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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ
ការរៀបចំរបាយការណ៍ស្តពីីបច្ចបុែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា(CEU)ឆ្នែំ២០១៩ស្ថតិកែែមការដឹកនំារបស់លោកលីសូដែតដោយមាន

ការរួមចំណែកពីលោកសែីClaireHonoreHollweg។អ្នកចូលរួមចំណែកផែសែងទៀតរួមមានលោកសែីEkaterineVashakmadze
លោកជាមា៉ែរ៉ុងលោកសែីគីលីនណលោកតុងគឹមស៊ុននិងលោកភឹមរុនសុីណរិទ្ធ។លោកប៊ូសារឿននិងលោកសែីអាតសុជាតិ
ជួយលើការងរផែសព្វផែសាយតាមសារព័ត៌មានភស្តុភារការបង្ហែញតាមគែហទំព័រនិងពិធីផែសព្វផែសាយរបាយការណ៍នែះ។

កែុមការងរនែះបានធ្វើការកែែមការណែនាំរួមរបស់លោកDeepakMishra។កែុមការងរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដំបនូា្មែន
និងយោបល់របស់លោកGevorgSargsyanនិងលោកសែីIngunaDobraja។សហសែវិករបស់ធនាគារពិភពលោកមួយចំនួន
ដែលរួមមានលោកAadityaMattooលោកAndrewMasonនិងលោកErgysIslamajបានផ្តល់យោបល់លើសែចក្តីពែែងចុង
កែែយនែរបាយការណ៍នែះ។

កែុមការងរសូមអរគុណដល់អាជា្ញែធរកម្ពុជា ជាពិសែសកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា ចំពោះកិច្ច
សហបែតិបត្តិការនិងការគាំទែរបស់ពួកគាត់។របាយការណ៍ក៏ទទួលបានដំបនូា្មែនយោបល់និងទសែសនៈរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជារួមទាំងអ្នកអាននិងអ្នករិះគន់ផងដែរ។

របាយការណ៍នែះតែវូបានផលិតឡើងចំនួនពីរដងក្នងុមួយឆ្នែំ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តពីីបច្ចបុែបន្នភាពនែការអភិវឌែឍម៉ាែកែសូែដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពជុា។
ឯកសារនែះតែូវបានចែកចាយនិងពិភាកែសាយ៉ែងទូលំទូលាយរួមទាំងក្នុងចំណោមអាជា្ញែធរកម្ពុជាដែគូអភិវឌែឍន៍វិស័យឯកជនសា្ថែប័ន
សែែវជែែវនិងផ្តល់យោបល់អង្គការសង្គមសុីវិលនិងសាកលវិទែយាល័យនានា។

សមែែប់ព័ត៌មានអំពីធនាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា សូមមើលគែហទំព័ររបស់យើងតាម
រយៈអាស័យដ្ឋែនwww.worldbank.org/cambodia។

ដើមែបីស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីអ៊ីមែលដែលទទួលបានរបាយការណ៍នែះ និងការបោះពុម្ពផែសាយដែលពាក់ព័ន្ធ សូមទាក់ទងមកលោកសែី
អាតសុជាតិ(sath@worldbank.org)។សមែែប់សំណួរអំពីខ្លឹមសារនែអត្ថបទនែះសូមទាក់ទងមកលោកប៊ូសារឿន(sbou@
worldbank.org)។ របកគំហើញ ការបកសែែយ និងសែចក្តីសន្និដ្ឋែន ដែលមានក្នុងរបាយការណ៍នែះ មិនបែែកដថាឆ្លុះបញ្ចែំងពី
ទសែសនៈរបស់នាយកបែតិបត្តិនែធនាគារពិភពលោកឬរដ្ឋែភិបាលដែលធនាគារពិភពលោកតណំងនោះទែ។ធនាគារពិភពលោកមិន
ធានាទៅលើភាពតែឹមតែូវនែទិន្នន័យដែលមានក្នុងឯកសារនែះទែ។ពែំបែទល់ពណ៌កំណត់សមា្គែល់និងព័ត៌មានផែសែងៗដែលមាននៅ
លើផែនទីនៅក្នុងឯកសារនែះមិនបង្ហែញពីការវាយតម្លែរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងសា្ថែនភាពចែបាប់ដែនដី ការអនុម័ត ឬការ
ទទួលយកពែំបែទល់ទាំងនោះទែ។

សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
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អក្សរកាត់
AFTA កិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មសែរើអាសា៊ែន
ASEAN សមាគមបែជាជាតិអាសុីអាគ្នែយ៍
Brexit ការដកខ្លួនរបស់ចកែភពអង់គ្លែសចែញពីសហភាពអឺរ៉ុប
CEU បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
CR បែែក់រៀល
DSA ការវិភាគអំពីនិរន្តរភាពបំណុល
EAP អាសុីបូពា៌ែនិងបា៉ែសុីហ្វិក
EBA អ្វីគែប់យ៉ែងលើកលែងតែអាវុធ
EC គណៈកម្មការអឺរ៉ុប
EMDEs ទីផែសារដែលងើបឡើងនិងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍
EU សហភាពអឺរ៉ុប
FCD បែែក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទែស
GDP ផលិតផលក្នុងសែុកសរុប
GVC សង្វែក់តម្លែសកល
HCI សន្ទសែសន៍ស្តីពីធនធានមនុសែស
IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
ILO អង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ
LPCO បែតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា
MFA កិច្ចពែមពែៀងសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌ
NCD វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន
NPL កម្ចីមិនដំណើរការ
OECD អង្គការសមែែប់ការអភិវឌែឍនិងកិច្ចសហបែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ច
PISA កម្មវិធីសមែែប់ការវាយតម្លែសិសែសអន្តរជាតិ
PPP ភាពជាដែគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន
RMS យុទ្ធសាសែ្តបែមូលចំណូល
SDR សិទ្ធិដកបែែក់ពិសែស
SME សហគែែសធុនតូចនិងមធែយម
UK ចកែភពអង់គ្លែស
UN អង្គការសហបែជាជាតិ
US សហរដ្ឋអាមែរិក
US$ ដុលា្លែរអាមែរិក
VAT ពន្ធលើតម្លែបន្ថែម
WBG កែុមធនាគារពិភពលោក
WDI សូចនាករស្តីពីការអភិវឌែឍពិភពលោក

y/y or yoy ធៀបនឹងឆ្នែំមុន

អកែសរកាត់
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ស្ចក្តី សង្ខ្ប

ការ អភិវឌ្ឍ ថ្មីៗ 
សោដ្ឋកិច្ច កម្ពជុា នៅ តោ បង្ហោញពី សញ្ញោ នោ កំណើន ដ៏រឹងមំា  ដោយ 

ទទួលបានការគាំទោពីដំណើរការ នាំចោញល្អ និង តមោូវការ ក្នុង 
សោុក ខ្ពស់ ។យ៉ែងណក៏ដោយទិន្នន័យមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
សមែែប់រយៈពែល6ខែដំបូងបានបង្ហែញពីការថយចុះបន្តិចនែ
សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចនៅអំឡុងឆ្នែំនែះ បើធៀបនឹងកំណើនដ៏រឹង
មាំចំនួន7.5ភាគរយកាលពីឆ្នែំ2018។ការនាំចែញផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើង ដែលមានចំនួនបែមាណ 70
ភាគរយនែការនាំចែញទំនិញសរុប បានកើនឡើងចំនួន 17.7
ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018 ប៉ុន្តែ កំណើននែះបានថយចុះបន្តិចមក
តែឹម15.3ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)នៅខែមិថុនាឆ្នែំ2019។

 សកម្មភាព សំណង់យ៉ោងសកម្មនៅតោបន្តមាន  ដោលជា ការ 
បង្ហោញ ពីការ បន្ត យកចិត្តទុកដាក់  វិនិយោគលើវិស័យនោះ។ ជា
លទ្ធផលការនំាចូលដែកថែបបានកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់63.5
ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)បើគិតជាបរិមាណនៅខែមិថុនាឆ្នែំ
2019កើនពីកំណើន27.7ភាគរយនៅឆ្នែំ2018។បើទោះជា
មានសែចក្តីរាយការណ៍ពីកំណើនទឹកបែែក់នែគមែែងវិនិយោគ
ថ្មីៗ ដែលតែវូបានអនុម័តក្តីក៏នៅអំឡុងឆមាសទីមួយក្នងុឆ្នែំ2019
លំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស(FDI)ដែល40ភាគរយ
មកពីបែទែសចិនបានថយចុះបន្តចិ។វិស័យទែសចរណ៍នៅតែមាន
ភាពរឹងមាំដោយចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជាបានកើន
ឡើងចំនួន11.2ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្នែមុំន)នៅខែមិថុនាឆ្នែំ2019 
ធៀបនឹងកំណើន10.7ភាគរយនៅឆ្នែំ2018ដែលក្នងុចំណោម
នោះភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនជិត40ភាគរយមកពីបែទែសចិន។

កំណើន នោការ បោើបោោស់ ក្នុងសោុក  ដោល ជំរុញ ដោយ កំណើន 
លំហូរ ចូលការ វិនិយោគផ្ទោល់ ពីបរទោស ក្នងុ រយៈពោល បុ៉នា្មោន ឆ្នោថំ្មីៗ  
នោះ  បានជំរុញ កំណើន ការ នាំចូល។ការនាំចូលផលិតផលបែែង
កាតនិងម៉ូតូបានកើនឡើង91.0ភាគរយនិង18.5ភាគរយ
រៀងគា្នែ។ សំខាន់ដោយសារតែតម្លែនៅថែររបស់ម្ហូបអាហារ និង
បែែងក្នុងសែុក អតិផរណនៅតែមានអតែែទាប ដោយថយចុះ
បន្តិចមកតែឹម1.4ភាគរយ(ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)នៅពាក់កណ្តែល
ឆ្នែំ2019ថយពី1.6ភាគរយនៅឆ្នែំ2018។ជាមួយនឹងការកំណត់
អតែែប្តរូបែែក់ចំនួនបែមាណ4,000រៀលក្នងុមួយដុលា្លែរអាមែរិក
រូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុកបានធា្លែក់ថ្លែបន្តិចមកតែឹម4,089រៀលក្នុង
មួយដលុា្លែរអាមែរិកកាលពីខែសីហាឆ្នែំ 2019កើនពី4,018
រៀលក្នុងមួយដលុា្លែរអាមែរិកកាលពីខែ ធ្នូឆ្នែំ 2018។ការធា្លែក់
ថ្លែបន្តចិនែះអាចបណ្តែលមកពីលំហូរមូលធនមានភាពយឺតយ៉ែវ។

កំណើន បោោក់ ចំណូល ពីការងរគឺជា ចលករ ដ៏សំខាន់ នោការ 

កាត់ បន្ថយភាពកោីកោ នៅកម្ពុជា។ សមាសភាគបែែក់ចំណូល
បង្ហែញថា បែែក់ឈ្នួល និងបែែក់ចំណូលពីកសិកម្មដែលមិនជា
បែែក់ឈ្នួល គឺជាចលករសំខាន់ៗនែការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ
នៅកម្ពុជានៅអំឡុងឆ្នែំ2009-2017។នៅតំបន់ទីបែជុំជនការ
ថយចុះបែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនការងរ បានបង្កើនអតែែ
ភាពកែីកែនៅចនោ្លែះឆ្នែំ 2009-2013 ប៉ុន្តែ បនា្ទែប់មក បែែក់
ចំណូលបែភែទនែះ កើនឡើង ដែលជួយកាត់បន្ថយអតែែភាព
កែីកែនៅអំឡុងឆ្នែំ2013-2017។បែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែន
ការងរ បានកើនឡើងនៅតំបន់ជនបទទាំងអស់ ដោយបានរួម
ចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពកែីកែក្នុងអំឡុងពែលទាំងពីរ
នែះ។ បញ្ញើបែែក់ដែលជាសមាសភាគរងមួយនែបែែក់ចំណូលពី
ផ្នែកមិនមែនការងរនៅតែរួមចំណែកកាត់បន្ថយអតែែភាពកែីកែ
ទាំងនៅទីបែជុំជន និងទីជនបទ។ ចំណែកនែបញ្ញើបែែក់នែ
បែែក់ចំណូលសរុបក្នុងគែួសារ បានកើនឡើងពី 3 ភាគរយនៅ
ឆ្នែំ2009ដល់12ភាគរយនៅឆ្នែំ2017ក្នុងចំណោមគែួសារ
កែីកែបំផុត។ ការរួមចំណែកនែការផ្ទែរដល់ការកាត់បន្ថយភាព
កែីកែ មានតិចតួចណស់ ដែលឆ្លុះបញ្ចែំងពីភាពទន់ខែសាយនែ
កម្មវិធីគាំពារសង្គមសាធារណៈ។

វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ កំពុង ដើរ តួនាទី កាន់តោ សំខាន់ឡើងនៅ  ក្នុង 
សោដ្ឋកិច្ច។ គិតតែឹមពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 2019 កំណើនឥណទាន
ធនាគារបានកើនឡើងដល់ 28.3ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)
កើនពី 24.2 ភាគរយនៅខែ ធ្នូ ឆ្នែំ 2018។ ដោយសារតែ 
ការថយចុះនែលំហូរមូលធន កំណើនបែែក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណ
បរទែសបានថយចុះមកតែឹម 21.7ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)
គិតតែឹមពាក់កណ្តែលឆ្នែំ2019ធៀបនឹង25.8ភាគរយនៅខែ
ធ្នូឆ្នែំ 2018។យ៉ែងណក៏ដោយបរិមាណទុនបមែុងអន្តរជាតិ
ដុលបានកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែភាពជោគជ័យលើក
ដំបូងនែកំណើនការបែើបែែស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុក។ ទុនបមែុង
អន្តរជាតិដុលបានកើនឡើងដល់ 11.3ពាន់លានដុលា្លែរ (ស្មើ
នឹងទំហំនែការនាំចូលរយៈពែលជាង 5 ខែ) ឬស្មើនឹង 24.7
ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)នៅពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 2019 កើនពី
10.1ពាន់លានដលុា្លែរ ឬស្មើនឹង 15.8ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នែំ
មុន)នៅបំណច់ឆ្នែំ2018។

វិស័យ  សារពើ ពន្ធ នៅតោ ពឹង ផ្អោក លើដំណើរ ការយ៉ោង ល្អ បោសើរ 
នោការ  បោមូលបោោក់ចំណូល ភាគចែើនដោយសារតែការរកែសាបាន
ភាពល្អបែសើរនែការគែប់គែងពន្ធ និងគយ និងសកម្មភាព
សែដ្ឋកិច្ចដ៏សកម្ម។ បែែក់ចំណូលសរុប (រួមទាំងជំនួយឥត
សំណង)បានកើនឡើងដល់23.6ភាគរយនែផសសនៅឆ្នែំ
2018 និងតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងនៅតែបន្តកមែិតនែះនៅឆ្នែំ

