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិន

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

44បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



អាចសម្្ចបានគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់
នៅឆ្ន្ំ2050ក្នុងអត្្25ភាគរយដូចបង្ហ្ញក្នុងរូបS21។

កម្ពុជាមិនសមែែចបានគោលដៅកំណើនរបស់ខ្លួន  នៅក្នុង 
លំនាំ  ទិន្នន័យគោល កមែិតទាប ទីពីរ ឡើយ ដោយសារ តែ  អតែែ 
វិនិយោគទាប ហើយ ផលប៉ះពាល់នែករវិនិយោគលើ កំណើន មាន 
កមែិត ទាប។ គ្អាចប្ើ លំនាំកំណើនរយៈព្លវ្ង ដើម្បីវាស់
វ្ងពីប្សិទ្ធភាពន្ការវិនិយោគក្នុងការជំរុញកំណើន តាមរយៈ
អត្្កំណើនបន្តិចន្ផលធៀបទុន និងផល ដ្លជាទំហំន្
កំណើនការវិនិយោគចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកំណើនបន្ថ្ម 1
ភាគរយកំណើន(ផ្ទុយទៅនឹងកំណើនផលន្មូលធន)44។អត្្
កំណើនខាងលើត្ូវបានគណនាជាផលធៀបមូលធន និងផល 
(ដំបូង2ក្នុងលំនាំទាំងអស់)ច្កនឹងចំណ្កមូលធនន្ចំណូល
(1 ចំណ្កកមា្ល្ំងពលកម្ម)។ ចំណ្កមូលធនមានចំនួន 0.6
ក្នុងទិន្នន័យគោលមធ្យម ប៉ុន្ត្ មានអត្្ 0.5 ភាគរយក្នុង
ទិន្នន័យគោលកម្ិតទាប។ លំនាំន្ះផ្តល់អត្្កំណើនបន្ថ្ម
ចំនួន3.3 (ជាមធ្យម)ធៀបនឹង4 (កម្ិតទាប)។មានន័យថា
កំណើនបន្ថ្មមួយឯកតា ត្ូវមានការវិនិយោគបន្ថ្ម 20%
នៅក្នុងបា៉្រា៉្ម៉្ត្កម្ិតទាប(រូបS23)។

អតែែ វិនិយោគខ្ពស់ ក៏មិនសូវមានបែសិទ្ធភាព ក្នុងករ ជំរុញ 
កំណើន ក្នុងអំឡុងពែលមួយដែរ។តាមភាពសកម្មកំណើនដ្ល
ជំរុញដោយការវិនិយោគធ្វើឲ្យមានកំណើនបរិមាណមូលធនឡើង
លឿនជាងផសសនិងធ្វើឲ្យមានកំណើនផលធៀបមូលធននិង
ផលិតផលហើយអត្្កំណើនបន្ថ្មដូច្ន្ះហើយធ្វើឲ្យប្សិទ្ធ
ភាពន្ការវិនិយោគថយចុះ។ ន្ះគឺជាហ្តុផលដ្លថាសន្ទុះ
កំណើនថយចុះក្្យឆ្ន្ំ2031នៅក្នងុលំនំាទំាងអស់ដ្លមាន
ការវិនិយោគខ្ពស់ (រូបS18S19S22)ដូចជានៅឆ្ន្ំ 2050

44 កំណើនន្ផលធៀបន្ទុននិងផលប្បធម្មតាត្ូវបានវាស់វ្ងដោយផលធៀបន្ការវិនិយោគនិងកំណើនហើយត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាគោលការណ៍ណ្នាំ
សម្្ប់អនុវត្តសម្្ប់ការវាស់វ្ងប្សិទ្ធភាពការវិនិយោគ។កំណើនន្ផលធៀបន្ទុននិងផលបន្តិចគឺជាលំនាំប្ហាក់ប្ហ្លន្លំនាំកំណើនរយៈព្ល
វ្ងដ្លបង្ហ្ញថាកំណើនរងការប៉ះពាល់ដោយសារកតា្ត្ក្្ពីការវិនិយោគផ្ស្ងៗទៀត។

(បា៉្រា៉្ម៉្ត្កម្ិតទាប) កំណើនបន្ថ្ម 1 ឯកតាត្ូវមានការវិនិ
យោគបន្ថម្30ភាគរយ(អត្្កំណើនបន្តចិបន្ថម្=4.7)ដ្ល
ខ្ពស់ជាងក្នុងទិន្នន័យគោល(អត្្កំណើនបន្តិចបន្ថ្ម=3.65)។

គ)ផលប៉ះពាល់ន្ប្្ក់សន្សំដ្លតម្ូវឲ្យមាន

ក្នុងរយៈពែលវែង ឱនភាពគណនី ចរន្ត អាចនឹង ថយ ពី កមែិត 
កំណើន បច្ចុបែបន្ន។ប្មាណ9ភាគរយពិន្ទុន្អត្្វិនិយោគ22
ភាគរយ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីប្្ក់សន្សំពីបរទ្ស ដ្ល
ជាឱនភាពគណនីចរន្តមួយ។ តុល្យភាពគណនីចរន្តក្នុងប្ទ្ស
នានា(ឧ.មា៉្ឡ្សុីនិងកូរ៉្)មានអត្្ជាមធ្យម-2ភាគរយន្
ផសសក្នុងរយៈព្លជាង20ឆ្ន្ំចាប់ពីព្លដ្លមានទិន្នន័យ
រហូតដល់ព្លមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាសុី(រូបS24)ទោះបីជា
តុល្យភាពគណនីចរន្តងយប្្ប្ួលក្នុងអំឡុងព្លនោះក្តី។ក្នុង
រយៈព្ល 20 រហូតដល់ឆ្ន្ំ 2012 តុល្យភាពគណនីចរន្ត
របស់កម្ពុជាមានកម្ិតថ្រត្ឹម -5 ភាគរយន្ ផសស ដ្ល
ជាញឹកញប់តូ្វបានចាត់ទុកថាកមិ្តកំណត់សម្្ប់ឱនភាពដ្ល
គា្ម្ននិរន្តរភាព។ ទោះបីជាឱនភាពគណនីចរន្តរបស់កម្ពុជាកើត
មានដោយសារត្ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្តី ប៉ុន្ត្ ឱនភាព
ន្ះបាត់ទៅវិញក្នុងអំឡុងព្លន្លំនាំន្ះ។ តាមបទពិសោធន៍
របស់កម្ពុជាយើងសន្មតថា តុល្យភាពគណនីចរន្តមានអត្្ -5
ភាគរយន្ផសសនៅឆ្ន្ំ2030(រូបS25)។

ដើមែបីរកែសា  អតែែ វិនិយោគបច្ចុបែបន្ន ឬ តម្លើងករ វិនិយោគ ដើមែបី 
សមែែចបានគោលដៅកំណើន កម្ពុជា តែូវ បង្កើន អតែែ បែែក់សនែសំ 
យ៉ែង ចែើន  (រូប S25)។ ដោយសារត្ការសន្មតពីគន្លងន្ការ
វិនិយោគនិងតុល្យភាពគណនីចរន្តគ្អាចគណនាយ្៉ងងយសួ្ល 
ពីអត្្ប្្ក់សន្សំចំាបាច់គិតជាចំណ្កន្ផសសស្មើនឹងផលបូក
រវាងអត្្វិនិយោគនិងតុល្យភាពគណនីចរន្ត(ចំណ្កន្ផសស)។

រូប S24 ៖  មា៉ែឡែសុី និង កូរ៉ែ ៖ បែែក់សនែសំ និងតុលែយភាព គណនី 
ចរន្ត  (ភាគរយន្ផសស) 
រយៈព្លជាង20ឆ្ន្ំមុនព្លមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសុី
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖*នៅឆ្ន្ំ1998តុល្យភាពគណនីចរន្តមានអតិរ្កជាង10ភាគរយន្ផសស។

រូប S25 ៖  បែែក់សនែសំ និង CAB នៅកម្ពុជា  
(ភាគរយន្ផសស)
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 ប្រភព ៖សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?
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បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានអត្្ប្្ក់សន្សំប្មាណ 13 ភាគរយន្
ផសស។ដូច្ន្ះដើម្បីរក្សាបានអត្្វិនិយោគបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្ូវ
បង្កើនអត្្ប្្ក់សន្សំឲ្យបាន 17 ភាគរយន្ ផសស ត្ឹមឆ្ន្ំ
2030 (កំណើន ផសស 4ភាគរយ)។ប្សិនបើកម្ពុជាបង្កើន
អត្្វិនិយោគស្មើអត្្របស់ប្ទ្សកូរ៉្(33ភាគរយន្ផសស
ត្ឹមឆ្ន្ំ 2030) អត្្ប្្ក់សន្សំត្ូវកើនឡើង 28 ភាគរយន្
ផសស (កំណើន ផសស 15 ភាគរយ)។ អត្្ប្្ក់សន្សំក្នុង
ប្ទ្សម្៉ាឡ្សីុនិងប្ទ្សកូរ្៉មានចំនួនជាមធ្យម30ភាគរយ
ន្ ផសសក្នុងរយៈព្លជាង 15ឆ្ន្ំក្្យពីប្ទ្សទាំងន្ះ
មានកម្ិតស្មើនឹងកម្ិតអភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា ដោយ
មាននិនា្ន្ការកើនឡើងខ្ពស់ដូចបង្ហ្ញក្នុងរូបS24។ប្អប់S1
ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្មស្តីពីបណ្ត្ប្ទ្សនានា ចំណ្កប្អប់ S2
បង្ហញ្ពីវិធីដ្លកម្ពជុាអាចប្ើប្្ស់គោលនយោបាយដើម្បីជំរុញ
អត្្ប្្ក់សន្សំកាន់ត្ខ្ពស់។