សែចក្តីសង្ខែប
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2019។ បើទោះជានៅតែរងសមា្ពែធពីការឡើងបែែក់បៀវតែសរ៍វិស័យ
សាធារណៈក្តី ក៏ចំណយរបស់រដ្ឋែភិបាលតែូវបានរំពឹងថានឹងតែ
មានចំនួន24.2ភាគរយនែផសសនៅឆ្នែ2ំ019។ដូច្នែះឱនភាព
សារពើពន្ធជារួម តែូវបានរំពឹងថា នឹងស្ថិតនៅកមែិតស្ទើរតែមិន
បែែបែួលតែឹម0.6ភាគរយនែផសសនៅឆ្នែំ2019ដោយសារ
តែការរកែសាបានដំណើរការល្អបែសើរនែការបែមូលបែែក់ចំណូល។

ទស្សនវិស័យ 
ការ នាំចោញរបស់កម្ពុជា តោូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ថយចុះបន្តិច  

ដោយសារតោ ការ ថយចុះនោ តមោូវការ សកល ខណៈការវិនិយោគ
ថយចុះដោយសារតែលំហូរមូលធនតិច បណ្តែលមកពីកំណើន
យឺតជាងមុននៅបែទែសចិន។ ដូច្នែះ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែូវបាន
ពែយាករណ៍ថានឹងថយចុះបន្តចិម្តងៗក្នងុរយៈពែលខ្លីដល់រយៈពែល
មធែយម។កំណើនតែវូបានរំពឹងថានឹងថយចុះមកតែមឹ7.0ភាគរយ
នៅឆ្នែំ2019ថយពី7.5ភាគរយនៅឆ្នែំ2018។ការថយចុះនែ
ការនំាចែញនិងកំណើនការនំាចូលចែើនជាបន្តនឹងធ្វើឱែយឱនភាព
គណនីចរន្តរបស់កម្ពជុាកើនឡើងដល់9.8ភាគរយនែផសសនៅ
ឆ្នែំ2019កើនពី9.4ភាគរយនែផសសនៅឆ្នែំ2018បុ៉ន្តែនៅតែ
ទទួលបានហិរញ្ញបែបទានទំាងសែងុពីការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។

ការ ជំរុញ  ផ្នោក សារពើពន្ធ ក្នុងបរិមាណចោើន ដោលទទួលបាន 
ហិរញ្ញបោបទាន ពី បោោក់ សនោសំ របស់រដា្ឋោភិបាល  អាច នឹង តោូវ យក 
មកបោើបោោស់ នៅឆ្នែំ2020ដើមែបីសមែែលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
នែការដកបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធ’’អ្វីគែប់យ៉ែងលើកលែងតែអាវុធ’’
(EBA) ដែលអាចកើតមាន។ កាលពីខែ កុម្ភៈ ឆ្នែំ 2019
សហភាពអឺរ៉ុប (EU)បានចាប់ផ្តើមដំណើរការដែលអាចឈាន
ទៅដកហូតជាបណោ្តែះអាសន្ននូវការអនុគែែះពន្ធតាមរយៈកម្មវិធី
EBAដល់កម្ពជុាសមែែប់ការនំាចូលទៅទីផែសារអឺរុ៉បនៅឆ្នែំ2020។

ការ កាត់បន្ថយភាពកោីកោ តោូវ បានរំពឹង ថា នៅតោ បន្តទៅមុខ។ 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ច ជាពិសែសកំណើនបែែក់ចំណូលពីការងរក្នុង
ទមែង់ជាបែែក់ឈ្នលួកាន់តែខ្ពស់នៅតែមានជាបន្ត។បែែក់ចំណូល
ពីការងរបានកា្លែយជាចលករដ៏សំខាន់នែការកាត់បន្ថយភាពកែកីែ
ប៉ុន្តែ បែជាជនកែីកែភាគចែើនទទួលបានបែែក់ចំណូលពីបែែក់
ឈ្នួល និងការងរដែលផ្តល់បែែក់ឈ្នួលទាប ដែលបង្ហែញថា
កង្វះជំនាញ និងផលិតភាព នៅតែជាបញ្ហែបែឈម។ មាន
កំណើនវិសមភាពទាំងនៅទីបែជុំជននិងទីជនបទប៉ុន្តែ នៅទី
ជនបទមានវិសមភាពខ្ពស់។

ហានិភ័យ និង បញ្ហ្ ប្ឈម
ហានិភ័យ នោការថយចុះ ដោយសារតោ  កត្តោ ខាងក្នុង និង ខាង 

កោោ មានការកើនឡើង1។លទ្ធភាពនែការដកបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធ

1 ការដកហូតបែព័ន្ធEBA(និងកតា្តែជំរុញសារពើពន្ធ)មិនតែូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។
2 https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/fsr_eng/FSR-for-publication-final-22Apr2019.pdf។

EBA និងការថយចុះលឿននែកំណើនសែដ្ឋកិច្ចបែទែសចិន
(អាចកើតមានដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាង
សហរដ្ឋអាមែរិក និងចិន) អាចប៉ះពាល់យ៉ែងខា្លែំងដល់ទសែសន
វិស័យកំណើនពែែះថា កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចែញទៅកាន់
សហភាពអឺរុ៉បនិងលំហូរវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសនិងភ្ញៀវទែសចរ
ពីបែទែសចិន។ថ្មីៗ នែះ សូចនាករជាចែើនបានបង្ហែញពីការថយ
ចុះនែសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចក្នុងបែទែសចិនថែមទៀត។ លើសពី
នែះ កំណើនខា្លែំងរយៈពែលវែង និងកំណើនឥណទានវិស័យ
សំណង់និងអចលនទែពែយរួមជាមួយនឹងកំណើនបំណុល(ដោយ
ផលបូកនែឥណទានធនាគារ និងឥណទានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ មាន
ចំនួនជាង 100 ភាគរយនែ ផសស) ក៏បង្ហែញពីហានិភ័យនែ
ការថយចុះសមែែប់កម្ពុជាផងដែរ។

របាយការណ៍នាពោលថ្មីៗនោះដោលពិនិតោយ លើស្ថិរភាព វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ ជាតិនោកម្ពុជា2 បានលើកឡើង ពី គោល 
នយោបាយកាត់បន្ថយហានិភ័យ មា៉ោកោូហិរញ្ញវត្ថុ ដោលអាចមាន 
ទាំង លើ ផ្នោកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នោកតមោូវការ  ពោមទាំង បញ្ជោក់ ពី 
សារៈសំខាន់ នោ ការសមោបសមោលួ អន្តរសា្ថោប័ន ដោយ បោសិទ្ធភាព។ 
សមែែប់គោលនយោបាយកាត់បន្ថយហានិភ័យមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច
លើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ឧទាហរណ៍នែឧបករណ៍ដែលតែូវបានបែើបែែស់
យ៉ែងទូលំទូលាយក្នុងបែទែសផែសែងទៀតគឺ វិធានការកំណត់
លក្ខខណ្ឌលើមូលធនតាមវិស័យ ដែលតាមរយៈវិធានការនែះ
សមា្ពែធហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់អាចតែូវបានបញ្ជូនទៅបែែក់កម្ចី
សមែែប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង់ និងអចលនទែពែយ។
ដើមែបីសមែែលហានិភ័យ ដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែ
សកម្មភាពទិញ/លក់ដើមែបីបានបែែក់ចំណែញ និងធានាបាននូវ
សកម្មភាពផ្តល់បែែក់កម្ចីល្អបែសើរវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
មា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចលើផ្នែកតមែូវការ កំពុងតែូវបានពិចារណ។ អ្វី
ដែលសំខាន់ដែរនោះគឺថាកម្ពជុាអាចបែើបែែស់គោលនយោបាយ
សារពើពន្ធ ដើមែបីដោះសែែយភាពងយរងគែែះដែលអាចកើត
ឡើងក្នងុវិស័យអចលនទែពែយ។ឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នែមុំនបែទែស
សិង្ហបុរើបានអនុវត្តវិធានការសមែបសមែួលវិស័យអចលនទែពែយ
ដោយបង្កើនអតែែពន្ធបែថាប់តែែរបស់អ្នកទិញសមែែប់ការទិញ
ទែពែយសមែបត្តិទាំងអស់ លើកលែងតែពលរដ្ឋសិង្ហបុរើ និងអ្នករស់
នៅអចិន្តែែយ៍ដែលទិញផ្ទះជាលើកដំបូង។

 ការ ចូលរួម គួរឲោយកត់សមា្គោល់របស់កម្ពុជា ក្នុង សង្វោក់ តម្លោ 
សកល បាន ចាប ់ផ្តើម នៅទសវតែសរ៍ឆ្នែំ 1990កែែយពីការចាប់
ផ្តើមនែឧសែសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងសែបែកជើងសមែែប់ការនាំ
ចែញ។ ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលកើនឡើងយ៉ែងឆប់
រហ័សនៅកម្ពុជាជាងបណ្តែបែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជា
មា៉ែឡែសុី ថែ និងវៀតណម ក៏ដូចជាបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍

សែចក្តីសង្ខែប

4បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ផែសែងទៀត ដូចជា បង់កា្លែដែស និងសែីលង្កែ បើទោះជាកម្ពុជា
ចាប់ផ្តើមពីមូលដ្ឋែនទាបក្តី។ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពែលប៉នុា្មែនឆ្នែំថ្មីៗនែះ
ការចូលរួមក្នងុសង្វែក់តម្លែសកលមិនមានការកើនឡើងទៀតទែ។
ខុសពីបណ្តែបែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់កម្ពុជាមិនអាចឆ្លងទៅ
ដំណក់កាលថ្មីមួយទៀតនែការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
គឺ វិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែិតខ្ពស់នៅឡើយទែ។លើស
ពីនែះមានពិពិធកម្មតិចតួចទៅក្នុងសង្វែក់តម្លែផែសែងៗទៀតនិង
មានការរើកចមែើនតិចតួចនៅក្នុងសង្វែក់តម្លែដែលមានសែែប់។

លំហូរ ការ វិនិយោគផ្ទោល ់ពីបរទោស   បណ្តុំកមា្លោំងពលកម្ម 
ដោលមានជំនាញទាប និង បោោក់ ឈ្នួល ទាប រួមទាំងការ អនុគោោះ 
ពន្ធសមោោប់ការ នំាចូល ទៅកាន់ទីផោសារ សំខាន់ៗ បានជួយឱោយ កម្ពជុា 
ធ្វើ សមាហរណកម្ម យ៉ោងលឿន  ទៅក្នុង វិស័យកម្មន្តសាល កមោិត 
ទាបក្នុង សង្វោក់តម្លោ សកល  ។ បទពិសោធន៍ជាសកលបង្ហែញថា
ការឆ្លងទៅវិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាបក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
ចែញពីឯកទែសកម្មផ្នែកផលិតផលជាមូលដ្ឋែន តែងតមែូវឲែយ
មានការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស តម្លែកមា្លែំងពលកម្មដែលមាន
ភាពបែកួតបែជែងការដោះសែែយឧបសគ្គក្នងុបរិយកាសធុរកិច្ច
ការធានាបានស្ថិរភាពនយោបាយនិងនីតិរដ្ឋពែមទាំងលទ្ធភាព
ទទួលបានវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលទាន់ពែលវែលា។ ជាទូទៅ
វិស័យកម្មន្តសាលកមែិតខ្ពស់ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល តមែូវឲែយ
មានកមា្លែំងពលកម្មដែលមានកមែិតអប់រំខ្ពស់ និងការកែលម្អ
ការគែប់គែងនិងជំនាញបច្ចែកទែស។ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួល
បានហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់កែុមហ៊ុនក្នុងសែុក បែព័ន្ធភស្តុភារកមែិត
ខ្ពស់ ថ្លែថាមពលមានភាពបែកួតបែជែង លទ្ធភាពទទួលបាន
ធាតុចូលសែវាកម្មកមែិតខ្ពស់ និងការពងែឹងការអនុវត្តកិច្ចសនែយា
សុទ្ធតែជាកតា្តែចំាបាច់សមែែប់វិស័យកម្មន្តសាល និងសែវាកមែតិ
ខ្ពស់ទាំងនែះ។ កែែពីស្ថិរភាពមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច ភាពអាចពែយាករ
បាននែគោលនយោបាយបានកា្លែយជាផ្នែកកាន់តែសំខាន់នែការ
គែប់គែង។ដូច្នែះការបង្កើនភាពបែកួតបែជែងកែែបែទែសរបស់
កម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពក្នុងពែលមានការកើន

ឡើងនែបែែក់ឈ្នួល ពិតជាសំខាន់ណស់។ ចំណត់ថា្នែក់របស់
កម្ពុជាក្នុងសន្ទសែសន៍ស្តីពីភាពងយសែួលធ្វើធុរកិច្ច នៅតែមាន
ការថយចុះ មកលែខរៀងទី 144 នៅឆ្នែំ 2019 លែខរៀងទី
127នៅឆ្នែំ2016ជាឆ្នែដំែលកម្ពជុាមានចំណត់ថា្នែក់កើនឡើង
បើធៀបនឹងលែខរៀងទី 135 នៅឆ្នែំ 2015។ អាជា្ញែធរកម្ពុជា
ទើបតែបានអនុវត្តវិធានការសមែបសមែលួពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន
ដោយបញ្ចុះការចំណយផ្នែកភស្តុភារ និងជួយដល់អាជីវកម្ម
តាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្ងែឈប់សមែែកបុណែយជាតិ 6ថ្ងែចាប់ពី
ឆ្នែំ2020តទៅ។

 កំណើនធនធានមនុសោស មានសារៈសំខាន់ខា្លោំងសមោោប់ ការ ធ្វើ 
សមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជា ទៅក្នុង  សង្វោក់ តម្លោ សកលកមោិត 
ខ្ពស់។ បែទែសដែលសំបូរដោយធនធានមនុសែសហាក់នាំចែញ
ផលិតផលដែលបែើបែែស់ធនធានមនុសែសចែើន ក្នុងរយៈពែល
មួយទសវតែសរ៍កន្លងមក ការនាំចែញរបស់កម្ពុជាមិនតែឹមតែជា
ផលិតផលដែលផ្តល់ការងរតិចតួចដល់កម្មករនិយោជិតជំនាញ
ជាងផលិតផលដែលនំាចែញដោយបែទែសដែលយកមកបែៀប
ធៀបប៉ុណោ្ណែះទែ កម្ពុជាមានវឌែឍនភាពតិចជាងបែទែសដែល
យកមកបែៀបធៀប ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលដែលបែើបែែស់
ជំនាញចែើន។

ដើមោបី ឆ្លងទៅដំណាក់កាល បនា្ទោប់  នោការ ចូលរួមក្នងុ សង្វោក់ តម្លោ 
សកល  ជាការចាំបាច់តោូវ មាន   គោលនយោបាយចមោុះបោសើរ 
ជាងនោះ ។ទីមួយតែូវពងែីកនិងពងែឹងកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្ម
ឱែយគែប់ដណ្តប់លើសពីលទ្ធភាពចូលទីផែសារ និងការអនុគែែះដល់
បែទែសទីពីរ តែូវបន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្ម និងភា្ជែប់ទំនាក់ទំនង
ទៅនឹងទីផែសារ ដើមែបីពងែីកទំហំទីផែសារក្នុងសែុកដ៏តូចរបស់កម្ពុជា
និងទទួលបានធាតុចូលសមែែប់ផលិតកម្ម។ទីបីតែូវបន្តកែលម្អ
និងបង្កើនកមែតិអប់រំ និងជំនាញរបស់កមា្លែងំពលកម្មនៅកម្ពជុា។
ទីបួនតែូវបែើបែែស់សែដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដើមែបីជួយដល់កែុមហ៊ុននា
នាឱែយធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលតាមរយៈបែព័ន្ធ
ឌីជីថលនិងភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកចូលរួមក្នងុសង្វែក់តម្លែ។

សែចក្តីសង្ខែប
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ទិដ្ឋភាពរួមស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅកម្ពុជា
កំណើនពិត តោូវបានពោយាករ ថា នឹង ថយចុះ���

កំណើនពិត(ភាគរយ)
���ខណៈដោល ការនាំ ចោញសំខាន់ៗថយចុះ���
ការនាំចែញសម្លៀកបំពាក់និងសែបែកជើង

ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន

���ប៉ុន្តោ វិស័យសំណង ់នៅតោ មានកំណើន���
ការនាំចូលសមា្ភែរសាងសង់និងដែកថែប
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

���ទោទោង ់ដោយ  កំណើន រូបិយវត្ថ ុទូលាយ
រូបិយវត្ថុទូលាយ(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ដោយមាន កំណើន នោការ ផ្តល់បោោក់កម្ចី ដល ់វិស័យ សំណង់ 
(ការរួមចំណែកដល់កំណើនឥណទាននែការផ្តល់បែែក់កម្ចី
ដល់វិស័យសំណង់និងអចលនទែពែយ,គិតជាភាគរយ)

បោោក់ បញ្ញើ របស់ រដា្ឋោភិបាល (បោោក់ សនោសំ) កើនឡើង បន្ថោមទៀត
បែែក់បញ្ញើរបស់រដ្ឋែភិបាលក្នងុបែព័ន្ធធនាគារ 

(ភាគរយនែផសស)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជានិងការបា៉ែន់បែមាណនិងការពែយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖p=ការពែយាករ

សែចក្តីសង្ខែប
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   ផ្ន្កទី ១

ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ  
និង ទស្សនវិស័យ



ការ អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច ថ្មីៗ និងទស្សនវិស័យ
ការ អភិវឌ្ឍថ្មីៗ

កំណើននៅតោ មានភាពរឹងមាំ បើទោះជាលោបឿនកំណើន ថយ 
ចុះ បន្តិច ក្តី

កំណើននៅតោមានភាពរឹងមំា ក្នងុឆ្នោ ំ2019 ដោយទទួល បាន 
ការគាំទោព ីដំណើរការ ល្អ នោ វិស័យកាត់ដោរ សំណង់ និង ទោស 
ចរណ៍ ។ ទោះជាយ៉ែងណក៏ដោយ ទិន្នន័យមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច
សំខាន់ៗ នៅឆមាសទីមួយ បានបង្ហែញពីការថយចុះបន្តិចនែ
សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នែំនែះ បើធៀបនឹងដំណើរការកំណើន
ដែលល្អជាងការរំពឹងទុកចំនួន 7.5ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018 (រូប
1)។ បើទោះជាកំណើនសែដ្ឋកិច្ចតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងថយ
ចុះមកតែឹម7.0ភាគរយនៅឆ្នែំ2019កម្ពុជានៅតែជាបែទែស
ដែលមានសែដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងតំបន់ អាសុីបូពា៌ែ
និងបា៉ែសុីហ្វិកដែលកំពុងមានការអភិវឌែឍ។

កំណើន នៅ តំបន់អាសុីបូព៌ោ និង បា៉ោសុីហ្វិក ដោលកំពុង មាន 
ការអភិវឌោឍ បាន ថយចុះ នៅ ឆមាស ទីមួយក្នុងឆ្នោំ 2019 នោះ3។ 
កំណើនក្នុងតំបន់បានថយចុះពី 6.5 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន
នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ2018ធៀបនឹង6.0ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នែំមុននៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ2019។ការថយចុះនែះបង្ហែញ
ពីការថយចុះយ៉ែងទូលាយ (សូមមើលបែអប់ 1)។ កំណើន
ជម្លែះពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមែរិក បានបន្ថយកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចចិន ដែលនៅតែបន្តបន្ថយលែបឿនកំណើនក្នុងអំឡុង
ពែលអនុវត្តផែនការរកែសាតុលែយភាពសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឆ្ពែះទៅ

3 ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019d។

សមែែចបានកំណើនដែលនាំមុខដោយការបែើបែែស់។ កំណើន
សែដ្ឋកិច្ចចិនបានថយចុះនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ 2019ហើយ
សកម្មភាពឧសែសាហកម្មបានថយចុះខា្លែំងនៅនៅខែ កក្កដ។
កំណើនបានថយចុះមកតែឹម6.3ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុននៅ
ឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ 2019 ថយពី 6.8 ភាគរយនៅឆមាស
ទីមួយក្នុងឆ្នែំ 2018។ ចំណុចនែះបង្ហែញពីការថយចុះនែការ
នាំចែញ និងកំណើនវិនិយោគវិស័យឯកជន។ បណ្តែបែទែស
ដែលមានសែដ្ឋកិច្ចធំផែសែងៗទៀតភាគចែើនក្នុងតំបន់សុទ្ធតែជួប
បែទះការថយចុះលែបឿនកំណើន ប៉ុន្តែ សកម្មភាពក្នុងបណ្តែ
បែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចតូចក្នុងតំបន់នៅតែមានភាពរឹងមាំ។

ការ នាំចោញ សម្លៀកបំពក់ និង សោបោកជើង របស់កម្ពុជា ថយ 
ចុះបន្តិច ដោយមានកំណើន 15.3 ភាគរយនៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ
2019ធៀបនឹង17.7ភាគរយនៅឆ្នែំ2018(រូប2)ទិន្នន័យ
លម្អិតនែការនាំចែញបង្ហែញថា ទោះជាការនាំចែញសម្លៀក
បំពាក់ថយចុះបន្តិចមកតែឹម 14.7 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន
ថយពី17.6ភាគរយនៅឆ្នែំ2018ការនាំចែញសែបែកជើងបាន
កើនឡើងដល់ទៅ20.0ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុននៅខែមិថុនា
ឆ្នែំ2019ធៀបនឹង19.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2018។ 

ជាលទ្ធផលចំណែកនែផលិតផលសែបែកជើងក្នងុការនំាចែញ
សម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងសរុប បានកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ
ដល់12.0ភាគរយនៅខែមិថុនាឆ្នែំ2019ធៀបនឹងកំណើន
តែ11ភាគរយនៅឆ្នែំ2018និង10.8ភាគរយនៅឆ្នែំ2017។
ការថយចុះនែការនាំចែញសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងនែះ

រូប 1 ៖ ការរួមចំណោកដល់កំណើនពិត 
(ភាគរយ)
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ទស្សនវិស័យ  និងហានិភ័យ នៅថ្ន្ក់សកល និង ថ្ន្ក់ តំបន់ 1

1/ បែអប់នែះតែូវបានរៀបចំឡើងដោយEkaterineVashakmadze,PG..
2/ ទំាងនែះជាការសន្មតសមសែបដែលនឹងតែវូសមែែចបញ្ចប់និងបោះពុម្ពផែសាយក្នងុឯកសារទសែសនវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ធនាគារពិភពលោកខែមិថុនាឆ្នែំ2019។

កំណើនសកល  តោវូ បាន រំពឹង ថា នៅតោ បន្តថយចុះ ក្នងុរយៈពោល ដោល 
បានពោយាករណ៍ ។ អតែែកំណើនសែដ្ឋកិច្ចសកលតែវូបានពែយាករណ៍ថានឹង
ថយចុះមកតែឹម2.5ភាគរយនៅឆ្នែំ2019ដែលឆ្លុះបញ្ចែំងពីភាពទន់
ខែសាយយ៉ែងទូលំទូលាយរបស់បណ្តែបែទែសជឿនលឿន និងទីផែសារ
ដែលងើបឡើង និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍។ កំណើនសកលតែូវបាន
ពែយាករណ៍ថាមានកមែតិដដែលនៅឆ្នែំ2020មុននឹងកើនដល់2.6ភាគ
រយនៅឆ្នែំ2021(រូបB1.1)។កំណើនក្នុងបណ្តែបែទែសជឿនលឿន
តែវូបានពែយាករណ៍ថានឹងថយចុះបន្តចិពី2.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2018មក
តែឹម1.5ភាគរយជាមធែយមនៅអំឡុងឆ្នែំ2019-2021ដែលឆ្លុះបញ្ចែំង
ពីការធា្លែក់ចុះយ៉ែងខា្លែំងនែសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និង
កម្មន្តសាល។ កំណើនក្នុងទីផែសារដែលងើបឡើង និងបែទែសកំពុង
អភិវឌែឍន៍តែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងធា្លែក់ចុះមកតែឹម3.7ភាគរយនៅឆ្នែំ
2019មុននឹងកើនដល់4.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2020ដោយបញ្ហែសំខាន់ៗ
នៅបណ្តែបែទែសមួយចំនួនបានថយចុះ។ការពែយាករនែះផ្អែកលើផល
ប៉ះពាល់កាន់តែតិចទៅៗនែសមា្ពែធហិរញ្ញវត្ថុពីមុនដែលមានលើសកម្មភាព
ក្នុងទីផែសារដែលងើបឡើង និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍មួយចំនួន និង
មិនមានបញ្ហែនៅក្នុងបរិសា្ថែនសកលឡើយ (ឧ.អាហែសង់ទីនបែែសុីល
រុសែសីនិងតួគី)2។

សា្ថោនភាពសោដ្ឋកិច្ចសកល តោូវបាន រំពឹង ថា នៅតោ ជួបការលំបាក ក្នុង 
អំឡុងពោលពោយាករណ៍នោះ។ ការបង្កើនពន្ធនាំចូលដោយចិន និង
សហរដ្ឋអាមែរិកដែលតែូវបានបែកាសនៅអំឡុងឆ្នែំ 2019 នឹងបង្ក
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងការបង្កើនពន្ធនាំចូល ដែលបានអនុវត្តនៅឆ្នែំ
2018។ កែែពីការខាតបង់ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចសមែែប់កែុមហ៊ុននាំចែញ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ ការកើនឡើងជាថ្មីនូវភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជ
កម្មកំពុងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពមិនបែែកដបែជាផ្នែកគោល

នយោបាយ ដែលតែូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្ត និង
ការវិនិយោគ។ ក្នុងបរិបទនែការកើនឡើងជាថ្មីនែភាពតានតឹងផ្នែក
ពាណិជ្ជកម្ម កំណើនពាណិជ្ជកម្មសកលតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងថយ
ចុះពី4.1ភាគរយនៅឆ្នែំ2018មកតែមឹ1.9ភាគរយនៅឆ្នែំ2019មុន
នឹងកើនឡើងវិញបន្តចិមកតែមឹ2.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2020(រូបB1.2)។
ការពែយាករនែះផ្អែកលើវិធានការគាំទែគោលនយោបាយដែលតែូវបាន
អនុវត្តក្នងុបណ្តែបែទែសជឿនលឿន និងភាពរឹងមំានែតមែវូការក្នងុសែកុ
ក្នុងទីផែសារដែលងើបឡើងនិងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍មួយចំនួន។ថ្វីបើ
មានការងើបឡើងបន្តចិក្តី ក៏ពាណិជ្ជកម្មសកលតែវូបានរំពឹងថានឹងធា្លែក់
ចុះទាបជាងការពែយាករកន្លងមកធៀបនឹងរយៈពែលដែលបានពែយាករណ៍
កំណត់ដែលឆ្លះុបញ្ចែងំពីទសែសនវិស័យកាន់តែទាបសមែែប់ការវិនិយោគ
សកលនិងបញ្ជែក់ពីការបែែបែួលចំណូលតិចនែពាណិជ្ជកម្ម។

សា្ថែនភាពហិរញ្ញបែបទានសកលតែវូបានរំពឹងថានៅតែងយបែែបែលួ
បើទោះជាជាទូទៅមានលក្ខណៈអនុគែែះជាងមុនក្តី។ ចំណុចនែះឆ្លុះ
បញ្ចែំងពីគោលជំហរគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលផ្តល់ភាពងយ
សែួលកាន់តែខា្លែំង ដែលអនុវត្តដោយធនាគារកណ្តែលធំៗក្នុងរយៈ
ពែលខ្លី ដោយសារតែការថយចុះនែទសែសនវិស័យកំណើនសកល។
ទោះបីជាមានការងើបឡើងវិញនែទីផែសារដែលងើបឡើង និងបែទែស
កំពុងអភិវឌែឍន៍ចាប់តាំងពីអំឡុងពែលកែតមែូវឆ្នែំ 2018 ក្តី ក៏នៅតែ
មានហានិភ័យយ៉ែងចែើននែ “វិបត្តិរូបិយវត្ថុ”ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន
បែែកដបែជានែគោលនយោបាយសកល។ ភាពងយបែែបែលួនែទីផែសារ
ហិរញ្ញវត្ថនឹុងនៅតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ែងខា្លែងំបំផុតលើ បណ្តែបែទែស
ដែលមានភាពងយរងគែែះខ្ពស់ មានទសែសនវិស័យកំណើនតិច និង
ការកើនឡើងនែភាពមិនបែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយ។

រូប B1�1 ៖ កំណើន ផសស ពិត  
(ភាគរយ)

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ការសន្មតនៅក្នុងការវិភាគ។បច្ចុបែបន្នភាពការពែយាករជាសកលនឹង
តែូវបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឯកសារទសែសនវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលខែមករាឆ្នែំ
2020(ឆប់ៗនែះ)។

រូប B1�2 ៖  កំណើនទំហ ំពណិជ្ជកម្មសកល  
(ភាគរយ)

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ការសន្មតនៅក្នុងការវិភាគ។បច្ចុបែបន្នភាពការពែយាករជាសកលនឹង
តែូវបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឯកសារទសែសនវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលខែមករាឆ្នែំ
2020(ឆប់ៗនែះ)។
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ប្អប់ 1  
ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ
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កំណើននែផលសែដ្ឋកិច្ចកមែតិខ្ពស់នឹងមានផលអវិជ្ជមានលើលំហូរ
មូលធនរបស់ទីផែសារដែលងើបឡើង និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍។ភាព
មិនបែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយ ហានិភ័យភូមិសាសែ្ត និងការ
ពែួយបារម្ភពីបញ្ហែសន្តិសុខក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើលំហូរ
មូលធនរបស់ទីផែសារដែលងើបឡើងនិងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ផងដែរ។