បញ្ហ្ប្ឈម ក្នុងការ រក្សា កំណើន៖ ភស្តុតា ងពីប្ទ្ស ផ្ស្ងៗ 

“តាមពិតប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទំាងអស់សុទ្ធត្ឆ្លងកាត់
កំណើនខា្ល្ំងនិងការធា្ល្ក់ចុះក្នុងរយៈព្លយូរ(10-15
ឆ្ន្ំ)ប៉ុន្ត្ការរក្សាកំណើនគឺជាការលំបាកនិងអាចបង្កជា
បញ្ហ្ប្ឈមផ្ស្ងៗទៀត”(JonesនិងOlken2008)

ចំណុចគន្លឹះ សមែែប់ ករ អភិវឌែឍរយៈពែលវែង គឺ ករ រកែសា 
កំណើន  មិនមែនជា ករ ពន្លឿនកំណើនទែ។ សហរដ្ឋអាម្រិក
ដ្លជាប្ទ្សមានជាងគ្បំផុតក្នុងសកលលោក មិនដ្ល
មានកំណើនលឿនព្កនោះទ្។ ផ្ទុយទៅវិញ អាម្រិករក្សាបាន
អត្្កំណើន 2 ភាគរយសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ ក្នុងរយៈព្ល 
ជាងមួយសតវត្សរ៍មកហើយ (រូប S26 ៖ ដកស្ង់ច្ញពី
Jones2016)។ ប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀតនៅអាសុីដូចជាសិង្ហបុរី
មា៉្ឡ្សុីនិងកូរ៉្សម្្ចបានអត្្កំណើនលឿនប៉ុន្ត្ប្ទ្ស
ទំាងន្ះនៅត្រក្សាបានអត្្កំណើនក្នងុរយៈព្លវ្ង។សា្ថន្ភាព
ន្ះមានការពាក់ព័ន្ធខា្ល្ងំចំពោះមហិច្ឆតិារបស់កម្ពជុាក្នងុការសម្្ច 

45  តុល្យភាពគណនីចរន្តនិងអត្្ប្្ក់សន្សំកាន់ត្ខ្ពស់ព្លខ្លះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនរយៈព្លយូរផងដ្រ។

បានគោលដៅជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050
ដ្លតម្ូវឲ្យមានការរក្សាកំណើនក្នុងរយៈព្លជាង30ឆ្ន្ំ។

យោងតាមអត្ថបទខាងលើដកស្ង់ពី Jones និង Olken
(2008) បានស្នើថា អំឡុងព្លដ្លមានកំណើនលឿនកើត
មានជាទូទៅក្នុងចំណមប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្ត្ការលំបាក
នោះគឺ ការមិនអាចរក្សាកំណើនបាន ហើយផ្ទុយទៅវិញ ប្្ក់
ចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗនៅថ្រ ឬមានការថយចុះផង។
បទពិសោធន៍ផ្ទ្ល់របស់កម្ពុជាបង្ហ្ញច្បាស់ពីចំណុចន្ះ គឺថា
ទោះបីជាកំណើនមានស្ថិរភាពបង្គួរ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ត្ល
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1980ក្តីក៏អស្ថរិភាពនយោបាយកន្លងមកធ្វើឲ្យប្្ក់
ចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗថយចុះយ៉្ងលឿន(រូបS27)។

អ្នកតក់តែងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជា  អាចពិចារណា ពី 
គោល នយោបាយ  បង្កើនពែលវែលាដែលមាន កំណើនខ្ពស់ កែែពី 
គោល នយោបាយ បង្កើនកំណើន របស់ ខ្លួន ។Berg,Ostryនិង
Zettelmeyer (2012) បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយ
ផ្ស្ងៗដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនរយៈព្លកំណើន។ ទីមួយ
ពួកគ្រកឃើញថា ប្ទ្សដ្លមានការរីកចម្ើនលឿន មាន
កំណើនមិនថ្រទ្ ហើយចំណុចន្ះសុីសង្វ្ក់ទៅនឹង កំណើន
ន្ប្ទ្សដ្លមានអតិផរណខ្ពស់ មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការ
មានស្ដ្ឋកិច្ចធា្ល្ក់ចុះ45។ទីពីរពួកគ្រកឃើញថាប្ទ្សដ្ល
មានសមភាពមានសា្ថ្ប័នប្ជាធិបត្យ្យមានការនាំច្ញច្ើន
និងមានស្ថិរភាពមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការ
រក្សាបាននូវកំណើនរយៈព្លវ្ង។ កម្ពុជាទទួលបានចំណត់
ថា្នក់្ល្អលើផ្នក្ជាច្ើនដូចជាសមភាពស្ដ្ឋកិច្ច(ម្គុណGini
ទាបក្នុងរង្វង់ 0.31) ការនាំច្ញច្ើន (អត្្វិនិយោគផ្ទ្ល់ពី
បរទ្សខ្ពស់ និងកំណើនការនាំច្ញដ៏រឹងមាំ) និងស្ថិរភាពមា៉្ក្ូ
ស្ដ្ឋកិច្ច។អញ្ញត្តន្ិនយោបាយក៏សំខាន់ផងដ្រ។Berg,Ostry
និង Zettelmeyer (2012) រកឃើញថា បញ្ហ្ដោយសារត្
អំណចផ្ន្កនីតិប្តិបត្តិនិងការប្កួតប្ជ្ងនយោបាយហាក់
ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនដ្លមានស្ថរិភាពចំណ្កការគ្ប់គ្ង
ប្ទ្សជាគួ្សារពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនដ្លមិនសូវមានស្ថរិភាព។

រូប S26 ៖  សហរដ្ឋ អាមែរិក ៖ ផសស ពិតសមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ 
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រូប S27 ៖  កមែិត ផសស សមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ នៅកម្ពុជា 
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ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?
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ប្អប់ S1 

បទពិសោធន៍ក្នុងតំបន់1

ប្ទ្សម្៉ាឡ្សីុឥណ្ឌន្ូសីុនិងថ្ជាប្ទ្សបីក្នងុចំណមប្ទ្ស
ទាំង 8 នៅអាសុីបូពា៌្ដ្លមានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចលឿននៅអំឡុងឆ្ន្ំ
1960និង1990ហើយគ្ហៅកំណើនន្ះថាជា“ភាពអសា្ច្រ្យន្អាសុី
បូពា៌្”។ការវិនិយោគកម្ិតខ្ពស់ជាពិស្សក្នុងវិស័យឯកជនរួមជាមួយ
នឹងធនធានមនុស្សខ្ពស់ និងមានចំនួនកើនឡើង ដោយសារអត្្ខ្ពស់
ន្ការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្ិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាគឺជាគន្លឹះន្
ភាពជោគជ័យរបស់ប្ទ្សទាំងន្ះ។ រដា្ឋ្ភិបាលប្ទ្សទាំងន្ះបាន
ចំណយថវិកាច្ើនលើការអប់រំកម្ិតទាបជាមុន ដោយផ្តល់ការអប់រំ
បឋមសិក្សាគ្ប់គា្ន្ និងបង្កើនការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា។ ចំណ្ក
ថវិកាអប់រំជាង3ភាគ4ផ្ត្តលើបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា។ទន្ទឹម
នឹងន្ះការប្្ប្ួលផ្ន្កប្ជាសាស្្តយ៉្ងលឿនបានជួយសម្ួលដល់
កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងទាំងន្ះ។ ការថយចុះន្អត្្បង្កកំណើត និង
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចលឿនមានន័យថាសូម្បីត្ការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ
ជាចំណ្កន្ផសសមានអត្្ថ្រ ក៏មានធនធានច្ើនសម្្ប់កុមារ
មា្ន្ក់ៗដ្រ។ រដា្ឋ្ភិបាលបានកម្ិតហិរញ្ញប្បទានសាធារណៈលើការអប់រំ
ក្្យមធ្យមសិក្សាដ្លផ្ត្តជាសំខាន់លើជំនាញបច្ច្កទ្ស។

ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី និងថ្ បានប្ើប្្ស់ការជំនួសការនាំចូល និង
ការលើកទឹកចិត្តការនាំច្ញយ៉្ងច្ើន ទន្ទឹមនឹងការងកច្ញពីការនាំ
ច្ញផ្អ្កលើធនធានទៅជាការនាំច្ញផ្អ្កលើកម្មន្តសាល។ គោល
នយោបាយអត្្ប្តូរប្្ក់ត្ូវបានធ្វើស្រីភាវូបនីយកម្ម ហើយរូបិយវត្ថុ
ត្ូវបានទមា្ល្ក់ថ្ល្ជាញឹកញប់ដើម្បីជំរុញកំណើននាំច្ញ។ ជារួម
គោលនយោបាយទំាងន្ះធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មប្ឈមមុខនឹងការ
ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជាតិ និងធ្វើឲ្យតម្ល្ក្នុងស្ុកប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្នឹង
តម្ល្អន្តរជាតិជាងនៅប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្ងទៀត។ ក្្មគោល
នយោបាយស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ម្៉ាឡ្សីុនៅឆ្ន្ំ 1971ការជំរុញការនំាច្ញ
សំខាន់ៗ ដូចជាការបន្ថយអត្្ពន្ធលើប្្ក់ចំណូលដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង
ដំណើរការនាំច្ញ និងវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្ុក ការអនុគ្្ះពន្ធសម្្ប់
ការចំណយលើការជំរុញការនាំច្ញ និងការបន្ថយថ្ល្របស់ក្ុមហ៊ុន
នាំច្ញជាង20ភាគរយន្ផលិតផលនាំច្ញរបស់ខ្លួន។គោលនយោ
បាយឥណទានបានជំរុញការនាំច្ញ តាមរយៈការធានា និងការបញ្ចុះ
តម្ល្ដោយស្វ័យប្វត្តិលើហិរញ្ញប្បទានការនាំច្ញ ដ្លទទួលបាន
អត្្ការប្្ក់ទាប។ តំបន់ក្ច្ន្នាំច្ញ តំបន់ពាណិជ្ជកម្មស្រី និង
ឃ្ល្ំងកម្មន្តសាលដ្លទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណ ដ្លអនុញ្ញ្តឲ្យនាំចូល
វត្ថុធាតុដើមដោយមិនជាប់ពន្ធ ដើម្បីធ្វើការផ្គុំ ឬក្ច្ន្សម្្ប់ការនាំ
ច្ញមានសារៈសំខាន់ណស់សម្្ប់ការបញ្ចូលគា្ន្ដោយជោគជ័យន្
ការជំនួសការនាំចូល និងការជំរុញការនាំច្ញ។នៅឆ្ន្ំ 1980 ការនាំ
ច្ញផលិតផលកម្មន្តសាលប្មាណ 70 ភាគរយ ច្ញមកពីតំបន់
ក្ច្ន្សម្្ប់ការនាំច្ញជាពិស្សក្ុមហ៊ុនគ្ប់គ្ងដោយបរទ្ស។

1  រៀបរៀងដោយភឹមរុនសុីណរិទ្ធទីបឹ្ក្សាធនាគារពិភពលោក។

នៅទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1970ប្ទ្សថ្បានអនុវត្តយុទ្ធសាស្្តជំនួសការ
នាំចូល ដូចប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្ងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើនពន្ធ
នាំចូលលើទំនិញប្ើប្្ស់ដល់ 30ទៅ 55ភាគរយ។ មូលធន និង
ទំនិញពាក់កណ្ត្លសម្្ច មានពន្ធទាប។ វាយនភណ្ឌ ឱសថ និង
គ្ឿងបង្គុំយនយន្តទទួលបានការអនុគ្្ះពិស្ស។ ការនាំចូលយន
ជំនិះត្ូវបានហាមឃត់ជាច្ើនលើកច្ើនសា។ លក្ខខណ្ឌន្ការប្ើ
ប្្ស់ធនធានក្នុងស្ុក បានបង្កើនថ្ល្ផលិតកម្មក្នុងវិស័យផ្គុំតម្លើង
ហើយក៏មានការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនដល់ក្ុមហុ៊នផលិតវត្ថុធាតុដើមដ្រ។
វិបត្តិប្្ងលើកទីពីរបានធ្វើឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចថ្ធា្ល្ក់ចុះ ដ្លមានគោល
នយោបាយជំនួសការនាំចូលនៅទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ 1970។ នៅឆ្ន្ំ 1981
គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្ទ្សថ្ផ្ត្តលើការជំរុញការនំា
ច្ញ។ឥណទានដោយស្វ័យប្វត្តិនិងមានលក្ខណៈជាសម្បទានគឺជា
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងយុទ្ធសាស្្តជំរុញការនាំច្ញ។ ធនាគារ
ប្ទ្សថ្បានបង្កើនការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន តាមរយៈធនាគារពាណិជ្ជ
សម្្ប់វិស័យស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ។ ជាផ្ន្កមួយន្យុទ្ធសាស្្តជំរុញការ
នាំច្ញធនាគារប្ទ្សថ្បានក្សម្ួលវិធានស្តីពីការចុះថ្ល្របស់ខ្លួន
ដោយផ្ត្តកាន់ត្ខា្ល្ំងលើក្ុមហ៊ុននាំច្ញខា្ន្តតូច និងថ្មីៗ និង
សកម្មភាពប្កបដោយផលិតភាពផ្ស្ងៗទៀត។

ការផ្ល្ស់ប្តូរផ្ន្កគោលនយោបាយទំាងន្ះបានផ្តល់លទ្ធផលយ៉្ង
ធំធ្ង។នៅឆ្ន្ំ1986កម្មន្តសាលធុនស្្លមានចំនួន30.6ភាគរយ
ន្ការនំាច្ញសរុបរបស់ប្ទ្សថ្ដ្លមានកំណើន។ វិស័យសំខាន់ៗ
រួមមាន សម្លៀកបំពាក់ស្ប្កជើង ផ្ក្សិប្បនិម្មិតគ្ឿងអលង្ក្រ និង
សៀគ្វីអគ្គិសនី។ ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការ
ជំរុញការនាំច្ញ ព្្ះថា ក្ុមហ៊ុនមកពីប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍នៅអាសុី
បានផ្ល្ស់ទីតំាងផលិតកម្មផ្ន្កកម្មន្តសាលដ្លត្ូវការកមា្ល្ំងពលកម្ម
ច្ើនទៅក្្ប្ទ្សខ្លួន។

រូប SB1 ៖ ករ ចំណាយ របស់រដ្ឋែភិបាលលើវិស័យអប់រំ  
(%ន្ផសស)
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 ប្រភព ៖WDIនិងADB

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨47



ប្អប់ S2 

ការ ជំរុញការ សន្សំប្្ក់ 1

ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី មា៉្ឡ្សុី និងថ្ បានបង្កើនអត្្ប្្ក់សន្សំ
និងការវិនិយោគតាមរយៈគោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងការអន្តរាគមន៍
ផ្ស្ងៗ។ គោលនយោបាយសំខាន់ៗពីរបានផ្តល់ជាមូលដា្ឋ្នសម្្ប់
អត្្ប្្ក់សន្សំខ្ពស់ និងកើនឡើង។ ទីមួយ តាមរយៈការបញ្ចៀស
អតិផរណ ប្ទ្សទាំងន្ះបានបញ្ចៀសការប្្ប្ួលអត្្ការប្្ក់
ពិតលើប្្ក់បញ្ញើ និងធានាថា អត្្ទាំងន្ះមានភាពវិជ្ជមាន។ ជា
លទ្ធផល ប្ទ្សទាំងន្ះបានផ្តល់អត្្ការប្្ក់ពិតកាន់ត្ខ្ពស់លើ
ប្្ក់បញ្ញើក្នងុប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ជាងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្ងៗទៀត។
ទីពីរ ប្ទ្សទាំងន្ះធានាបានសន្តិសុខរបស់ធនាគារ និងផ្តល់ភាព
ងយស្ួលដល់អ្នកសន្សំប្្ក់ខា្ន្តតូចនិងនៅទីជនបទ។

ប្ទ្សមា៉្ឡ្សុីបានជំរុញការសន្សំប្្ក់ទូទាំងប្ទ្ស តាមរយៈ
ការបង្កើតប្ព័ន្ធសន្សំប្្ក់តាមប្្សណីយ៍។ ប្ព័ន្ធទាំងន្ះបានទាក់
ទាញអ្នកសន្សំប្្ក់ខា្ន្តតូចយ៉្ងច្ើន ដោយផ្តល់សន្តិសុខ និងលទ្ធ
ភាពសមស្បដល់ពួកគ្។ រដា្ឋ្ភិបាលមា៉្ឡ្សុីបានប្ើប្្ស់ផ្នការ
ប្្ក់សោធនជាកាតព្វកិច្ច ដើម្បីជំរុញការសន្សំប្្ក់ក្នុងប្ទ្ស2។
ផ្នការន្ះមានហ្តុផលពីរ។ទីមួយប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្ើន
មិនសូវមានទីផ្សារធនលាភឯកជន ហើយទីផ្សារមួយចំនួនតូចដ្លមាន
ស្្ប់ដំណើរការតិចតួច។ឧ.មិនសូវមានធនលាភសន្ទស្សន៍(indexed
annuities) ឡើយ ហើយជាញឹកញប់ ធនលាភគា្ម្នសន្ទស្សន៍
(nonindexed annuities) មានតម្ល្មិនទាក់ទាញ ដោយសារត្
ការចំណយខ្ពស់លើប្តិបត្តកិារខ្ពស់ និងការជ្ើសរីសមិនបានល្អ។ទីពីរ
សូម្បីត្នៅព្លដ្លមានធនលាភក្តី ក៏ប្ជាជនមិនសន្សំប្្ក់គ្ប់
គ្្ន់សម្្ប់ព្លចាស់ជរារបស់ខ្លនួដ្រហើយរដា្ឋភិ្បាលបានជួយដល់
មនុស្សចាស់ដ្លមិនអាចទ្ទ្ង់ជីវភាពខ្លួនឯងបាន។ ដើម្បីបញ្ចៀស
បញ្ហ្អ្នកមិនបង់ប្្ក់ន្ះ រដា្ឋ្ភិបាលបានតម្ូវឲ្យពលរដ្ឋយ៉្ងហោច
ណស់មានកម្ិតប្្ក់សន្សំអប្បបរមាសម្្ប់ព្លចូលនិវត្តន៍។