តម្លែទំនិញសកលតែូវបានពែយាកណ៍រថានឹងធា្លែក់ចុះបន្តិច។ ក្នុង
នោះ តម្លែបែែងតែូវបានរំពឹងថានឹងមានអតែែជាមធែយម 60 ដុលា្លែក្នុង
មួយបារ៉ែលនៅអំឡុងឆ្នែំ2019-2020ដែលឆ្លះុបញ្ចែងំពីទសែសនវិស័យ
ទន់ខែសាយសមែែប់តមែូវការលោហៈធាតុសកល។ តម្លែផលិតផល
កសិកម្មតែូវបានរំពឹងថានឹងមានអតែែថែរនៅឆ្នែំ2020(រូបB1.3)។

កំណើន ក្នុងតំបន់ តោូវ បាន ពោយាករណ ៍ថា នឹង មាន អតោោ ទាប  ដោយ 
ថយពី  6�3 ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2018 មកតោឹម 5�8 ភាគរយ ជា មធោយម នៅ 
អំឡុង ឆ្នោំ 2019-2020 ហើយនឹងថយចុះ បន្ថោម ទៀត មកតោឹម 5�6 
ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2021។ ទសែសនវិស័យនែះសន្មតថាគា្មែនការកើនឡើង
បន្ថែមទៀតនែភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងសហរដ្ឋអាមែរិក
តម្លែទំនិញថយចុះបន្តិច ហើយសា្ថែនភាពហិរញ្ញបែបទានសកលមាន
ភាពអនុគែែះជាពិសែសក្នុងរយៈពែលខ្លី។ការពែយាករដើមគែែសន្មតថា
ការគាំទែផ្នែកគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងរូបិយវត្ថុនៅបែទែសចិន
និងបែទែសមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផែសែងទៀតក្នុងតំបន់ នឹងជួយ
សមែែលបានមួយផ្នែកនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារការកើនឡើងនែភាព
មិនបែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយ និងការថយចុះតមែវូការសកល
លើកំណើនថា្នែក់តំបន់។ កំណើននៅបែទែសចិនតែូវបានពែយាករណ៍ថា
នឹងធា្លែក់ចុះមកតែឹម6.1ភាគរយនៅឆ្នែំ2019និងបន្តថយចុះបន្ថែម
ទៀតមកតែឹម 5.9 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2020 និង 5.8 ភាគរយនៅឆ្នែំ
2021 នៅខណៈដែលមានសា្ថែនភាពអវិជ្ជមានក្នុងសែុក និងនៅកែែ
បែទែស (រូប B1.4)។ កំណើនរបស់បែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់តែូវ
បានពែយាករណ៍ថានឹងថយចុះមកតែឹម 4.9ភាគរយនៅឆ្នែំ 2019 និង

មានអតែែថែរជាមធែយម5ភាគរយនៅអំឡុងឆ្នែំ2020-2021។ខណៈ
ដែលកំណើនក្នុងតំបន់តែូវបានពែយាករណ៍ថានៅតែមានភាពរឹងមាំក្នុង
រយៈពែលខ្លី សកា្តែនុពលកំណើនដែលធា្លែក់ចុះយ៉ែងខា្លែំងក្នុងរយៈពែល
មួយទសវតែសរ៍កន្លងមក ដែលមួយភាគធំឆ្លុះបញ្ចែំងពីការថយចុះ
សកា្តែនុពលកំណើននៅចិន ទំនងជាធា្លែក់ចុះបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពែល
វែង ដែលភាគចែើនបណ្តែលមកពីការថយចុះននិា្នែការបែជាសាសែ្ត
ជាពិសែសនៅបែទែសថែចិននិងវៀតណម។

ហានិភ័យនៅតោ បន្តកើតមាននៅក្នុងសា្ថោនភាពលំបាកខាងមុខ។ 
មានភាពមិនបែែកដបែជាជាចែើនជំុវិញទសែសនវិស័យសមែែប់សែដ្ឋកិច្ច
សកល។ តុលែយភាពនែហានិភ័យនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសា្ថែនភាព
លំបាកខាងមុខ និងកើនឡើងនៅពែលថ្មីៗនែះ ដែលឆ្លុះបញ្ចែំងពីការ
កើនឡើងនែភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នងុបរិបទនែការកើនឡើងភាព
មិនបែែកដបែជាជាសកល។បើទោះជាហាក់មិនអាចកើតឡើងក្នុងរយៈ
ពែលខ្លីក្តី ក៏ការកើតឡើងដំណលគា្នែនែការធា្លែក់ចុះខា្លែងំជាងការរំពឹងទុក
នៅបែទែសចិនតំបន់ចាយបែែក់អឺរ៉ូនិងសហរដ្ឋអាមែរិកអាចបណ្តែល
ឱែយសកម្មភាពសកលធា្លែក់ចុះយ៉ែងខា្លែំង។ ការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនែ
ភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាចរាំងស្ទះសកម្មភាពសកលក្នុងបរិបទ
សង្វែក់តម្លែសាំញ៉ែំ។ ហានិភ័យនែការកើតមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ
និងទូលំទូលាយដែលនឹងមានផលអវិជ្ជមានលើទសែសនៈវិស័យសមែែប់
ទីផែសារដែលងើបឡើង និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ នៅតែមានកមែិត
ខ្ពស់ដោយសារតែកមែិតបំណុលខ្ពស់នៅតាមបណ្តែបែទែសជាចែើន។
ភាពមិនបែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយ និងហានិភ័យភូមិសាសែ្ត
នៅតែមានកមែិតខ្ពស់និងអាចមានផលអវិជ្ជមានលើទំនុកចិត្តនិងការ
វិនិយោគ ទាំងក្នុងបែទែសរងផលប៉ះពាល់ និងជាសកល។ ភាពមិន
បែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយលែចឡើងចែើនក្នងុបែទែសនៅអឺរុ៉ប
ជាចែើន រួមទាំងចកែភពអង់គ្លែសខណៈដែលបែទែសនែះកំពុងឈាន
ជើងចែញពីសហភាពអឺរ៉ុប។

រូប B1�3 ៖ ការពោយាករ តម្លោទំនិញសកល   
(សន្ទសែសន៍=បែែក់ដលុា្លែរណូមីណល,2010=100)

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ការសន្មតក្នុងការវិភាគ។បច្ចុបែបន្នភាពស្តីពីការពែយាករជាសកលនឹង
តែូវបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឯកសារទសែសនវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលខែមករាឆ្នែំ
2020(ឆប់ៗនែះ)។

រូប B1�4 ៖ កំណើន សកល  
(ភាគរយ)

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ការសន្មតក្នុងការវិភាគ។បច្ចុបែបន្នភាពស្តីពីការពែយាករជាសកលនឹង
តែូវបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឯកសារទសែសនវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលខែមករាឆ្នែំ
2020(ឆប់ៗនែះ)។
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បណ្តែលមកពីការថយចុះតមែូវខាងកែែ។នៅឆមាសទីមួយក្នុង
ឆ្នែំ2019ការលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមែរិកដែលជាកតា្តែកំណត់
ពីតមែូវការក្នុងសែុករបស់អាមែរិក បានថយចុះបន្តិច។ ការលក់
បែចំាខែនែពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ(មិនរាប់បញ្ចលូរថយន្ត)សមែែប់
បណ្តែកែមុហុ៊នក្នងុវិស័យពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ និងវិស័យសែវាម្ហបូ
អាហារបានថយចុះមកតែមឹ1.6ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែមុំននៅខែ
មិថុនាឆ្នែំ2019ធៀបនឹង5.9ភាគរយនៅឆ្នែំ2018(រូប3)4។

ចំណោក នោ ទីផោសារ សហរដ្ឋអាមោរិកកំពុង កើនឡើង

ខណៈដោល សហភាពអឺរ៉ុប   ជា ទីផោសារ ដ៏សំខាន់បំផុត សមោោប់ 
ការ នាំចោញ សម្លៀកបំពក់ និង សោបោក ជើង របស់កម្ពុជាក្នុង រយៈ 
ពោល ជាចោើនឆ្នោំ កន្លងមកនោះ ចំណោកនោ ទីផោសារ សហរដ្ឋ អាមោរិក  
បានកើនឡើង យ៉ោង ឆប់ រហ័ស តំងពីឆ្នោំ 2018 ដោយមានចំនួន
31ភាគរយគិតតែឹមខែមិថុនាឆ្នែំ2019ដែលមានចំនួនចែើន
ជាងចំណែកនែទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុប (មិនរាប់បញ្ចូលចកែភព
អង់គ្លែស)ដែលថយមកតែឹម30ភាគរយក្នុងអំឡុងពែលដូចគា្នែ
នែះ (រូប 4)។ ការកើនឡើងនែចំណែកទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិក
នាពែលថ្មីៗនែះ អាចមួយផ្នែកបណ្តែលមកពីការបង្វែរទិសដៅ
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយសារតែសងែ្គាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋ
អាមែរិក និងចិន។ ខណៈដែលពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីរវាងចិន និង
សហរដ្ឋអាមែរិកលើផលិតផលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ
ពន្ធនាំចូល បានថយចុះ5 ការនាំចូលទំនិញទាំងនែះពីបែទែស
គោលដៅផែសែងទៀតរបស់ចិន និងសហរដ្ឋអាមែរិក បានកើន
ឡើង។ កែមុហុ៊ននំាចែញនែបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍នៅអាសីុបូព៌ាែ
ក៏ទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ផងដែរ។ វៀតណម និងមា៉ែឡែសុី

4 ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយលើកលែងតែរថយន្ត៖សរុបនៅអាមែរិកមិនមែនជាការលក់ដែលបែែបែួលតាមរដូវកាលការយិល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមែរិក។
5 ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019d។
6 សមែែប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលhttps://kh.usembassy.gov/duty-free-access-travel-goods-made-cambodia/។
7 របាយការណ៍បែចាំខែ(ខែសីហាឆ្នែំ2019)កែសួងឧសែសាហកម្មនិងសិបែបកម្ម។

ស្ថតិក្នងុចំណោមបែទែសទទួលបានបែយោជន៍ចែើនជាងគែទំាង
5 ពីទីផែសារចិន និងសហរដ្ឋអាមែរិក ខណៈដែលកម្ពុជា (ទទួល
បានបែយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមែរិក) និងម៉ុងហ្គែលី (ទទួលបាន
បែយោជន៍ពីចិន) ទទួលបានផលចំណែញតិចជាង គិតជា
បរិមាណជាក់ស្តែងប៉ុន្តែមានចំនួនចែើនធៀបនឹងផសសរបស់
ខ្លួន។ ចំណែកនែការនាំចែញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប
តែូវបានរំពឹងថានឹងរួមតូចថែមទៀតបែសិនបើមានការពែយួរបែព័ន្ធ
អនុគែែះពន្ធ EBAនៅឆ្នែំកែែយនែះ។កែែមការជំរុញដោយ
ការនាំចូលទៅទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិកដោយមិនបង់ពន្ធ ដែល
ទទួលបានកាលពីថ្ងែទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នែំ 20166 គមែែង
វិនិយោគលើផលិតកម្មទំនិញធ្វើដំណើរ (វា៉ែលី កាបូបសា្ពែយ
កាបូបដែ និងកាបូបលុយ)បានកើនឡើងយ៉ែងខា្លែំង។ គមែែង
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសដែលតែូវបានអនុម័តក្នុងវិស័យទំនិញ
ធ្វើដំណើរបានកើនឡើងដល់202.5លានដលុា្លែរក្នុងរយៈពែល
8ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ 2019 កើនពីទំហំទឹកបែែក់ 50លានដុលា្លែរ
កាលពីឆ្នែំ 2018។ ចំនួនរោងចកែផលិតទំនិញធ្វើដំណើរបាន
កើនពី 67រោងចកែនៅឆ្នែំ20187 ដល់105រោងចកែនៅក្នុង
ខែសីហាឆ្នែំ2019 ដល់ 105រោងចកែ កាលពីខែ សីហា ឆ្នែំ
2019កើនពី67រោងចកែនៅឆ្នែំ20187។

ខណៈដោល កា រវិនិយោគ វិស័យឯកជនកើនឡើង  ការ វិនិយោគ 
ផ្ទោល់ពីបរទោសដោលតោូវបានអនុម័ត ថយចុះបន្តិច

ការសនោយា វិនិយោគ ផ្ទោល់ពីបរទោស (គមោោង  វិនិយោគផ្ទោល់ពី 
បរទោស ដោល តោូវបានអនុម័ត) បាន ថយចុះ នៅ ឆមាស ទីមួយ 
ក្នុងឆ្នោំ 2019 ធៀប នឹង ឆ្នោំ 2018។នៅអំឡុងរយៈពែល6ខែ

រូប 3 ៖  ការ លក់រាយ នៅ សហរដ្ឋ អាមោរិក និង ការនាំចោញរបស់ 
កម្ពុជា ទៅ សហរដ្ឋ អាមោរិក  
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជានិងការយិល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមែរិក
សម្គ្រល់៖ ការលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមែរិកលើកលែងតែការជួញដូររថយន្ត
និងគែឿងបនា្លែស់។

រូប 4 ៖ ការ នាំចោញ សម្លៀកបំពក់ និង សោបោកជើង  តម បោទោស 
គោលដៅ សំខាន់ ៗ   
(ដើមឆ្នែំមកទល់បច្ចុបែបន្ន,ភាគរយសរុប)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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ដំបូងក្នុងឆ្នែំ 2019 ទំហំទឹកបែែក់នែគមែែងវិនិយោគដែលតែូវ
បានអនុម័ត (ក្នុងសែុក និងការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស) កើន
ឡើងដល់4.6ពាន់លានដុលា្លែរឬកំណើនបែមាណ60ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ក្នុងអំឡុងពែលដូចគា្នែនែះលំហូរការវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសដែលតែវូបានអនុម័តបានថយចុះមកតែមឹ1ពាន់
លានដុលា្លែរធៀបនឹង2.4ពាន់លានដុលា្លែរនៅឆ្នែំ2018ការសនែយា
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងឧសែសាហកម្មកែ
ច្នែម្ហូបអាហារ(មិនមែនសម្លៀកបំពាក់)និងវិស័យលក់រាយនិង
លក់ដុំ បានថយចុះបន្តិច8។ ក្នុងវិស័យផលិត ការវិនិយោគ
វិស័យឯកជននៅតែផ្តែតលើវិស័យសំណង់ អចលនទែពែយ និង
ទែសចរណ៍ ដែលសរុបចូលគា្នែមានបែមាណពីរភាគបីនែការ
វិនិយោគសរុប (ដែលបានអនុម័ត) ក្នុងរយៈពែល 6 ខែដំបូង
ក្នុងឆ្នែំ2019។ភាពរើកចមែើននែវិស័យសំណង់ក៏បានជួយជំរុញ
កំណើនឧសែសាហកម្មគាំទែរោងចកែនិងសហគែែសធុនតូចនិង
មធែយម ដែលភាគចែើនស្ថិតកែែមការកាន់កាប់ដោយវិនិយោគិន
ចិន ដើមែបីផលិត និងផ្គត់ផ្គង់សមា្ភែរសាងសង់ គែឿងសង្ហែរឹម
លោហៈធាតុនិងផលិតផលផ្លែស្ទិក។

លំហូរ មូលធនចូលជួយជំរុញកំណើន ការ វិនិយោគ និងការ 
បោើបោោស់ ក្នុងសោុក 

កំណើនខា្លោំងនោ លំហូរ មូលធ នចូលដោលកម្ពុជា ធា្លោប់មាន ក្នុង 
រយៈពោលជាចោើនឆ្នោំកន្លងមក បាន គាំទោ  ដល់ការ វិនិយោគ និង 
ការ បោើបោោស់ ក្នងុសោកុ។កម្ពជុាស្ថតិក្នងុចំណោមបែទែសជោគជ័យ
បំផុតក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស ដោយមាន
លំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសជាមធែយម11.9ភាគរយ
នែ ផសស ក្នុងមួយឆ្នែំក្នុងអំឡុងពែលកែែយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
សកល។ដោយសារតែអ្នកបែើបែែស់និងវិនិយោគិននៅតែមាន

8 របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2018ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។

ទំនុកចិត្តបែកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម តមែូវការក្នុងសែុកនៅតែ
មានស្ថិរភាព ហើយតមែូវការនែះតែូវបានបំពែញដោយកំណើន
ខា្លែំងនែការនាំចូល។នៅរយៈពែល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ2019ការ
នំាចូលផលិតផលបែែងកាតនិងមូ៉តូបានកើនឡើង91.0ភាគរយ
និង18.5រៀងគា្នែ(រូប5)។ដើមែបីបំពែញតាមតមែូវការក្នុងសែុក
ខា្លែំងនែះ ការនាំចូលទំនិញបែើបែែស់ ដូចជា គែឿងឧបភោគ
បរិភោគគែឿងអែឡិចតែូនិក និងឱសថ ក៏មានកំណើនផងដែរ
ដោយកើន 27ភាគរយ, 87.5ភាគរយ និង 14.7ភាគរយ
រៀងគា្នែ។ ដូចគា្នែនែះដែរ កំណើនខា្លែំងនែសកម្មភាពសាងសង់
ដែលតែវូបានជំរុញដោយទំនុកចិត្តបែកបដោយសុទិដ្ឋនិិយមរបស់
វិនិយោគិនបានបង្កើនកំណើនការនាំចូលសមា្ភែរសាងសង់។ការ
នំាចូលដែកថែបបានកើនឡើងយ៉ែងខា្លែងំរហូតដល់63.5ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុនគិតជាបរិមាណដោយកើនឡើងពីចំនួន27.7
ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018 ខណៈដែលសមា្ភែរសាងសង់ផែសែងទៀត
បានកើនឡើង87.1ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន(រូប6)។

ឱនភាព គណន ីចរន្ត កើនឡើង  ប៉ុន្តោ នៅតោ ទទួលបាន 
ហិរញ្ញបោបទាន ទាំងសោុង ពីកា រវិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស

ការ ថយចុះបន្តចិ នោការ នំាចោញ និង ការ បន្ត មានកំណើន ខា្លោងំ 
នោការ នំាចូល ធ្វើ ឱោយ ឱនភាព គណនី ចរន្ត របស់ កម្ពជុា កើន ឡើង  9�8 
ភាគរយ នោ ផសស នៅឆ្នោំ 2010 កើនព ី 9�4 ភាគរយ នោ ផសស 
នៅឆ្នោ ំ 2018 ដោយនៅតែទទួលបានហិរញ្ញបែបទានទំាងសែងុពី
ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។បើទោះជាការនំាចែញទំនិញថយចុះ
បន្តចិ បុ៉ន្តែ ការនំាចែញសែវាសរុបកើនឡើង ដោយមួយផ្នែកធំ
ជំរុញដោយការទទួលសែវាធ្វើដំណើរដែលភាគចែើនមកពីវិស័យ
ទែសចរណ៍។ការផ្ទែរបែែក់បច្ចបុែបន្នតែវូបានគំាទែដោយបញ្ញើបែែក់
របស់កម្មករនិយោជិត (បែែក់សុទ្ធ) ដែលតែវូបានប៉ាែន់បែមាណ

រូប 5 ៖ ការនាំចូល ទំនិញជាប់ធន់ និង ផលិតផល បោោងកាត 
កើនឡើង  
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

រូប 6 ៖ ការនាំចូល សមា្ភោរ សាងសង់ និង ដោកថោប កើនឡើង 
យ៉ោងខា្លោំង  
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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ថានឹងកើនឡើងដល់បែមាណ1ពាន់លានដុលា្លែរនៅឆ្នែំ2018។
លំហូរចូលជាបន្តបនា្ទែប់នែការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសបានផ្តល់
ហិរញ្ញបែបទានដល់ឱនភាពគណនីចរន្ត។ លំហូរចូលការវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសនិងការចាក់បញ្ចលូរូបិយប័ណ្ណក្នងុសែកុបានផ្តល់
លទ្ធភាពឱែយធនាគារកណ្តែលបន្តបង្កើនទុនបមែងុអន្តរជាតិកាន់តែ
ចែើនដែលមានចំនួនដល់ទៅ11.3ពាន់លានដុលា្លែរគិតតែឹមខែ
មិថុនា ឆ្នែំ 2019 ឬស្មើនឹង 24.7 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន
(ស្មើនឹងរយៈពែលជាង5ខែនែការនាំចូលដែលបានពែយាករណ៍)។

សកម្មភាពសាងសង់ ដ៏ រស់រវើក នៅតោ បន្ត  បើទោះបីជា មាន 
ការ ថយចុះនោ លំហូរចូ ល ការវិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស ក្តី

នៅរយៈពោល 6 ខោ ដំបូងក្នុង ឆ្នោំ 2019 គមោោងអភិវឌោឍន៍ 
លំនៅ ដា្ឋោន និង ពណិជ្ជកម្ម ដោលបានអនុម័ត  មានទំហំទឹកបោោក់ 
3�4 ពន់លានដុលា្លោរ ឬស្មើនឹងកំណើន   56�5 ភាគរយ  ធៀប នឹង 
ឆ្នោំមុន ។ កែែពីទីកែុងធំជាងគែទាំងពីរនៅកម្ពុជា (ភ្នំពែញ និង
សៀមរាប) ទីកែុងចែកអន្តរជាតិ ដូចជា ទីកែុងតំបន់ឆ្នែរសមុទែ
កែុងពែះសីហនុបាវិត(ចែករបៀងពែំដែនកម្ពុជានិងវៀតណម)
និងបោ៉ែយប៉ែត(ចែករបៀងពែំដែនកម្ពុជានិងថែ)ក៏មានកំណើន
សំណង់ចែើនដែរ។ កំណើនលឿនបំផុតនែសកម្មភាពសាងសង់
ស្ថិតក្នុងទីរួមខែត្តពែះសីហនុដែលទទួលបានគមែែងសាងសង់
ដែលតែូវបានអនុម័តទំហំទឹកបែែក់ 1 ពាន់លានដុលា្លែរនៅរយៈ
ពែល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ2019ធៀបនឹងការវិនិយោគដែលមាន
ទំហំទឹកបែែក់1.08ពាន់លានដុលា្លែរពែញមួយឆ្នែំ 2018។ជា
លទ្ធផលខែត្តពែះសីហនុកំពុងបែែកា្លែយទៅជាទីកែងុឧសែសាហកម្ម
ដែលមានសកម្មភាពវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និងទែសចរណ៍
យ៉ែងរស់រវើក ដែលទទួលបានការគាំទែពី ពែលានយន្តហះ

9 សមែែប់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីផ្លូវលែបឿនលឿនភ្នំពែញ-ពែះសីហនុសូមមើលhttp://www.mpwt.gov.kh/kh/public-works/expressways។

អន្តរជាតិនៅជិតទីរួមខែត្ត និងកំពង់ផែសមុទែដ៏ធំបំផុតរបស់
កម្ពុជា។បច្ចុបែបន្ន កំពុងមានការសាងសង់ផ្លូវលែបឿនលឿនដែល
តភា្ជែប់ខែត្តពែះសីហនុទៅរាជធានីភ្នំពែញ9។

ខណៈដោល ចំនួន ភ្ញៀវទោសចរនៅតោបន្តកើនឡើង ចំនួន 
ភ្ញៀវ ទោសចរដោលមកទសោសនា បោោសាទ អង្គរ វត្ត បានថយចុះ

ភាគចោើន ដោយសារតោ កំណើន ចំនួនភ្ញៀវ ទោសចរចិន  ចំនួន 
ភ្ញៀវ ទោសចរ អន្តរជាតិសរុប បានកើនឡើង រហូត ដល់  11�2 ភាគរយ  
ធៀបនឹង ឆ្នោំមុន  កើន ពី កំណើន 10�7 ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2018 (រូប
7)។ បែហាក់បែហែលគា្នែនឹងកំណើនលំហូរចូលនែការវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសដែរចំនួនភ្ញៀវទែសចរចិនមានជិត40ភាគរយ
នែចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុប ឬស្មើនឹង 1.3 លាននាក់
ក្នុងរយៈពែល 6 ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ 2019។ ចំណែកចំនួនភ្ញៀវ
ទែសចរមកពីបែទែសវៀតណម (12.0ភាគរយ) ឡាវ (6.1
ភាគរយ)និងថែ(5.2ភាគរយ)ឈរនៅលំដប់បនា្ទែប់ពីចិនបើ
ធៀបនឹងចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុប។ ភ្ញៀវទែសចរមកពី
សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានថយចុះ20ភាគរយ (ដោយសារការថយ
ចុះនែការវិនិយោគរបស់កូរ៉ែខាងតែបូងនៅកម្ពជុា) ហើយចំនួនភ្ញៀវ
ទែសចរកូរ៉ែឈរនៅលដំប់ទី5ឬស្មើនឹង4.2ភាគរយនែចំនួន
ភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុប។ចំនួនភ្ញៀវទែសចរមកពីបែទែសជបុ៉ន
ឈរនៅលំដប់ទី6ឬស្មើនឹង3.0ភាគរយដោយមានកំណើន3
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែមុំន។ហែតុនែះវិស័យទែសចរណ៍របស់កម្ពជុា
នៅតែពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទែសចរមកពីតំបន់អាសីុ និងប៉ាែសុីហ្វិក
ដែលមានចំនួន82ភាគរយនែចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុប
ចំណែកចំនួនភ្ញៀវទែសចរមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមែរិកមានចំនួនតែឹម
តែ12.4ភាគនិង5.7ភាគរយរៀងគា្នែតែប៉ុណោ្ណែះ។

រូប 7 ៖ ចំនួន ភ្ញៀវ ទោសចរ ដោលចូលមក  បោទោសកម្ពុជា ថោ និង 
វៀតណាម  
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖ទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នែំ2014រួមបញ្ចូលចកែភពអង់គ្លែស។

រូប 8 ៖ ចំនួន ភ្ញៀវ ទោសចរអន្តរជាតិ  ដោលចូលមក  តមពោលាន 
យន្តហោះ សៀមរាប  
(ដើមឆ្នែំមកទល់បច្ចុបែបន្នភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35

ធ��-
10

ធ��-
11

ធ��-
12

ធ��-
13

ធ��-
14

ធ��-
15

ធ��-
16

ធ��-
17

ធ��-
18

មិថ
ុ�

-1
9

�� កម��� �ៀត�ម

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

មក
�-

06
វ�ច
�ិ�

-0
6

ក�
��-0

7
កក

��
-0

8
ឧស

�
-0

9
មិ�

-1
0

មក
�-

11
វ�ច
�ិ�

-1
1

ក�
��-1

2
កក

��
-1

3
ឧស

�
-1

4
មិ�

-1
5

មក
�-

16
វ�ច
�ិ�

-1
6

ក�
��-1

7
កក

��
-1

8
ឧស

�
-1

9

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ

14បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ប្អប់ 2  

ខណៈដោល បោោង្គ បោោសាទ អង្គរ វត្ត  និង កោុង ភ្នំពោញនៅ តោ ជា ទីតំង 
ទាក់ទាញ ទោសចរណ៍សំខាន់ៗ  កោុង ពោះសីហនុ  កំពុង បោោកា្លោយ ខ្លួនទៅ 
ជា ទតីំង ទាក់ ទាញ ទោសចរណ៍ ដ៏សំខាន់ ។ នៅអំឡុងរយៈពែល 6 ខែ
ដំបូងក្នុងឆ្នែំ 2019 ការមកដល់នែភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមកកាន់កែុង
ពែះសីហនុបានកើនឡើងយ៉ែងខា្លែំង ហើយទីកែុងដែលកំពុងរើកចមែើន
យ៉ែងឆប់រហ័សនែះ ទទួលបានភ្ញៀវទែសចរ 300,000 នាក់ (រូប
B2.1) ឬស្មើនឹងកំណើន 357.5 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ ពែលាន
យន្តហះអន្តរជាតិពែះសីហនុមានអ្នកធ្វើដំណើរសរុបជាង650,000
នាក់(ទាំងចែញនិងចូល)នៅឆ្នែំ2018និងទទួលបានកំណើនយ៉ែង
ចែើន ក្នុងតួលែខ 3 ខ្ទង់ជារៀងរាល់ឆ្នែំចាប់តាំងពីឆ្នែំ 2016 ដោយ
សារការបើកចំហរចែកអន្តរជាតិថ្មីៗ ជាពិសែសជើងហះហើរទៅមក
ទីកែុងនានានៅបែទែសចិន និងរវាងខែត្តពែះសីហនុ និងទីកែុងធំៗ
សំខាន់ៗដូចជាគូឡាឡាំពួនិងហូជីមិញ។បច្ចុបែបន្នមានការពងែីកផ្លូវ
រត់របស់យន្តហះរហូតដល់3,300ម៉ែតែខណៈដែលការសិកែសានានា
កំពុងធ្វើឡើងសមែែប់ការកសាងចំណតអ្នកដំណើរថ្មីមួយដែលនឹង
តែូវអនុវត្តនៅពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 20201។ យ៉ែងណក៏ដោយ ការកើន
ឡើងយ៉ែងខា្លែំងនែចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមកកាន់កែុងពែះសីហនុ
ហាក់ទទួលបានការគាំទែភាគចែើនដោយកំណើនការវិនិយោគដែល
ពោរពែញដោយសកម្មភាពសាងសង់យ៉ែងសកម្ម។
រូប B2�1 ៖ ការមកដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិនោអាកាសយនដា្ឋោន 
សំខាន់ៗ របស់បោទោសកម្ពុជា