ប្ទ្សថ្បានបង្កើតធនាគារប្្ក់សន្សំរដា្ឋ្ភិបាលនៅឆ្ន្ំ 1913
ដ្លជំរុញការសន្សំប្្ក់ក្នងុចំណមប្ជាជនថ្ដោយផ្តត្ជាពិស្ស
លើកុមារ និងសិស្សនិសិ្សត។ ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ប្ជាជនលើ
ធនាគារន្ះ រាជរដា្ឋ្ភិបាលប្ទ្សថ្បានផ្តល់ការធានាដល់គណនី
ប្្ក់សន្សំរបស់ធនាគារន្ះ។ ជាមួយនឹងអាណត្តិកំណត់ន្ះ ធនាគារ
ន្ះបានផ្តល់ជម្ើសន្ការសន្សំប្្ក់ជាច្ើន តាមរយៈយុទ្ធនាការជា
ច្ើនក្នុងការជំរុញការសន្សំប្្ក់។ ធនាគារន្ះបានចូលរួមចំណ្កឲ្យ
មានទមា្ល្ប់សន្សំប្្ក់ក្នុងប្ទ្ស។ រាជរដា្ឋ្ភិបាលប្ទសថ្បានដាក់
ច្ញនូវបទប្បញ្ញតិ្តមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពសងរបស់គ្ឹះសា្ថ្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លបានជួយបង្កើនទាំង អត្្ប្្ក់សន្សំ និងប្សិទ្ធផល
ន្ការប្ងច្កធនធាន។ រាជរដា្ឋ្ភិបាលថ្បានអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិបង្ក្រ
នៅទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1980ក្នុងទម្ង់ជាលក្ខខណ្ឌតម្ូវឲ្យមានទុនគ្ប់គ្្ន់
លក្ខខណ្ឌន្ការដាក់របស់ធានានិងការរឹតត្បិតការផ្តល់កម្ចីនិងការត្ួត
ពិនិត្យផ្ទ្ល់ដោយធនាគារជាតិ។ ការរឹតត្បិតលើការផ្តល់កម្ចីអាចជា

1 រៀបរៀងដោយភឹមរុនសុីណរិទ្ធទីបឹ្ក្សាធនាគារពិភពលោក។
2 “ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយសាធារណៈនិងភាពអសា្ចរ្្យន្អាសីុបូព្៌ា”JosephStiglitzនិងMarilouUyធនាគារពិភពលោកវ្៉ាសីុនតោនឌីសីុឆ្ន្ំ1996។

គោលបំណងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការទប់សា្ក្ត់ការផ្តល់
កម្ចីដោយប្ថុយប្ថានដ្លកា្ល្យជាប្ភពចម្បងន្វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ប្ទ្សថ្ និងក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀតនៅអាសុីបូពា៌្កាលពី
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1980។

ប្ទ្សថ្ក៏ធ្វើតាមប្ទ្សនៅអាសុីបូពា៌្ផ្ស្ងៗទៀតដ្រ ដោយ
ដាក់កំណត់របបប្្ក់សន្សំជាកាតព្វកិច្ច ក្្យពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
អាសុីនៅឆ្ន្ំ 1997។ របបន្ះមានសសរស្តម្ភបី។ សសរស្តម្ភទីមួយ
សម្្ប់និយោជិតក្នងុវិស័យឯកជនសសរស្តម្ភទីពីរសម្្ប់មន្្តីរដា្ឋភិ្បាល
ដ្លទទួលបានការបំព្ញបន្ថ្មដោយមូលនិធិបម្ុងទុក (សសរស្តម្ភ
ទីបី)។មូលនិធិបម្ុងទុកត្ូវបានផ្តល់ដោយសាជីវកម្មនិងសហគ្្ស
រដ្ឋ ទៅឲ្យនិយោជិត។នៅក្នុងសសរស្តម្ភទីបី ភាគទានរបស់និយោជិត
ត្ូវមានយ៉្ងហោចណស់3ភាគរយន្ប្្ក់ឈ្នួលប៉ុន្ត្មិនត្ូវលើស
15ភាគរយឡើយ។ភាគទានរបស់និយោជកមិនត្ូវតិចជាងភាគទាន
របស់និយោជិតឡើយ។ និយោជិតទទួលបានប្្ក់បំណច់នៅព្ល
ពួកគ្លាឈប់ពីការងរ ឬចូលនិវត្តន៍។ ជាទូទៅ មូលនិធិន្ះត្ូវបាន
គ្ប់គ្ងរបស់គឹ្ះសា្ថន្ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ដ្លទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណពី
ក្សួងហិរញ្ញវត្ថុ។ក្្ពីមូលនិធិបម្ុងទុកន្ះប្ទ្សថ្មានមូលនិធិ
សង្គហសម្្ប់ព្លចូលនិវត្តន៍ ដ្លស្ដៀងនឹងគណនីចូលនិវត្តន៍
បុគ្គលរបស់សហរដ្ឋអាម្រិក។ បុគ្គលមា្ន្ក់អាចបង្កើតគណនីផ្ទ្ល់ខ្លួន
ជាមួយគឹ្ះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុដ្លទទួលបានសិទ្ធិដំណើរការប្ព័ន្ធន្ះ។
ភាគទានន្ះជាប់ពន្ធទៅតាមកម្ិតកំណត់។ មូលនិធិសង្គហសម្្ប់
ព្លចូលនិវត្តន៍ ត្ូវបានអនុវត្តក្នុងប្ទ្សថ្នៅអំឡុងខ្ មីនា ឆ្ន្ំ
2001 ដើម្បីផ្តល់មធ្យាបាយសន្សំប្្ក់ដោយស្ម័គ្ចិត្តសម្្ប់ព្ល
ចូលនិវត្តន៍សម្្ប់និយោជិតដ្លមិនស្ថិតក្នុងមូលនិធិបមុ្ងទុក ឬ
ចង់បង់ភាគទានបន្ថ្ម។វិនិយោគិនមានស្រីភាពច្ើនក្នុងការប្ងច្ក
ទ្ព្យមូលនិធិ។ប៉ុន្ត្ការដកប្្ក់ធ្វើបានសម្្ប់ត្អ្នកដ្លមានអាយុ
55ឆ្ន្ំប៉ុណ្ណ្ះ។

តរាង S2.1 ៖ បែែក់សនែសំក្នុងវិស័យឯកជន និង វិស័យ 
សាធារណៈ (%ផសស)

បែទែស បែែក់សនែសំក្នុងវិស័យ 
សាធារណៈ

បែែក់សនែសំក្នុងវិស័យ 
ឯកជន

មា៉ែឡែសុី
1980-85
1981-90

3.2
10.3

18.7
19.1

ថែ
1980-85
1986-87

14.3
8.6

4.7
14.6

ឥណ្ឌូនែសុី
1981-88 7.7 14.0

ប្រភព ៖“ភាពអសា្ច្រ្យន្អាសុីបូពា៌្”ធនាគារពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

48បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



IV� ជម្ើសគោលនយោបាយ
លទ្ធផលន្លំនាំកំណើនរយៈព្លវ្ងបង្ហ្ញថា កម្ពុជានឹង

មិនអាចសម្្ចបានគោលដៅ កា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់
ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030ឡើយទោះបីជាមានការ
វិនិយោគច្ើនក្តី ប៉ុន្ត្ មានឱកាសសម្្ប់កម្ពុជាសម្្ចបាន
គោលដៅកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្ន្ំ
2050ដោយមានការជំរុញការវិនិយោគយ៉្ងច្ើន។តើអ្នកតាក់
ត្ងគោលនយោបាយកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

ទីមួយ កម្ពជុា គួរពិចារណា ពនែយារពែលក្នងុករសមែែច គោលដៅ 
ក្លែយ ជាបែទែសដែល មានបែែក់ចំណូលមធែយមកមែិតខ្ពស់ នៅឆ្នែំ 
2030 ទៅ ឆ្នែំ 2035 (រូប S28) ពែែះគោលដៅ ឆ្នែំ 2030 
បែហែលជា មិនអាច សមែែច បានឡើយ ដោយហែតុ ថា  សូមែបីតែ 
ខ្លែសែដ្ឋកិច្ច នៅ អាសីុ ក៏ មិន អាច សមែែច បានគោលដៅ នែះនៅ ពែល  
ដែលបែទែស ទំាងនោះ មាន កមែិតអភិវឌែឍន៍ បែហាក់ បែហែលនឹង 
កម្ពុជា46។ លំនាំខាងលើបង្ហ្ញថា សូម្បីត្មានកំណើនផលិត
ភាពសរុបយ៉្ងលឿន និងកំណើនធនធានមនុស្ស និងកំណើន
ការវិនិយោគយ្៉ងច្ើនប្ហាក់ប្ហ្លនឹងកមិ្តវិនិយោគរបស់
សាធារណរដ្ឋកូរ៉្ក្តីក៏កម្ពុជានៅត្មិនអាចសម្្ចបានគោលដៅ
កា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ
2030បានដ្រ។ន្ះមិនម្នជារឿងចម្ល្ងនិងគួរឲ្យព្ួយបារម្ភ
ឡើយព្្ះថាសូម្បីត្ប្ទ្សកូរ្៉និងម្៉ាឡ្សីុដ្លមានកំណើន
លឿននោះក៏មិនអាចសម្្ចបានគោលដៅន្ះបានដ្រ។កំណើន
ចំណូលសម្្ប់មនុស្សមា្នក់្ៗតូ្វមានអត្្ជាមធ្យម9.3ភាគរយ
ក្នុងរយៈព្ល 13 ឆ្ន្ំ ហើយន្ះជាគោលដៅដ្លគា្ម្នប្ទ្ស
ណអាចសម្្ចបានឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ កម្ពុជាអាចសម្្ច
បានគោលដៅកា្លយ្ជាប្ទ្សមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកមិ្តខ្ពស់
នៅឆ្ន្ំ2035ដោយកម្ពជុាតូ្វមានកំណើនចំណូលសម្្ប់មនុស្ស
មា្នក់្ៗចំនួន6.6ភាគរយ។ដោយសារត្កំណើនចំណូលសម្្ប់
មនុស្សមា្ន្ក់ៗក្នុងរយៈព្ល 5 ឆ្ន្ំចុងក្្យមានចំនួន 5.2
ភាគរយ ន្ះជាគោលដៅខ្ពស់ព្ក និងជាគោលដៅដ្លមិន
សម្្ចបានបើតាមលំនំា“ទិន្នន័យគោលធម្មតា”។បុ៉ន្ត្គោលដៅ
ន្ះអាចសម្្ចបាន ប្សិនបើកម្ពុជាអាចបង្កើនអត្្វិនិយោគ
(រូបS28)ដូចពិភាក្សាបន្ថ្មទៀតខាងក្្ម។

ករ ខិតខំ ធ្វើ ឲែយមានកំណើន លឿនពែក អាចធ្វើឲែយមាន អតុលែយ 
ភាព ដែលអាច គំរាមកំហែង ដល់ ស្ថិរភាព កំណើន47។ មូលហ្តុ
មួយទៀតក្នុងការពន្យារព្លសម្្ប់ការសម្្ចគោលដៅកា្ល្យ
ជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់ពីឆ្ន្ំ 2030
ទៅឆ្ន្ំ 2035នោះគឺដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនមានកំណើនស្ដ្ឋ
កិច្ចខ្ពស់ និងមានអតិផរណខ្ពស់នៅព្លខិតខំសម្្ចគោល
46 អនុសាសន៍ន្ះផ្អ្កលើកម្ិតចំណូលសរុបសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗនាព្លបច្ចុប្បន្ន។ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនបានក្លម្អវិធីសាស្្តក្នុងការគណនា

ផសសនិងប្្ក់ចំណូលជាតិសរុបដ្លធ្វើឲ្យមានការបង្កើនបរិមាណទាំងន្ះ។ក្នុងករណីនោះគោលដៅកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យម
កម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030ប្ហ្លជាអាចសម្្ចបានជាងមុន។

47 អតុល្យភាពដ្លកម្ពុជាអាចជួបប្ទះប្សិនបើកម្ពុជាព្យាយមសម្្ចកំណើនលឿនព្ករួមមានឱនភាពសារពើពន្ធដ្លគា្ម្ននិរន្តរភាពនិងបំណុល
ខាងក្្អស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិផរណកើនខ្ពស់លឿន។

ដៅនោះ។ការខិតខំសម្្ចបានគោលដៅកំណើនខ្ពស់ព្កអាច
ធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយដ្លជំរុញកំណើនរយៈព្លខ្លី ប៉ុន្ត្
គំរាមកំហ្ងដល់កំណើនរយៈព្លវ្ង។ ចំពោះមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ច
អាចមានឱនភាពគណនីចរន្ត និងការល្ងមានលំហូរមូលធន 
ដោយសារត្ការវិនិយោគច្ើនលើសកម្ិត។ ជាជម្ើសមួយ
ទៀតគោលនយោបាយដ្លបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគ
របស់កុ្មហុ៊នតាមរយៈកម្ចីច្ើនអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនឥណទាន
ច្ើនលើសលប់ និងវិបត្តិវិស័យធនាគារ។ បញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះ
បានប៉ះពាល់ដល់ប្ទ្សជិតខាងរបស់កម្ពជុាកាលពីព្លមុនដ្ល 
បានបង្កផលអវិជ្ជមានយ្៉ងច្ើន។ចំពោះមីកូ្ស្ដ្ឋកិច្ចគុណភាព
ន្ការវិនិយោគអាចថយចុះ ដោយសារត្គម្្ងវិនិយោគត្ូវ
បានអនុម័តក្នុងគោលដៅបង្កើនកំណើន មិនម្នដើម្បីបង្កើត
ផលចំណ្ញពីទីផ្សារទ្។

ទីពីរ កម្ពុជា គួរ ខិតខំ រកែសា  អតែែកំណើន ធនធានមនុសែស  និង 
កំណើន ផលិតភាពសរុប។ផ្អ្កតាមលំនាំខាងលើកំណើនយ៉្ង
លឿនន្ធនធានមនុស្សសម្្ប់កម្មករនិយោជិតមា្ន្ក់និងផលិត
ភាពសរុប បានធ្វើឲ្យមានអត្្កំណើនប្មាណ 7ភាគរយក្នុង
រយៈព្លបុ៉នា្មន្ឆ្ន្ថំ្មីៗ ន្ះ។កំណើនធនធានមនុស្សនិងផលិតភាព
សរុបន្ះមានសារៈសំខាន់ក្នងុការរក្សាភាពប្កួតប្ជ្ងព្្ះថា
(ក) កំណើនប្្ក់ឈ្នលួកាត់បន្ថយភាពប្កួតប្ជ្ងរបស់កម្ពជុា
ក្នងុនាមជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ឈ្នលួទាបនិង(ខ)ការកើនឡើង 
ន្ប្្ក់ចំណូល មានន័យថា កម្ពុជាល្ងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្ប់គ្្ន់ក្នុងការទទួលបានការអនុគ្្ះផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម ដ្ល
តូ្វផ្តល់ឲ្យត្ប្ទ្សដ្លមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតបុ៉ណ្ណះ្។

ករ រកែសា អតែែកំណើន  តមែូវ ឲែយមានកំណែទមែង់ បន្ថែមទៀត  
ពែែះថា  កម្ពុជា សមែែច បានផល ចំណែញយ៉ែង ងយសែួល រួច 
ហើយនោះ។ លើសពីន្ះទៀត ដូចបានពិភាក្សារួចហើយ

រូប S28 ៖ កមែិតចំណូលមា្នែក់ៗនៅកម្ពុជា 
(ធៀបនឹងអត្្វិនិយោគ28.5ភាគរយពីឆ្ន្ំ2030)
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UMI 2030: $3,896

HI 2050: $12,056

�ល�ចំណ�ល
មធ��មក��ិតខ�ស់
ប��រ����ំ 2035

�មធ��ម
�មធ��ម+ វ�និ�គ 28.5% ����ំ 2030
�ល�កំ�ើន

 ប្រភព ៖លំនាំកំណើនរបស់ក្ុមធនាគារពិភពលោក

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨49



សា្ថន្ភាពសកលលោកតូ្វបានរំពឹងនឹងមិនសូវអំណយផលដល់
កំណើនទីផ្សារនិងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លងើបឡើងទ្(សូម
មើលប្អប់1៖ទស្សនវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចសកលនិងតំបន់)ហើយ
កម្ពុជាក៏ប្ឈមមុខនឹងសា្ថ្នភាពន្ះដ្រ។ អត្្កំណើនលឿន
ន្ធនធានមនុស្ស និងផលិតភាពសរុបនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈព្ល
មួយទសវត្សរ៍កន្លងមកជាចំណុចវិជ្ជមានបុ៉ន្ត្ អត្្កំណើនទំាង
ន្ះផ្អ្កលើមូលដា្ឋ្នទាប ដ្លបានទទួលផលចំណ្ញដោយ
ងយស្ួល។ ឧទាហរណ៍ ការចាកច្ញរបស់កម្មករពីការងរ
កសិកម្មទៅក្នងុការងររោងចក្កាត់ដ្រ ធ្វើឲ្យមានកំណើនផលិត
ភាពខ្ពស់ ប៉ុន្ត្ ចំណុចន្ះជាករណីលើកល្ងទ្។ ការបង្កើន
ផលិតភាពរបស់រោងចក្កាត់ដ្រនៅព្លបច្ចប្ុបន្នកាន់ត្លំបាក។
បញ្ហ្ន្ះក៏ដូចគា្ន្ចំពោះបញ្ហ្ធនធានមនុស្សផងដ្រ។ ការផ្តល់
ការអប់រំមូលដា្ឋន្អាចផ្តល់ផលចំណ្ញច្ើន ពីមូលដា្ឋន្ទាបន្ះ
ប៉ុន្ត្ការរីកចម្ើននាព្លអនាគតកាន់ត្មានការលំបាកទៀត។

ក្នុង រយៈពែលខ្លី និងមធែយមខងមុខ  ករ បង្កើនធនធានមនុសែស 
តមរយៈករ បង្កើនលទ្ធភាព ទទួលបានករ អប់រំ និងករអប់រំ ដែល  
មានគុណភាព  ជាពិសែសនៅ កមែិត បឋមសិកែសា និង មធែយម សិកែសា  
គឺជាករ ចំាបាច់។ លទ្ធផលន្ការសម្្ចបានការអប់រំបឋមសិក្សា
សម្្ប់ទាំងអស់គា្ន្នាព្លបច្ចុប្បន្ន ជួបប្ទះបញ្ហ្ដោយសារ
ត្លទ្ធផលសិក្សាមិនល្អនៅកម្ិតបឋមសិក្សា48។ជាការចាំបាច់
ត្ូវដោះស្្យបញ្ហ្ លទ្ធផលសិក្សាមិនល្អដ្លបណ្ត្លមកពី
បញ្ហ្ខ្វះគ្ូបង្ៀន និងខ្វះគ្ូដ្លមានគុណភាព (ធៀបនឹង
ប្ទ្សជិតខាង)ម៉្ងសិក្សាតិចនិងការពន្យារព្លក្នុងការចូល
រៀនរបស់កុមារ ដោយសារអត្្ចុះឈ្មះ្ចូលរៀនរបស់កុមារតូច
នៅទាប។អត្្ទាបន្ការបញ្ចប់មធ្យមសិក្សា(47.4ភាគរយនៅ
ឆ្ន្ំ2016)គឺជាអត្្ទាបបំផុតក្នងុតំបន់។ធនធានមនុស្សរឹងមំា
គឺជាកតា្ត្សំខាន់ក្នងុការធ្វើឲ្យទទួលបានឱកាសការងរល្អប្សើរក្នុង
វិស័យក្្ពីកសិកម្ម និងសម្ួលដល់ការធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច
និងការបង្កើតការងរ(សូមមើលប្អប់S1សម្្ប់បទពិសោធន៍
ក្នុងតំបន់)។