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

ផ្ទយុទៅវិញ ចំនួន ភ្ញៀវ ទោសចរ អន្តរជាតិ តម ជើងហោះហើរ មក កាន់  
បោទោសកម្ពុជា ដើមោបី ទសោសនា ទីតំង ទាក់ទាញ ទោសចរណ៍ ធំៗ ក្នុង ខោត្ត 
សៀម រាប បាន ធា្លោក់ចុះ ។តាំងពីដើមឆ្នែំមកចំនួនភ្ញៀវទែសចរដែលមក
កាន់ខែត្តសៀមរាប បានចាប់ផ្តើមធា្លែក់ចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីវិបត្តិ
ហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នែំ 2008/2009។ គិតតែឹមពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 2019
ចំនួនភ្ញៀវទែសចរមកកាន់ខែត្តសៀមរាប ដែលមានបែែង្គបែែសាទអង្គរ
(សមែបត្តិបែតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក) បានធា្លែក់ចុះបែមាណ 5.5 ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុន ទោះបីជាចំនួនភ្ញៀវទែសចរសរុបតាមជើងហះហើរ
ទៅកាន់ពែលានយន្តហះសំខាន់ៗទាំងបី បានកើនឡើងចំនួន 17.4
ភាគរយក្តី (ចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុបមកកាន់កម្ពុជាកើនឡើង
11.2 ភាគរយ)។ ខណៈដែលកម្ពុជាសំបូរដោយធនធានយ៉ែងចែើន

1/ សូមមើលhttps://corp.cambodia-airports.aero/en/press-release/cambodia-airports-won-award-marketing-sihanoukville-airlines
2/ សូមមើលhttps://www.travstore.com/how-to-construct-itinerary-for-repeat-travelers-to-bangkok/
3/ សូមមើលផ្នែកអត្ថបទជែើសរើសស្តីពីការបង្កើនសកា្តែនុពលទែសចរណ៍ជាអតិបរមានបច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខែតុលាឆ្នែំ2017

សមែែប់វិស័យទែសចរណ៍ដែលមានលក្ខណៈចមែុះ និងសក្តិសមបំផុត
សមែែប់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចសង្គម ប៉ុន្តែកម្ពុជាឈរនៅលំដប់បាត
តារាង (លែខរៀងទី 98នៅឆ្នែំ 2019)ក្នុងសន្ទសែសន៍ស្តីពីភាពបែកួត
បែជែងផ្នែកទែសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ធៀបនឹងបែទែសជិតខាង
(ដូចជាឡាវដែលឈរនៅលែខរៀងទី97វៀតណមដែលឈរនៅលែខ
រៀងទី63និងថែដែលឈរនៅលែខរៀងទី31)។ចំណុចនែះអាចបញ្ជែក់
បានថាវិស័យទែសចរណ៍នៅកម្ពុជាតែូវការការអភិវឌែឍបន្ថែមទៀត។

ការ ចូល មកកំសាន្ត ម្ត ងហើយ ម្តងទៀតរបស់  ភ្ញៀវ ទោសចរ បរទោស 
មកកាន់ កម្ពុជា មានភាព បោសើរឡើង បន្តិច  ដោយ កើនឡើង ព ី 16�2 
ភាគរយ នៅ ឆ្នោ ំ2013 រហូតដល់ 21�3 ភាគរយ  នៅឆ្នោ ំ2018(បុ៉ន្តែអតែែ
នែះនៅតែឈរកែែយបែទែសថែដែលមានចំនួន 60-70ភាគរយ2)។
យ៉ែងណក៏ដោយ នៅតែមាននិនា្នែការគួរឱែយពែួយបារម្ភមួយចំនួន។
ឧទាហរណ៍ ការសា្នែក់នៅហាក់មានរយៈពែលខ្លី និងមិនបែែបែួលចែើន
ឡើយ(កើនឡើងពីរយៈពែល5.4ថ្ងែនៅឆ្នែំ2013រហូតដល់6.4ថ្ងែ
នៅឆ្នែំ2018។ក្នុងនោះតម្លែដែលទទួលបានសមែែប់ភ្ញៀវទែសចរមា្នែក់
មានចំនួនថយចុះដោយធា្លែក់ចុះពីចំនួន809ដុលា្លែនៅឆ្នែំ2013មក
តែឹមចំនួន 552ដុលា្លែនៅឆ្នែំ 2018។អាជីវកម្មកមែិតទាប រើកចមែើន 
និងមានសញ្ញែនែការសឹករែចរឹលទីតំាងសំខាន់ៗនៅបែែង្គបែែសាទអង្គរ
វត្ត។កែែពីនែះ ក្នុងអំឡុងពែលកែែយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល កំណើន
ចំនួនភ្ញៀវទែសចរមកកាន់កម្ពុជា បានធា្លែក់ចុះក្នុងអតែែជាមធែយម 12
ភាគរយក្នងុមួយឆ្នែំធៀបនឹងអតែែ20ភាគរយក្នងុមួយឆ្នែំនៅអំឡុងពែល
មុនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល។ ថ្មីៗនែះ ចំនួនភ្ញៀវទែសចរមកកាន់កម្ពុជា
ពឹងផ្អែកកាន់តែខា្លែងំលើភ្ញៀវទែសចរចិនដែលមានអតែែបែមាណ32.6
ភាគរយនែចំនួនភ្ញៀវទែសចរសរុប ដោយមានអតែែកំណើនធៀបនឹង
ឆ្នែំមុនកើនឡើងដល់67.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2018។

កា រសិកោសា នៅឆ្នោំ 2017 បានផ្តល់ ភស្តុតង បោយោល សំខាន់   ដោល 
បង្ហោញ ថា    មាន ការ ធ្វើ សមាហរណកម្មផ្លូវការ តិចតួច ដោយ សហគោោស 
ទោសចរណ៍  ក្នងុ សង្វោក់តម្លោ តមខោសោទទឹង 3។ គា្មែនកែមុហុ៊នគែប់គែងទិស
ដៅទែសចរណ៍ដែលធ្វើបែតិបត្តិការឬកាន់កាប់កន្លែងសា្នែក់នៅនិងកែុម
ហុ៊នដឹកជញ្ជនូឡើយហើយសហគែែសទែសចរណ៍មានចែកទែសចរណ៍
យ៉ែងតិចពីរ (កែុងភ្នំពែញនិងខែត្តសៀមរាប)ដែលជាញឹកញប់ស្ថិត
កែែមការគែប់គែងតែមួយ។ ចំណុចនែះឆ្លុះបញ្ចែំងពីរបៀបដែលកម្ពុជា
ផ្តល់សែវាដល់ភ្ញៀវទែសចរ គឺមិនសូវមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លវូគោកនិង
ការអភិវឌែឍផលិតផលដោយបែតិបត្តកិរនៅជំុវិញទិសដៅទែសចរណ៍ដែល
បានបង្កើតឡើងនោះទែ។ កង្វះហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធធ្វើដំណើរ និងភាព
ទន់ខែសាយនែសែវាបរិសា្ថែនបានរំាងស្ទះមិនឱែយកម្ពជុាសមែែចបានកំណើន
ទែសចរណ៍ដែលកាន់តែមាននិរន្តរភាព និងបរិយប័ន្ន ពែែះទិសដៅ
ទែសចរណ៍បនា្ទែប់បនែសំជាចែើន មិនអាចទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិស័យ
ឯកជនលើហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធសែវាទែសចរណ៍ដែលមានគុណភាពបាន
ឡើយ។ដូច្នែះចាំបាច់តែូវមានការចាត់វិធានការបនា្ទែន់ដើមែបីដោះសែែយ
ឧបសគ្គធំៗដូចជាកង្វះការផ្តល់មូលនិធិដោយវិស័យសាធារណៈនិង
ឯកជន កង្វះការសមែបសមែលួក្នងុចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នងុឧសែសាហកម្ម
ទែសចរណ៍ និងកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការរចនា និងអនុវត្តយុទ្ធនាការធ្វើ
ទីផែសារទិសដៅទែសចរណ៍បែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
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តំបន់ ឆ្នោរ កំពុង កា្លោយ ជា ទិសដៅ ទោសចរណ៍ ថ្ម ីយ៉ោង ឆប់ រហ័ស  
ជាពិសោស កោងុពោះសីហនុ ។នៅរយៈពែល6ខែដំបូងក្នងុឆ្នែំ2019 
ចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមកកាន់កែងុពែះសីហនុបានកើនឡើង
យ៉ែងខា្លែំង ហើយទីកែុងដ៏រស់រវើកនែះទទួលបានភ្ញៀវទែសចរ
បែមាណ300,000នាក់ឬស្មើនឹងកំណើន357.5ភាគរយធៀប
នឹងឆ្នែំមុន (មើលបែអប់ 2)។ ក្នុងចំណោមចំនួនភ្ញៀវទែសចរ
អន្តរជាតិសរុបដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជា ភ្ញៀវទែសចរបរទែស
ដែលមកកំសាន្តនៅកែងុភ្នពំែញ(និងតំបន់ជំុវិញ)កើនឡើងដល់
50ភាគរយនៅឆ្នែំ 2019 កើនពី 46ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018។
កំណើននែះគឺដោយសារតែមានភ្ញៀវទែសចរកាន់តែចែើនចូលមក
កម្ពុជាដើមែបីធ្វើជំនួញ។

យ៉ោង ណាក៏ដោយ  ភ្ញៀវទោសចរដោល មកទសោសនា បោោសាទ 
អង្គរ វត្ត បាន ថយចុះ 8�3 ភាគរយ  ធៀបនឹង ឆ្នោំមុន  នៅរយៈពោល 
6 ខោដំបូង ក្នុងឆ្នោំ 2019។ចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិដែលមក
ដល់ពែលានយន្តហះអន្តរជាតិសៀមរាប បានថយចុះជាលើក
ដំបូងចាប់ពីការកើតមានវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នែំ 2008/2009។
ចំនួនភ្ញៀវទែសចរដែលមកកាន់ខែត្តសៀមរាបបានថយចុះ5.5
ភាគរយនៅអំឡុងឆ្នែំនោះរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នែំ2019បើធៀប
នឹងកំណើនចំនួន6.5ភាគរយនៅឆ្នែំ2018និង2០.8ភាគរយ
នៅឆ្នែំ2017(រូប8)។ក្នុងចំណែកចំនួនភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិ
ដែលមកកាន់កម្ពជុាចំនួនភ្ញៀវទែសចរដែលមកកំសាន្តនៅសៀមរាប 
បានថយចុះ 40.4 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2019 ធៀបនឹងចំនួនកើន
ឡើង47.3ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុននៅឆ្នែំ2018។បើទោះជា
មិនទាន់អាចទាញសែចក្តីសន្និដ្ឋែនណមួយបាន ការថយចុះ
នែចំនួនភ្ញៀវទែសចរបរទែសមកទសែសនាបែែសាទអង្គរវត្តអាច
បង្ហែញថា តំបន់បែែង្គបែែសាទនៅខែត្តសៀមរាប ដែលធា្លែប់ជា
ទិសដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជា លែងអាច
ទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរដោយគា្មែនផលិតផលបន្ថែមបានទៀត
ហើយ។ ក្នុងសា្ថែនភាពនែះ អាជា្ញែធរកម្ពុជាកំពុងសិកែសាទៅលើ
ផែនការមែសមែែប់វិស័យ ទែសចរណ៍នៅខែត្តសៀមរាប និង
បានកំណត់ពីផលិតផលទែសចរណ៍ថ្មីៗដែលមានសកា្តែនុពល
ជាពិសែសនៅភ្នំគូលែនតំបន់ទន្លែសាបនិងតំបន់ដែលស្ថិតនៅ
ក្នុងបែែង្គបែែសាទអង្គរ។ទោះជាយ៉ែងនែះក្តី អាចថាចាំបាច់តែូវ
មានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ សែវា និង
ផលិតផលទែសចរណ៍។

ជិត ពក់កណា្តោលនោ ភ្ញៀវ ទោសចរចិន ចូលមក បោទោស កម្ពុជា 
ដើមោបីធ្វើជំនួញ

នៅ ឆមាស ទីមួយក្នងុឆ្នោ ំ 2019  ភ្ញៀវ មកពី ចិនចំនួន  42 ភាគ 
10 សែចក្តីសមែែចលែខ201/QD-TTgចុះថ្ងែទី22ខែមករាឆ្នែំ2013អនុម័តផែនការមែស្តីពីការអភិវឌែឍវិស័យទែសចរណ៍វៀតណមរហូតដល់ឆ្នែំ2020

ដោយមានចក្ខុវិស័យរហូតដល់ឆ្នែំ2030។
11 របាយការណ៍ខែកក្កដឆ្នែំ2019ស្តីពីវិស័យកសិកម្មជលផលនិងរកុា្ខែបែមាញ់ចុះថ្ងែទី16ខែសីហាឆ្នែំ2019របស់កែសួងកសិកម្មរកុា្ខែបែមាញ់និង

នែសាទ។

រយ ចូលមក កម្ពុជា ដើមោបីធ្វើ ជំនួញ ហើយនៅឆ្នែំ2018ចំនួននែះ
មានតែមួយភាគបួនប៉ណុោ្ណែះ។ភ្ញៀវដែលមកកាន់កម្ពុជាដើមែបីធ្វើ
ជំនួញកើនឡើងដល់ 21.0 ភាគរយនៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2019
កើនពី11.1ភាគរយនៅខែធ្នូឆ្នែំ2018(រូប9)។ចំណុចនែះ
បញ្ជែក់ថា កម្ពុជាមានភាពទាក់ទាញកាន់តែខា្លែំងឡើងសមែែប់
វិនិយោគិន (ចិន) ដោយចំណែកវិនិយោគិនចិនមានចំនួនកើន
ឡើងធៀបនឹងចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុប។ ចំណុចនែះសុីសង្វែក់
គា្នែនឹងកំណើនចំណែកលំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
(ចិន)ដែលបានគាំទែដល់កំណើនវិស័យសំណង់និងសកម្មភាព
ពាណិជ្ចកម្ម និងការវិនិយោគដែលកំពុងកើនឡើងថ្មី ចែញពី
សហគែែសធុនតូចនិងមធែយមចិនដែលផ្តែតជាចមែបងលើសមា្ភែរ
សំណង់គែឿងសង្ហែរឹម សមា្ភែរការិយល័យ និងសមា្ភែរអគ្គិសនី
ក្នងុផ្ទះដែលបមែើឱែយអចលនទែពែយថ្មីៗ ដែលបានសាងសង់ឡើង។

នៅតោមាន សកា្តោនុពល យ៉ោង ចោើន  ក្នងុ វិស័យ ទោសចរណ៍ ដោល 
មិនទាន់បានបោើបោោស់ ។ក្នុងរយៈពែល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ2019
កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិសរុប 3.34 លាននាក់
ប៉ុន្តែតួលែខនែះស្មើនឹងចំនួនតែឹមតែ10.5ភាគរយនែចំនួនភ្ញៀវ
អន្តរជាតិសរុប ដែលចូលមកបែទែសទាំងបីក្នុងតំបន់ (កម្ពុជា
វៀតណមនិងថែ)។ក្នុងអំឡុងពែលដូចគា្នែនែះបែទែសថែទទួល
បានភ្ញៀវទែសចរ 19.7លាននាក់ ចំណែកបែទែសវៀតណម
ទទួលបានភ្ញៀវទែសចរ 8.5 លាននាក់។ ការវិនិយោគកាន់តែ
ចែើនលើការផ្តល់ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទែសចរណ៍សាធារណៈគែប់
គែែន់ និងមានមុខងរល្អបែសើរ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនកិច្ចសហ
បែតិបត្តិការរវាងគែឹះសា្ថែនពាណិជ្ជកម្ម និងគែឹះសា្ថែនសាធារណៈ
ហាក់ជាកតា្តែចំាបាច់ដើមែបីទាញបែយោជន៍ទីផែសារទែសចរណ៍ដែល
កំពុងរើកចមែើននែះ ដែលស្ថិតនៅចែកទា្វែរនែបែទែសកម្ពជុា។
ឧទាហរណ៍ផែនការវិនិយោគដ៏ធំ(2016-2020)ដែលមានទឹក
បែែក់24.0ពាន់លានដុលា្លែរ(ក្នងុនោះថវិការដ្ឋមាន8-10ភាគរយ) 
កំពុងតែវូបានអនុវត្តដោយបែទែសវៀតណមដើមែបីសាងសង់និង
ធ្វើទំនើបកម្មហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូ និងទែសចរណ៍នៅតាម
បណ្តែខែត្តដែលមានទីតាំងទាក់ទាញទែសចរណ៍សំខាន់ៗ10។

ការ បង្កបង្កើនផល យឺ តយ៉ោវ ជាងមុន បណា្តោលមកពី 
សា្ថោនភាព ធាតុ អាកាសមិនអនុគោោះ

ស្ថតិិ ផ្លវូការ  បង្ហោញថា ការ បង្ក បង្កើន ផល សោវូ វសោសា ឆ្នោនំោះ និង 
ដំណាំបំពោញបន្ថោម និង ដំណា ំឧសោសាហកម្ម  មាន ភាព យឺតយ៉ោវ 
ជាង ឆ្នោំមុន11។គិតតែឹមខែកក្កដឆ្នែំ2019ផ្ទែដីបង្កបង្កើនផល
សែូវវសែសាកើនឡើងដល់ 2.1 លានហិកតា ដែលជាបរិមាណ
ទាបជាងទំហំផ្ទែដីបង្កបង្កើនផលឆ្នែំ 2018 ចំនួន 0.13លាន

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ

16បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ហិកតា។ ទំហំនែះស្មើនឹង 81.8 ភាគរយនែគោលដៅរបស់
អាជា្ញែធរកម្ពុជា។យ៉ែងណក៏ដោយអាជា្ញែធរកម្ពុជាបានប្តែជា្ញែចិត្ត
ក្នុងការបង្កើនការបង្កបង្កើនដំណំកសិកម្ម ដើមែបីសមែែចបាន
គោលដៅនៅឆ្នែំនែះ តាមរយៈការផ្តល់សែវាផែសព្វផែសាយកសិកម្ម
ដែលផ្តែតលើផ្ទែដីដំដុះដែលតែៀមជាសែែចសមែែប់ការបង្កបង្កើន 
ផល។ ជាពិសែស តាមការរាយការណ៍ វិធានការមួយចំនួនតែូវ
បានយកមកអនុវត្តដើមែបីសមែែចគោលបំណងនែះ ដោយវិធាន
ការទំាងនោះរួមមានការបណ្តះ៉បណ្តែលមនែ្តីនិងកសិករផែសព្វផែសាយ  
ការផលិតគែែប់ពូជការសែែវជែែវនិងអភិវឌែឍន៍ការពងែកីកសិកម្ម
ជាប់កិច្ចសនែយាក៏ដូចជាទីផែសារសមែែប់ផលិតផលកសិកម្ម។ការ
បង្កបង្កើនផលសែវូនៅតែដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់ក្នងុវិស័យកសិកម្ម
នៅកម្ពុជាពែែះវាមានចំណែកបែមាណពាក់កណ្តែលនែផសស
កសិកម្ម។ការបង្កបង្កើនផលសែូវវសែសាមាន75ភាគរយសល់
ពីហ្នឹងគឺជាចំណែកនែការបង្កបង្កើនផលសែូវបែែំង។

ការ បង្កបង្កើនផលសោូវ សមោោប់ឆ្នោំ 2018 កើនដល់ 10�8 
លាន តោន ឬស្មើនឹង 3�5 ភាគរយ  ធៀបនឹង ឆ្នោំមុន  (រូប10)។ 
នែះជាកំណើន 0.37លានតោនលើសការបង្កបង្កើនផលសែូវ
នៅឆ្នែំ 2017 បើទោះបីជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារគែែះរាំង
ស្ងួតពាក់កណ្តែលរដូវ និងគែែះជំនន់នៅតាមតំបន់មួយចំនួន
ក្នុងបែទែស។ ក្នុងបរិមាណកំណើនផលសែូវបែមាណ 0.37
លានតោននែះសែូវ 0.21លានតោន ទទួលបានពីការបង្កើន

12 កែុមដែលមានមូលដ្ឋែននៅហុងកុងកំពុងវិនិយោគលើការសាងសង់រោងចកែងកែច្នែដំឡូងមី។
13 របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2018សមិទ្ធផលនិងចំណុចដៅឆ្នែំ2019កែសួងកសិកម្មរកុា្ខែបែមាញ់និងនែសាទខែមីនាឆ្នែំ2018។

ទិន្នផលចំណែកសែូវ 0.16លានតោនទទួលបានពីការពងែីក
ផ្ទែដីដំដុះ (រូប 11)។ ដូច្នែះ នៅឆ្នែំ 2018 ការកើនឡើងនែ
ទិន្នផលបង្ហែញពីការបែើបែែស់ធាតុចូលកសិកម្មកាន់តែបែសើរ
ឬកាន់តែមានបែសិទ្ធភាព។ ទិន្នផលសែូវបែែំង និងសែូវវសែសា
កើនឡើង1.7ភាគរយនិង1.0ភាគរយរៀងគា្នែប៉ុន្តែកំណើន
ការបង្កបង្កើនផលសែូវបែចាំឆ្នែំបែងចែកជាពីរគឺកំណើនចំនួន
4.1ភាគរយកែែយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលធៀបនឹងកំណើន8.3
ភាគរយមុនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល។ កម្ពុជានាំចែញអតិរែកសែូវ
អង្កររបស់ខ្លួនតែបែមាណ 17 ភាគរយប៉ុណោ្ណែះ ក្នុងទមែង់ជា
អង្ករ។ មកទល់បច្ចុបែបន្ននែះ ផលិតកម្មដំឡូងមី (13.5 លាន
តោន)តែូវបាននាំចែញដោយមិនកែច្នែ12។ចំណុចនែះបង្ហែញថា
កម្ពុជានៅតែអាចទទួលបានតម្លែបន្ថែមជាចែើន បែសិនបើ
កម្ពុជាអាចកែច្នែទំនិញកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនបាន(ឧ.សែូវ
និងដំឡូងមី) មុនពែលនាំចែញ បើទោះបីជាការធ្វើពិពិធកម្ម
ផលិតផលកសិកម្មផែសែងទៀតដូចជាចែកនិងសា្វែយសមែែប់
ការនាំចែញបង្ហែញពីសញ្ញែល្អបែសើរមួយចំនួនក្តី។តម្លែបន្ថែម
ដុលនែផលិតផលកសិកម្ម (ក្នុងតម្លែថែរ)ថយចុះមកតែឹម1.2
ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018ដោយរួមចំណែកតែ0.24ភាគរយដល់
កំណើន ផសស ពិតនៅឆ្នែំ 201813។ ផលិតកម្មកៅស៊ូ និង
ដំឡូងមីក៏កើនឡើងផងដែរកាលពីឆ្នែំមុន កើនចំនួន 16.6
ភាគរយនិង2.6ភាគរយរៀងគា្នែ។

រូប 9 ៖ ការមកដល់របស់ភ្ញៀវទោសចរតមផ្លូវអាកាស និងចំនួន
ភ្ញៀវដោលមកធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជា  
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

រូប 10 ៖ ផលិតកម្មសោូវបោចាំឆ្នោំ  
(គិតជាលានតោន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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តរាង 1 ៖ ផលិតកម្មសត្វ បោចាំឆ្នោំ (ពាន់កែបាល)

បសុ សត្វ ( គោ កោបី និង ជោូក) បសុបកោសី  (មាន់ និង ទា)

សរុប កសិដ្ឋែនគែួសារ
(%)

កសិដ្ឋែនខា្នែត
ធំ(%)

សរុប 
(ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

សរុប កសិដ្ឋែនគែួសារ
(%)

កសិដ្ឋែនខា្នែតធំ
(%)

សរុប 
(ធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

2013 6,487 96.8% 3.2% 27,316 77.6% 22.4%

2014 6,338 96.6% 3.4% -2.3% 31,584 81.1% 18.9% 15.6%

2015 6,197 96.0% 4.0% -2.2% 34,519 77.3% 22.7% 9.3%

2016 6,414 94.3% 5.7% 3.5% 35,733 79.5% 20.5% 3.5%

2017 6,555 90.1% 9.9% 2.2% 36,170 79.2% 20.8% 1.2%

2018 6,177 88.4% 11.6% -5.8% 38,094 76.0% 24.0% 5.3%

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

មាន សកា្តោនុពលជាចោើន   ដោលមិនទាន់បានបោើបោោស់ក្នុងការ 
ធ្វើ ពិពិធកម្ម  ផលិតផលកសិកម្ម  និង ពងោីក ផលិតកម្ម បសុសត្វ  
ដោយសារតែកំណើនតមែូវទីផែសារផលិតផលសត្វនៅពែលដែល
បែែក់ចំណូលគែួសារកើនឡើង។ ការកើនឡើងនែបែែក់ចំណូល
និងនគរូបនីយកម្មរួមនឹងភាពរើកចមែើនយ៉ែងឆប់រហ័សនែវិស័យ
ទែសចរណ៍ បានធ្វើឱែយមានកំណើនតមែូវការផលិតផលសត្វ។
នៅក្នុងសែុកចំណុចនែះតែូវបានឆ្លុះបញ្ចែំងដោយការកើនឡើង
នែសន្ទសែសន៍តម្លែអ្នកបែើបែែស់សមែែប់ផលិតផលសត្វ ដូចជា
សត្វគោបសុបកែសីតែីនិងអាហារសមុទែខណៈដែលសន្ទសែសន៍
តម្លែអ្នកបែើបែែស់សមែែប់គែែប់ធុញ្ញជាតិ ដូចជា អង្ករ នៅតែ
ថយចុះ (រូប 12)។ ករណីនែះក៏កើតឡើងចំពោះការនាំចែញ
ផងដែរ ដោយសារតែការកើនឡើងនែបែជាជនវណ្ណៈកណ្តែល
នៅអាសីុនិងចិន។យ៉ែងណក៏ដោយក្នងុរយៈពែលមួយទសវតែសរ៍

ចុងកែែយនែះ ការធ្វើពិពិធកម្មឆ្ពែះទៅរកផលិតកម្មផលិតផល
សត្វ (និងវារើវបែបកម្ម) មានលែបឿនយឺតដោយមានការថយចុះ
ផលិតកម្មបសុសត្វ ទាំងនៅកសិដ្ឋែនជាលក្ខណៈគែួសារ និង
កសិដ្ឋែនខា្នែតធំ ទោះបីជាមានកំណើនតមែូវការ និងតម្លែក្តី
(តារាង1)។ដូច្នែះ គោលនយោបាយជាតិដែលមានចំណុចដៅ
ចែបាស់លាស់ អាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញការវិនិយោគ
ដោយវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន និងការពងែីកផលិតផល
សត្វដែលទទួលបានការគំាទែពីបរិយកាសនិយ័តកម្មល្អសមែែប់
ពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចែញ។

កម្ពជុា គឺជា បោទោស នំាចូល  ផលិតផល សត្វចោើន ជាង នំា ចោញ។ 
នៅឆ្នែំ2018អាជា្ញែធរកម្ពុជាបា៉ែន់បែមាណថាកម្ពុជានាំចូលជែូក
(រស់)630,000កែបាលនិងនាំចូលមាន់និងទាសរុបចំនួន37
លានកែបាល ពែែះកម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់បានតែ 81 ភាគរយ

រូប 11 ៖ ការ រួមចំណោក ដល់ កំណើនផលិតកម្មសោូវ សរុប   
(គិតជាលានតោន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

រូប 12 ៖ សន្ទសោសន៍កំណើន តម្លោ អ្នកបោើបោោស់ -សាច់មាន់ 
សាច់គោ និង អាហារ សមុទោ  
សន្ទសែសន៍ថ្លែទំនិញ(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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នែតមែវូការផលិតផលសត្វសរុបបុ៉ណោ្ណែះ14។ក្នងុតារាង1ផលិត
កម្មបសុសត្វជារួមបានថយចុះ 5.8 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018។
កម្ពុជាកំពុងងកចែញពីការចិញ្ចឹមគោកែបីជាសត្វពាហនៈទៅជា
ការបង្កែត់ពូជយកសាច់។បុ៉ន្តែផលិតកម្មបសុបកែសីបានកើនឡើង
ចំនួន5.3ភាគរយកាលពីឆ្នែមុំន។យ៉ែងណក៏ដោយទំាងផលិត
កម្មបសុសត្វ និងបសុបកែសីទែង់ទែែយធំ មានកំណើនយឺត។ 5
ឆ្នែំកន្លងមក ចំណែកនែបសុសត្វ និងបសុបកែសីដែលតែូវបាន
ចិញ្ចឹមជាទែង់ទែែយធំមានកំណើនយឺតៗចំនួន11.6ភាគរយ
និង 24.0 ភាគរយរៀងគា្នែ នែផលិតកម្មសរុបនៅឆ្នែំ 2018
កើនពី3.2ភាគរយនិង22.4ភាគរយរៀងគា្នែនៅឆ្នែំ2013។

ការ ថយចុះ  តម្លោទំនិញ បន្តដាក់សមា្ពោធ ខា្លោំង លើ  ការនាំចោញ 
ទំនិញ កសិកម្មរបស ់កម្ពុជា។កែែពីនែះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាន
ដក់ចែញវិធានការការពារលើអង្ករកម្ពុជា15។ ផ្ទុយទៅវិញ ចិន
បានបង្កើនកូតានាំចូលអង្ករសមែែប់កម្ពុជាទៅ400,000តោន
នៅឆ្នែំ2019កើនពីចំនួន300,000តោននៅឆ្នែំ2018។ស្ថិតិ
ផ្លូវការបង្ហែញថា ការនាំចែញអង្ករសរុប កើនដល់ 0.25លាន
តោននៅឆ្នែំនែះរហូតដល់ខែមិថុនាឬស្មើនឹងអតែែថយចុះ3.5
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ គិតជាតម្លែវិញ ការនាំចែញអង្ករមាន
ទំហំទឹកបែែក់ 200លានដុលា្លែរ ឬស្មើនឹងកំណើន 9ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។