ករ រកែសា កំណើនផលិតភាពសរុប នឹងតមែូវឲែយមាន ករ បន្ត កែ 
បែែរចនាសម្ព័ន្ធ  និងកំណែទមែង់ថែមទៀតដើមែបី បង្កើន គុណភាព 
បរិយកស វិនិយោគ49។ ក្្ពីការក្ប្្រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យ
នានា (ការចាកច្ញរបស់កមា្ល្ំងពលកម្មពីវិស័យកសិកម្មទៅ
វិស័យកម្មន្តសាល និងស្វាកម្ម) កំណើនផលិតភាពសរុបក្នុង
ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ត្ូវបានជំរុញដោយការប្ងច្កមូលធន
និងកមា្ល្ងំពលកម្មឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានកុ្មហុ៊នដ្លមានប្សិទ្ធ
ភាពជាងមុនក្នុងវិស័យនានា។ លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន
48  “កម្ពជុាឆ្ន្ំ2017៖ការរក្សាកំណើនរឹងមំាសម្្ប់ជាប្យោជន៍ដល់ប្ជាជនទំាងអស់គា្ន្៖ការវិភាគប្ទ្សជាប្ព័ន្ធ”ធនាគារពិភពលោកវ្៉ាសីុនតោនឌីសីុឆ្ន្ំ2017។ 
49 ការកើនឡើងន្គុណភាពនិងបរិមាណន្ការវិនិយោគហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈអាចជួយបង្កើនកំណើនផលិតភាពសរុប។អត្្ការវិនិយោគក្នុងវិស័យ

សាធារណៈបច្ចុប្បន្នគឺ7.5ភាគរយន្ផសសដ្លជាអត្្ខ្ពស់សម្្ប់ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតទាបទោះបីជាវាជារឿងធម្មតាសម្្ប់
ប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាបក្តី(DevadasនិងPennings2018)។ដូច្ន្ះកម្ពុជាប្ហ្លជាត្ូវផ្ត្តលើការបង្កើនគុណភាពហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ
សាធារណៈតាមរយៈការបង្កើនគុណភាពផ្លូវថ្នល់ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់អគ្គិសនីដោយសារការតភា្ជ្ប់និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹក។សន្ទស្សន៍ស្តីពី
ប្សិទ្ធភាពន្ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឯកសាររបស់DevadasនិងPennings(2018)ប្មាណ0.67បង្ហ្ញថាកម្ពុជាត្ូវក្លម្អចំណុចជាច្ើន។

50 http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cambodia/KHM.pdf.

ដ្លជំរុញដោយនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិគា្ម្នប្សិទ្ធភាព និង
ការចំណយច្ើនលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យាអាចធ្វើឲ្យមានការប្ង
ច្កធនធានមិនបានល្អ។ ឧទាហរណ៍ Hsieh និង Klenow
(2009) រកឃើញថា ការកាត់បន្ថយការប្ងច្កធនធានមិន
បានល្អក្នុងប្ទ្សចិន និងឥណ្ឌ្ ឲ្យដល់កម្ិតរបស់សហរដ្ឋ
អាម្រិកបង្កើនផលិតភាពសរុបផ្ន្កកម្មន្តសាលរហូតដល់ពី 30
ទៅ50ភាគរយក្នុងប្ទ្សចិននិងពី40ទៅ60ភាគរយក្នុង
ប្ទ្សឥណ្ឌ្។ មានសកា្ត្នុពលយ៉្ងច្ើនក្នុងការក្លម្អ
បរិយកាសធុរកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី 138
ក្នងុចំណមប្ទ្ស 190 ក្នងុចំណត់ថា្នក់្នៅក្នងុរបាយការណ៍
ស្តីពីការធ្វើធុរកិច្ចនៅឆ្ន្ំ 2019ដោយថយចុះពីលំដាប់ទី 135
(2018)និងលំដាប់ទី131(2017)។ខណៈដ្លកម្ពុជានាំមុខ
ឡាវ (លំដាប់ទី 154) កម្ពុជានៅដាច់ឆ្ង្យពីប្ទ្សក្នុងតំបន់
ដូចជា ឥណ្ឌូន្សុី (លំដាប់ទី 73) វៀតណម (លំដាប់ទី 69)
និងថ្ (លំដាប់ទី 27)50។ ក្នុងការវាយតម្ល្ទៅលើបរិយកាស
វិនិយោគចុងក្្យ (សូមមើលប្អប់ 2) ដ្លបង្ហ្ញពីវឌ្ឍន
ភាពយ៉្ងច្ើន ការវាយតម្ល្ន្ះសន្និដា្ឋ្នថា បរិយកាស
វិនិយោគបច្ចុប្បន្នរាំងស្ទះដល់ការបង្កើនផលិតភាពពិពិធកម្មនិង
ការអភិវឌ្ឍភាពសកម្មរបស់វិស័យឯកជនក្នុងប្ទ្ស។

ទីបី កម្ពុជាតែូវ បង្កើនអតែែ វិនិយោគ។ រូប S28 បង្ហែញថា 
ចាំបាច់តែូវបង្កើនអតែែ វិនិយោគឲែយបាន 28.5 ភាគរយ នែ ផសស 
នៅឆ្នែំ 2030 (ដូចបែទែសមា៉ែឡែសុី) ដើមែបីឲែយកម្ពុជា សមែែចបាន 
គោលដៅជាបែទែសដែល មាន បែែក់ ចំណូល មធែយមកមែតិខ្ពស់ នៅ 
ឆ្នែំ 2035 និងក្លែយជាបែទែសដែល មានបែែក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នែំ 
2050។លំនាំផ្ស្ងៗក្នុងរូបS28ស្ដៀងគា្ន្នឹងលំនាំខាងលើ
ដ្លប្ើប្្ស់ទិន្នន័យគោលធម្មតា (មិនម្នទិន្នន័យគោល
អភិរក្សដ្លការវិនិយោគមិនសូវមានប្សិទ្ធភាពសម្្ប់កំណើន
ទ្)។ប៉ុន្ត្នៅព្លន្ះ(ក)យើងគណនាកំណើនការវិនិយោគ
នៅឆ្ន្ំ2030ដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅកំណើន(មិនជាការធ្វើ
តាមបទពិសោធន៍របស់ប្ទ្សដទ្ទ្) និង (ខ) គោលដៅ
កា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ
2035 កាន់ត្មានភាពងយស្ួលក្នុងការសម្្ចបាន។ ចាប់
ផ្តើមពីអត្្វិនិយោគ22ភាគរយន្ផសសបច្ចុប្បន្នន្ះកម្ពុជា
ត្ូវមានអត្្កំណើនការវិនិយោគឲ្យបាន 6.5 ភាគរយពិន្ទុ។
ដើម្បីឲ្យស្បទៅនឹងបរិបទន្ះ អត្្វិនិយោគក៏បានកើនឡើង
ប្មាណ 6.5 ភាគរយពិន្ទុចាប់ពីពាក់កណ្ត្លទៅចុងទសវត្សរ៍
ឆ្ន្ំ 1990 រហូតដល់ដើមទៅពាក់កណ្ត្លទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ 2000
ដ្លបង្ហ្ញថាន្ះជាកំណើនដ្លអាចសម្្ចបាន(រូបS4)។

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

50បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨



ន្ះក៏ជាលំនំាដ្លបានអនុវត្តដោយប្ទ្សម្៉ាឡ្សីុ(រូបS10)។
កំណ្ទម្ង់លើបរិយកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម អាចជំរុញ
ឲ្យក្ុមហ៊ុនបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។ក្្ពីការជំរុញប្សិទ្ធ
ផល បរិយកាសវិនិយោគល្អក៏នឹងទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់ត្
ច្ើន។ ក្ុមហ៊ុននឹងវិនិយោគបន្ថ្មទៀត ប្សិនបើក្ុមហ៊ុន
យល់ថានឹងមានការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ពួកគ្ មានក្បខណ្ឌ
គោលនយោបាយដ្លអាចព្យាករបាន និងមានស្ថិរភាពមា៉្ក្ូ
ស្ដ្ឋកិច្ច។ ការប្កួតប្ជ្ងខា្ល្ំងក៏អាចជំរុញការវិនិយោគរបស់
ក្ុមហ៊ុនថ្មីៗផងដ្រ(មើលប្អប់2)។

ចុង កែែយ កម្ពជុានឹង តែវូ បង្កើន អតែែបែែក់សនែសំ ឲែយបាន បែមាណ 
10 ភាគរយពិន្ទុនែ ផសស ដើមែបីផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ កំណើន 
ករវិនិយោគ ដែលចាំបាច់ក្នុងករសមែែច គោលដៅ កំណើន និង 
កត់បន្ថយករ ពឹងផ្អែកលើ បែែក់សនែសំ ពីបរទែស51។ កំណើនប្្ក់
សន្សំដ្លតមូ្វឲ្យមានមានកមិ្តទាបជាងអត្្កំណើនខាងលើ
ក្នុងរូបS25ដ្លយើងសន្មតថាកម្ពុជាអនុវត្តតាមលំនាំការវិនិ
យោគរបស់កូរ៉្ប៉ុន្ត្នៅត្មានភាពខុសគា្ន្ខា្ល្ំង។អត្្ប្មាណ
6 ភាគរយពិន្ទបុានមកពីការបង្កើនការវិនិយោគដ្លតមូ្វឲ្យមាន
ដើម្បីសម្្ចគោលដៅកំណើន។ ចំាបាច់តូ្វមានអត្្ប្្ក់សន្សំ
បន្ថ្ម4ភាគរយពិន្ទុន្ផសសទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹង
ផ្អក្ទៅលើប្្ក់សន្សំពីបរទ្ស និងកាត់បន្ថយតុល្យភាពគណនី
ចរន្តដ្លជាមធ្យមរយៈព្លវ្ងមានប្មាណ 5 ភាគរយន្
ផសស(ដូចបានពិភាក្សាខាងលើ)។កម្ពជុាប្ហ្លជាគា្មន្ជម្ើស
អ្វីផ្ស្ងឡើយ។ នៅព្លមានកំណើនប្្ក់ចំណូល កម្ពុជានឹង
បាត់បង់ការអនុគ្្ះពន្ធទៅទីផ្សារផ្ស្ងៗ ដ្លជាចំណុចទាក់
ទាញចំពោះការវិនិយោគផ្ទល់្ពីបរទ្សយ្៉ងច្ើនក្នងុវិស័យកាត់
ដ្រ (វិស័យន្ះក៏នឹងល្ងសូវមានភាពប្កួតប្ជ្ងដ្រដោយ
សារត្កំណើនប្្ក់ឈ្នលួទៅតាមការអភិវឌ្ឍក្នងុប្ទ្ស)។ ចុង

51 “កម្ពជុាឆ្ន្ំ2017៖ការរក្សាកំណើនរឹងមំាសម្្ប់ជាប្យោជន៍ដល់ប្ជាជនទំាងអស់គា្ន្៖ការវិភាគប្ទ្សជាប្ព័ន្ធ”ធនាគារពិភពលោកវ្៉ាសីុនតោនឌីសីុឆ្ន្ំ2017។
52 ចំណុចន្ះនឹងជួយឲ្យសម្្ចបានអត្្ប្តូរប្្ក់ដ្លមានភាពបត់ប្ននិងមានមា្ច្ស់ការលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ។ក្នុងរយៈព្លមធ្យមខាងមុខ

វិធានការណ៍ទីផ្សារដ្លផ្ត្តលើការជំរុញការប្ើប្្ស់ប្្ក់រៀលកម្ពុជារួមនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធននិងប័ណ្ណបំណុលអាចបង្កើតជាប្ភពមូលនិធិ
រយៈព្លវ្ងសម្្ប់វិស័យអាជីវកម្មនិងផ្តល់ជម្ើសដល់ការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្ព្យ។

ក្្យ ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សជាប្្ក់ដុលា្ល្រដ្លមានបរិ
មាណតិចតួចមានភាគរយខ្ពស់ធៀបនឹងផសសព្្ះថាផសស
បច្ចប្ុបន្ននៅមានទំហំតូចនៅឡើយ។នៅព្លដ្លផសសកើន
ឡើង10ដងក្នុងរយៈព្ល32ឆ្ន្ំខាងមុខ(ផ្អ្កតាមលំនាំន្ះ)
តម្ល្ពិតន្លំហូរមូលធនជាប្្ក់ដុលា្ល្រ ក៏នឹងត្ូវកើនឡើង 10
ដងដ្រដើម្បីរក្សាចំណ្កប្្ក់ន្ះនៅក្នងុផសសហើយកំណើន
ន្ការវិនិយោគន្ះអាចជាអ្វដ្ីលវិនិយោគិនអន្តរជាតិមិនចង់ផ្តល់។

កម្ពុជា អាច ពឹងផ្អែកលើ បទពិសោធន៍របស់បែទែសនានា ក្នុង 
ករ  ស្វែងរកវិធី បង្កើនបែែក់សនែសំ។ ប្ទ្សមួយចំនួនក្នុងតំបន់
បានបង្កើនប្្ក់សន្សំរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យតាមមធ្យាបាយ
ផ្ស្ងៗ (សូមមើលប្អប់ S2 និងរូប S24)។ ប្ព័ន្ធឌីជីថល
សម្្ប់ការប្មូលផ្តុំហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធននិង
ទីផ្សារបំណុលក្នុងស្ុក នៅខណៈព្លមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យ
ដាក់ប្្ក់បញ្ញើ និងប្្ក់សន្សំជារូបិយវត្ថុជាតិ នឹងជួយគាំទ្
ទាំងការវិនិយោគច្ើន និងបដិដុលា្ល្ររូបនីយកម្មជាបណ្តើរៗ។
បច្ចុប្បន្នឆន្ទៈរបស់គ្ួសារនិងក្ុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នក្នុងការដាក់ប្្ក់
បញ្ញើក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងស្ុក ក៏អាស្័យទៅតាមការយល់
ឃើញអំពីហានិភ័យរបស់ពួកគ្។ ដូច្នះ្ការណ្នំាបទប្បញ្ញត្តិរឹង
មំានិងការធានាដល់ប្្ក់បញ្ញើនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តលើធនាគារ52។
ឧទាហរណ៍ប្ទ្សម្៉ាឡ្សីុបានជំរុញការសន្សំប្្ក់ក្នងុប្ទ្ស
តាមរយៈការបង្កើតប្ព័ន្ធសន្សំប្្ក់តាមប្្សណីយ៍ ដូចបាន
លើកឡើងខាងលើ ចំណ្កប្ទ្សថ្បានបង្កើតធនាគារប្្ក់
សន្សំក្្មការគ្ប់គ្ងរបស់រដា្ឋ្ភិបាល និងច្ញបទប្បញ្ញត្តិ
មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពផ្តល់ប្្ក់របស់គ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញ
វត្ថុ ដ្លអាចជួយទំាងការបង្កើនអត្្សន្សំប្្ក់ និងប្សិទ្ធផល
ន្ការប្ងច្កធនធាន។

ផ្ន្កទី2៖អត្ថបទជម្ើស៖តើកម្ពុជាអាចកា្ល្យជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2030និងជាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ2050ដ្រឬទ្?

បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខ្តុលាឆ្ន្ំ២០១៨51



ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ ការពិពណ៌នាអំ ពីលំនាំ កំណើន រយៈព្ល វ្ង

លំនាំកំណើនរយៈព្លវ្ងគឺជាឧបករណ៍កម្មវិធី Excel ដ្លផ្អ្កលើកំណើន Solow-Swan ដ៏ល្បីល្បាញ ប៉ុន្ត្ ត្ូវបានក្
សម្ួលដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើកំណើនក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍53 (ឧបករណ៍កម្មវិធី Excel និងឯកសារទាំងអស់ន្ះ អាច
ទាញយកដោយមិនគិតថ្ល្តាមរយៈគ្ហទំព័រ www.worldbank.org/LTGM)។ កតា្ត្ជំរុញកំណើនសំខាន់ៗរួមមាន ការវិនិយោគ
ប្្ក់សន្សំ និងផលិតភាព ប៉ុន្ត្ លំនាំន្ះបានបញ្ចូលកតា្ត្ផ្ស្ងៗទៀតសម្្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងងើបឡើង ដូចជា
ធនធានមនុស្ស ប្ជាសាស្្ត និងការចូលរួមក្នុងទីផ្សារការងរ (ជាពិស្សសម្្ប់ស្្តី)។ បច្ចុប្បន្ន លំនាំកំណើនគោលន្ះត្ូវ
បានពង្ីកបន្ថ្មដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់ន្កំណើន (និងវិសមភាព) លើភាពក្ីក្ ដោយផ្អ្កលើការបា៉្ន់សា្ម្នធម្មតា
ទៅលើរបាយប្្ក់ចំណូល។

មានលទ្ធផលសំខាន់ៗពីរច្ញពីលំនាំកំណើនន្ះ។ ទីមួយ កំណើនផ្អ្កលើការវិនិយោគគា្ម្ននិរន្តរភាពរយៈព្លវ្ងទ្ព្្ះថា
មូលធនកើនឡើងលឿនជាងផលដ្លធ្វើឲ្យមានកំណើនផលធៀបន្មូលធននិងផលនិងកាត់បន្ថយប្សិទ្ធភាពន្ការវិនិយោគលើ
កំណើន។ការបង្កើនកតា្ត្ជំរុញកំណើនផ្ស្ងៗទៀតដូចជាផលិតភាពសរុបធនធានមនុស្សនិងការចូលរួមក្នុងទីផ្សារការងរជួយរក្សា
ផលធៀបន្មូលធន និងផល តាមរយៈការបង្កើនផល ដ្លធ្វើឲ្យកំណើនមាននិរន្តរភាព។ ទីពីរ ការវិនិយោគច្ើនតម្ូវឲ្យមានការ 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុក និងពីបរទ្ស។ ដោយសារត្ប្្ក់សន្សំពីបរទ្សអាចប្្ប្ួល ការវិនិយោគច្ើន
ក្នុងរយៈព្លយូរជាធម្មតាតម្ូវឲ្យមានប្្ក់សន្សំក្នុងស្ុកច្ើន។

ស្ដ្ឋកិច្ចន្លំនាំកំណើនន្ះរួមមានវិស័យមួយដ្លបង្កើត ផសសដោយប្ើប្្ស់មូលធនរូបវ័ន្ត ( ) និងកមា្ល្ំងពលកម្មដ្ល
មានប្សិទ្ធភាព( )។ តំណងឲ្យផលិតភាពសរុបដ្លកំណត់ពីប្សិទ្ធភាពន្ស្ដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។

(1)

នៅព្លដ្ល ß ជាចំណ្កដុលន្កមា្ល្ំងពលកម្មធៀបនឹងប្្ក់ចំណូល ហើយកមា្ល្ំងពលកម្មដ្លមានប្សិទ្ធភាព កា្ល្យជា
ធនធានមនុស្សសម្្ប់កម្មករនិយោជិតមា្ន្ក់( )និងចំនួនកម្មករនិយោជិត( )ដូច្ន្ះចំនួនកម្មករនិយោជិតសរុបគឺ៖

(2)

នៅព្លដ្ល ជាអត្្ន្ការចូលរួម ជាផលធៀបន្ចំនួនប្ជាជនគ្ប់អាយុធ្វើការនិងចំនួនប្ជាជនសរុបហើយ ជា
ចំនួនប្ជាជនសរុប។

មូលធនរូបវ័ន្តនៅអំឡុងព្លបនា្ទ្ប់( )ស្មើនឹងមូលធនមិនធា្ល្ក់ថ្ល្ និងការវិនិយោគថ្មី( )៖

(3)

ការវិនិយោគទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីប្្ក់សន្សំក្នុងប្ទ្ស ( ) ឬប្្ក់សន្សំពីបរទ្ស តាមរយៈឱនភាពគណនីយចរន្ត 
( )៖

(4)

53  លំនាំកំណើនដ្លផ្អ្កលើសា្ន្ដ្របស់HevaiនិងLoayza(2012)។
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ការប្្ប្ួលន្ប្្ក់សន្សំពីបរទ្ស អាចកា្ល្យជាការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុងតំបន់ និងការប្្ប្ួលន្បំណុលខាងក្្សរុប 
( )៖

(5)

តាមរយៈការបញ្ចូលកតា្ត្ទាំងន្ះលំនាំកំណើនន្ះអាចគណនាកំណើនដ្លទទួលបានពីឧបសគ្គរារាំងការវិនិយោគ (លំនាំទី 1)
ឬឧបសគ្គរារាំងការសន្សំប្្ក់(លំនាំទី3)ឬក៏អាចគណនាការវិនិយោគដ្លចាំបាច់ដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅកំណើន(លំនាំទី2)។
លំនាំកំណើន្ះក៏អាចគណនាការប្្ប្ួលន្អត្្ភាពក្ីក្ នៅព្លកំណើន ផសស សម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ រុញច្្នរបាយប្្ក់
ចំណូលទៅខាងសា្ត្ំ។

(6) .

កំណើនផសសជាញឹកញប់( )ដោយប្ើប្្ស់ការបា៉្ន់សា្ម្នlog-linearអាចកា្ល្យជាកំណើនផ្ស្ងៗ(សមីការទី6)។
នៅទីន្ះ  ជាអត្្កំណើនន្កតា្ត្xពីtទៅជាt+1។សមីការ7ជារូបមន្តសមមូលន្កំណើនផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ
( )ដ្លការខុសគា្ន្សំខាន់ៗគឺថា កំណើនប្ជាជនបង្កើនកំណើន ផសសជាញឹកញប់ ប៉ុន្ត្ បន្ថយ
កំណើនផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ៖

(7)

គឺជាកំណើនផលន្មូលធន (MPK)ឬចំណុចផ្ទុយពីកំណើនន្អត្្មូលធននិងផល (mICOR)ដ្ល
កំណត់ពីប្សិទ្ធភាពន្ការវិនិយោគក្នុងការជំរុញកំណើន។ ឧទាហរណ៍ កំណើនន្  ពីការវិនិយោគច្ើនលើសលប់ នឹង
បន្ថយកំណើនផលន្មូលធនកម្ិតទាប(MPK)និងបង្កើនmICOR។

ឧបសម្ព័ន្ធ៖ការពិពណ៌នាអំពីលំនាំកំណើនរយៈព្លវ្ង
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ប្ទ្ស កម្ពុជា៖ សូចនាករ សំខាន់ៗ
2015 2016 2017 2018e 2019f 2020f

លទ្ធផល និងកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

ផសសពិត(%ប្្ប្ួលធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន) 7.0 6.9 7.0 7.1 6.8 6.8

តម្ូវការក្នុងស្ុក(%ប្្ប្ួលធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន) 8.0 9.9 7.8 11.2 9.7 8.5

ផសសសម្្ប់មនុស្សមា្ន្ក់ៗ 
(US$ណូមីណល)

1,171.0 1,264.9 1,372.6 1,451.6 1,563.9 1,701.0

រូបិយវត្ថុ និងតម្លែ

អតិផរណតម្ល្ទំនិញប្ើប្្ស់ 
(%ប្ចាំឆ្ន្ំរយៈព្លមធ្យម)

1.7 3.5 3.1 3.2 3.3 3.0

រូបិយវត្ថុទូលាយ(M2)(%ន្ផសស) 66.6 70.9 79.6 87.0 94.0 101.0

ឥណទានក្នុងស្ុកទៅវិស័យឯកជន 
(%ន្ផសស)

62.7 69.5 74.7 82.7 86.8 89.9

អត្្ប្តូរប្្ក់ណូមីណល(រូបិយវត្ថុក្នុងស្ុកធៀបនឹង
ដុលា្ល្រអាម្រិក)

4,025 4,058 4,062 4,067 4,087 4,063

សន្ទស្សន៍អត្្ប្តូរប្្ក់ពិត(២០១០=១០០) 103.6 105.1 103.7 103.7 103.9 103.9

អត្្ការប្្ក់រយៈព្លខ្លី(%ក្នុងមួយឆ្ន្ំ) 11.6 11.8 11.4 11.4 11.7 11.8

សារពើពន្ធ

ចំណូល(%ន្ផសស) 19.5 20.7 21.5 20.4 19.8 19.4

ការចំណយ(%ន្ផសស) 21.3 22.1 23.1 24.6 23.9 23.7

សមតុល្យសារពើពន្ធសរុប(%ន្ផសស) -1.9 -1.4 -1.6 -4.2 -4.1 -4.3

សមតុល្យសារពើពន្ធចម្បង(%ន្ផសស) -1.6 -1.0 -1.2 -3.8 -3.7 -3.9

បំណុលទូទៅរបស់រដា្ឋ្ភិបាល(%ន្ផសស) 31.3 32.4 33.9 36.2 37.0 37.5

គណនីកែែបែទែស

កំណើនការនាំច្ញទំនិញដឹកត្ឹមផ្ 
(ណូមីណលគិតជាដុលា្ល្រភាគរយប្ចាំឆ្ន្ំ)

7.5 9.0 9.4 14.7 13.0 13.3

កំណើនការនាំចូលទំនិញដឹកដល់អ្នកទិញ 
(ណូមីណលគិតជាដុលា្ល្រភាគរយប្ចាំឆ្ន្ំ)

7.6 9.0 7.8 14.5 11.4 10.9

ការនាំច្ញទំនិញ(%ន្ផសស) 45.4 45.5 45.3 48.4 50.0 50.9

ការនាំចូលទំនិញ(%ន្ផសស) 57.3 56.9 55.7 59.8 61.2 61.3

ប្ទ្សកម្ពុជា៖សូចនាករសំខាន់ៗ
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ស្វាកម្មសុទ្ធ(%ន្ផសស) 7.5 7.0 7.0 7.9 8.6 9.3

សមតុល្យគណនីចរន្ត 
(គិតជាលានដុលា្ល្របច្ចុប្បន្ន)1/

-2,007.0 -2,041.4 -2,160.6 -2,432.2 -2,637.6 -2,813.6

សមតុល្យគណនីចរន្ត(%ន្ផសស) -11.0 -10.2 -9.8 -10.3 -10.2 -9.9

ការវិនិយោគទុនផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស 
(សុទ្ធគិតជាលានដុលា្ល្របច្ចុប្បន្ន)

1,668.8 2,164.4 2,381.0 2,582.0 2,739.3 2,964.9

ការវិនិយោគទុនផ្ទ្ល់ពីបរទ្សលំហូរសុទ្ធ 
(%ន្ផសស)

9.1 10.8 10.8 10.9 10.6 10.4

ប្្ក់បម្ុងរូបិយវត្ថុបរទ្សដុល 
(គិតជាលានដុលា្ល្របច្ចុប្បន្ន)

5,672.1 6,730.8 8,757.9 9,081.9 9,536.0 10,012.8

(ចំនួនខ្ន្ការនាំចូលទំនិញនិងស្វាកម្ម) 5.2 5.7 6.8 6.6 6.3 5.9

សមា្គ្ល់៖ផសសណូមីណល 
(គិតជាលានដុលា្ល្របច្ចុប្បន្ន)

18,241.7 20,020.2 22,059.2 23,680.3 25,883.3 28,550.3

ប្រភព ៖អាជា្ញ្ធរកម្ពុជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងការបា៉្ន់ប្មាណនិងការព្យាករណ៍របស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក។
e =ការបា៉្ន់ប្មាណf=ការទស្សន៍ទាយp=ការព្យាករណ៍
1/ មិនរួមបញ្ចូលការផ្ទ្រទ្។

ប្ទ្សកម្ពុជា៖សូចនាករសំខាន់ៗ
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