កម្ពុជាបន្ត កាត់បន្ថយភាពកោីកោបាន

 អាជា្ញោធរ កម្ពជុាកំពុងធ្វើការ ប៉ាោន់បោមាណលើភាពកោកីោ សមោោប់ 
អំឡុង ឆ្នោ ំ2015-2017 ហើយលទ្ធផលជាបឋមបង្ហែញថាភាពកែី
កែបន្តថយចុះ។ ទោះជាកម្ពុជាបន្តកាត់បន្ថយភាពកែីកែបាន
វឌែឍនភាពនៅអំឡុងឆ្នែំ 2013-2017 មិនសូវល្អដូចអំឡុងឆ្នែំ

14 របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2018-2019និងចំណុចដៅសមែែប់ឆ្នែំ2019-2020កែសួងកសិកម្មរកុា្ខែបែមាញ់និងនែសាទ។
15 សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្ងែទី19ខែមករាឆ្នែំ2019។សូមមើលhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_

en.htm

2009-2013ឡើយ។បែជាជនមិនមែនជាអ្នកកែីកែទទួលបាន
អត្ថបែយោជន៍ចែើនជាងពីកំណើនសែដ្ឋកិច្ចនៅអំឡុងឆ្នែំ 2009-2013 
ចំណែកការកាត់បន្ថយភាពកែីកែនៅទីបែជុំមានកមែិតដដែល។

កំណើន  ប្រាក់ ចំណូលពីការងារ គឺ ជា ចលករ ដ៏សំខាន់នៃការ 
កាត់បន្ថយភាពកោីកោនៅកម្ពុជា។ ការបំបែកសមាសភាគបែែក់
ចំណូលបង្ហែញថា ចំណូលពីបែែក់ឈ្នួល និងចំណូលពីវិស័យ
កសិកម្មដែលមិនមែនជាបែែក់ឈ្នួល ជាចលករដ៏សំខាន់នែការ
កាត់បន្ថយភាពកែនីៅកម្ពជុានៅអំឡុងឆ្នែំ2009-2017ដែលភាគ
ចែើនដោយសារតែកំណើនបែែក់ឈ្នួលជាមធែយមសមែែប់កម្មករ
និយោជិតមា្នែក់និងបែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនកសិកម្មសមែែប់
មនុសែសពែញវ័យមា្នែក់ៗ។បែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនការងរក៏
បានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការកាត់បន្ថយភាពកែីកែផងដែរ
ប៉ុន្តែការរួមចំណែកនែះមានកមែិតទាបជាងនៅអំឡុងឆ្នែំ2013-
2017។

សារៈសំខាន់នែបែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនការងរ ខុសគា្នែ
ខា្លែំងរវាងទីបែជុំជន និងទីជនបទ។ នៅទីបែជុំជន ការថយចុះ
បែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនការងរ បានបង្កើនអតែែភាពកែីកែ
នៅចនោ្លែះឆ្នែំ 2009និង 2013មុននឹងបែែក់ចំណូលនែះបាន
កើនឡើង និងជួយកាត់បន្ថយភាពកែីកែនៅអំឡុងឆ្នែំ 2013-
2017។ បែែក់ចំណូលពីផ្នែកមិនមែនការងរបានកើនឡើងនៅ
ទីជនបទ ដោយបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពកែីកែក្នុងអំឡុង
ទំាងពីរនែះ។បែែក់បញ្ញើដែលជាសមាសភាគរងនែបែែក់ចំណូល
ពីផ្នែកមិនមែនការងរ នៅតែជួយកាត់បន្ថយភាពកែីកែទាំងនៅ
ទីបែជំុជននិងទីជនបទ។ចំណែកនែបែែក់បញ្ញើក្នងុបែែក់ចំណូល
សរុបរបស់គែួសារ កើនឡើងពី 3 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2009 ដល់
12ភាគរយនៅឆ្នែំ2017ក្នុងចំណោមគែួសារកែីកែបំផុត។ការ

រូប 13 ៖ លទ្ធផល សិកោសា របស់ សិសោស ថា្នោក់ទី 6  
(ភាគរយឆ្នែំ2017)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖Q1=ទាបបំផុត,Q5=ខ្ពស់បំផុត

រូប 14 ៖ អតោោ កើតជំងឺកោិន លើ កុមារ អាយុ កោោម 5 ឆ្នោំ  
(ភាគរយ)

ប្រភព ៖វិទែយាសា្ថែនជាតិស្ថិតិអគ្គនាយកដ្ឋែនសុខភាពនិងICFអន្តរជាតិ
2011,2015។
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រួមចំណែកនែការផ្ទែរបែែក់ដល់ការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ មាន
ទំហំតូច។ចំណុចនែះឆ្លះុបញ្ចែងំពីភាពទន់ខែសាយនែកម្មវិធីគំាពារ
សង្គមសាធារណៈ។

សិសោសជនបទ រៀនមិនសូវពូកោ ចំណោក បញ្ហោ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ 
របស់ មា្តោយ និងកុមារ នៅតោ មាន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរក្នុង ចំណោម 
គោួសារ កោីកោ

ទោះជាលទ្ធផល សិកោសា របស់ សិសោស បឋមសិកោសា មានភាព បោសើរ 
ឡើង យ៉ោង ចោើន  ពិន្ទុតោស្ត របស់សិសោស ជនបទ    មានចំនួនតិច 
ជាង បោមាណ 12 ភាគរយពិន្ទុ ធៀបនឹង  ពិន្ទុ របស់សិសោស នៅទី 
បោជុំ ជន ។ របាយការណ៍ជាតិស្តីពីការវាយតម្លែការសិកែសារបស់
សិសែស រកឃើញថា លទ្ធផលសិកែសារបស់សិសែសថា្នែក់ទី 6 មាន
ភាពល្អបែសើរយ៉ែងខា្លែងំលើមុខវិជា្ជែគណិតវិទែយាបុ៉ន្តែមានកមែតិ
មធែយមលើមុខវជិា្ជែភាសាខ្មែរនៅអំឡុងឆ្នែំ2007និង2016(រូប
13)16។ ប៉ុន្តែ សិសែសជនបទរៀនមិនសូវពូកែដូចសិសែសនៅទី
បែជុំជនឡើយ (ទាំងមុខវិជា្ជែភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទែយា)។ ពិន្ទុ
តែស្តសមែែប់សិសែសជនបទមានចំនួន12ភាគរយពិន្ទុទាបជាង
ពិន្ទុរបស់សិសែសនៅទីបែជុំជន។ ការវាយតម្លែជាអន្តរជាតិថ្មីបំផុត
(កម្មវិធីវាយតម្លែសិសែសអន្តរជាតិសមែែប់ការអភិវឌែឍ-PISA-D)
ក៏រកឃើញថា សិសែសអាយុ 15ឆ្នែំនៅទីបែជុំជន រៀនពូកែជាង
សិសែសជនបទលើផ្នែកអំណន ដោយមានពិន្ទុខ្ពស់ជាង 42ពិន្ទុ
ឬស្មើនឹងការរៀនសូតែជាងមួយឆ្នែ1ំ7។

ខណៈដោល បញ្ហោកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ របស់ មាត និងកុមា រ នៅ 
តោ កើតមានជាទូទៅ នៅកម្ពុជា បញ្ហោនោះ មានសភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុង 
ចំណោម គោួសារ កោី កោ និង បោជាជន ជនបទ  ដែលបានបង្កើន

16 កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នែំ2017។
17 កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នែំ2018។
18 វិទែយាសា្ថែនជាតិស្ថិតិអគ្គនាយកដ្ឋែនសុខភាពនិងICFអន្តរជាតិឆ្នែំ2011ឆ្នែំ2015។

គុណវិបត្តសិមែែប់កុមារតូចៗ។ បែមាណមួយភាគបីនែកុមារទំាង
អស់ដែលមានអាយុកែែម5ឆ្នែំកើតជំងឺកែិន។អតែែនែះលើស
ពីកមែិត “ខ្ពស់” នែការកើតជំងឺកែិនដែលអង្គការសុខភាពពិភព
លោកបានកំណត់។ក្នងុចំណោមកុមារកែនិទំាងនែះកុមារជាចែើន
មកពីគែួសារកែីកែ(42ភាគរយ)ហើយបែែវ៉ាែឡ៉ង់នែការកើតជំងឺ
កែនិក្នងុចំណោមកុមារអាយុកែែម5ឆ្នែំក្នងុចំណោមគែសួារកែកីែ
បំផុតមានអតែែលើសជាងពីរដង(18.5ភាគរយ)នែអតែែកុមារ
ដែលស្ថតិក្នងុចំណោមផ្នែកខាងលើនែគែសួារកែកីែបំផុត(រូប14)18។

អតិផរណាមានស្ថិរភាព  ដោយសារ តោ ការ ថយចុះនោតម្លោ 
ម្ហូបអាហារ និង បោោងឥន្ធនៈ

 បើទោះជា មាន តមោូវការ ខ្ពស់ក្នុងសោុក  អតិផរណា មាន  អតោោ 
ទាប បំផុត ក្នុងរយៈពោល 4 ឆ្នោំកន្លះកន្លងទៅ ។អតិផរណនៅខែ
មិថុនាឆ្នែំ2019បានថយចុះថែមទៀតមកតែឹម1.4ភាគរយ
ធៀបនឹង1.6ភាគរយនៅឆ្នែំ2018(រូប15)។នៅខែមិថុនា
ឆ្នែំ 2019អតិផរណបានថយចុះដោយសារការថយចុះនែតម្លែ
ម្ហូបអាហារ និងបែែងឥន្ធនៈ។ សន្ទសែសន៍រងនែភែសជ្ជៈមិនមែន
គែឿងសែវឹង និងអាហារនែអតិផរណកម្ពុជា បានថយចុះមក
តែឹម1.1ភាគរយនៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នែំ2019ធៀបនឹង1.9
ភាគរយនៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នែំ2018។ដោយសារតែការថយចុះនែ
តម្លែបែែងសាំង និងបែែងមា៉ែស៊ូត សន្ទសែសន៍រងនែការដឹកជញ្ជូន
និងទូរគមនាគមន៍មានកមែិតអវិជ្ជមាន ថយចុះ 2.5 ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ តម្លែលក់រាយនែបែែងសាំង និងបែែងមា៉ែស៊ូត
ក៏ថយចុះដែរ និងទទួលបានការគំាទែដោយការថយចុះនែតម្លែ
បែែងអន្តរជាតិហើយតម្លែម្ហូបអាហារបានថយចុះដោយសារតែ

រូប 15 ៖ អតិផរណា នៅតោ ថយចុះ  
ការរួមចំណែកដល់អតែែអតិផរណរយៈពែល12ខែ 

(ភាគរយ)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

រូប 16 ៖ សមា្ពោធអតិផរណាកើនឡើ ងក្នុង បណា្តោបោទោស 
ជឿនលឿន 
អតែែអតិផរណ(ចុងគែែភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019d(ខែតុលា)ធនាគារពិភពលោក
វា៉ែសុីនតោនឌីសុីWashington,DC.
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ការថយចុះនែតម្លែទំនិញកសិកម្ម។លើសពីនែះទៀតដោយសារ
តែដុលា្លែររូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាមានកមែិតខ្ពស់ភាពរឹងមាំនែបែែក់
ដុលា្លែរអាមែរិកក៏រួមចំណែកដល់ការរកែសាបានអតែែអតិផរណទាប
ផងដែរ។

នៅ តំបន់ អាសុី បូព៌ោ និង ប៉ាោសុីហ្វិក សមា្ពោធ តម្លោ នៅតោ ស្ថិត 
កោោមការគោប់គោងបាន ក្នុង ចំណោម បណា្តោ  បោទោស ដោលមាន  
សោដ្ឋកិច្ច  ធំក្នុងតំបន ់ ដោលភាគចោើន  ជា ដោគូពណិជ្ជកម្មរបស់ 
កម្ពុជា ប៉ុន្តោ  បាន កើនឡើង យឺតៗ តំង ពី ដើមឆ្នោំមក19។ អតែែ
អតិផរណរួមក្នងុចំណោមបែទែសជឿនលឿននៅតំបន់អាសីុបូព៌ាែ
និងបា៉ែសុីហ្វិក នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ 2019 មានកមែិតទាប
ជាងអតែែអតិផរណនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ2018(រូប16)។
ប៉ុន្តែ អតិផរណបានចាប់ផ្តើមកើនឡើងចាប់តាំងពីដើមឆ្នែំមក
លើកលែងតែនៅបែទែសហ្វលីីពីន ដែលរកែសាបានអតែែអតិផរណ
ថយចុះពីកមែិតខ្ពស់បំផុតនៅតែីមាសទីបីក្នុងឆ្នែំ 2018 (សូម
មើលបែអប់ 1)។ នៅបែទែសចិន នៅខណៈដែលការថយចុះ
នែតម្លែថាមពលធ្វើឱែយអតិផរណថយចុះនៅដើមឆ្នែំ 2019
កំណើនតម្លែម្ហូបអាហារបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនអតែែ
អតិផរណ ជាពិសែសនៅអំឡុងខែ មីនា និង មែសា។ នៅ
បែទែសថែ អតែែអតិផរណនៅតែជិតកមែិតទាបបំផុតនែគោល
ដៅអតិផរណ1-4ភាគរយរបស់ធនាគារកណ្តែលដែលបង្ហែញ
ពីសមា្ពែធតមែូវការទាបដោយមានការថយចុះសកម្មភាពក្នុង
សែកុ។ដោយសារតែការថយចុះតម្លែម្ហូបអាហារអតែែអតិផរណ
រួមនែសន្ទសែសន៍តម្លែអុ្នកបែើបែែស់នៅបែទែសវៀតណម បាន
ថយចុះមកតែឹម 2.3 ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នែំមុន) កាលពីខែ

19 ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019d។

សីហា ឆ្នែំ 2019 ថយពី 3 ភាគរយនៅខែ ធ្នូ ឆ្នែំ 2018។
វៀតណម និងថែ ក៏ជាដែគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់កម្ពុជា
ដូចចិនដែរ (បែទែសនាំចូល)។ដូច្នែះការថយចុះនែអតិផរណ
ក្នុងបែទែសទំាងនោះក៏បានជួយទប់សមា្ពែធអតិផរណនៅកម្ពុជា
ផងដែរ។

ការ ថយចុះ នោចំនួន បោោក ់បញ្ញើជា រូបិយប័ណ្ណបរទោស  បាន 
ពនោយឺត កំណើន  រូបិយវត្ថ ុទូលាយ

រូបិយវត្ថុ ទូលាយ ថយចុះបន្តិច មកតោឹម 21�3 ភាគរយនៅខោ 
មិថុនា ឆ្នោ ំ2019 ធៀបនឹង  24�0 ភាគរយ នៅឆ្នោ ំ2018 ដោយសារ 
តោ ការ ថយចុះនោ កំណើន បោោក់បញ្ញើជា រូបិយវត្ថុ  បរទោស ។នៅខែ
មិថុនា ឆ្នែំ 2019 ការរួមចំណែកនែបែែក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណ
បរទែស បែែក់បញ្ញើជាបែែក់រៀល និងការចរាចរណ៍បែែក់រៀល
ដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយ មានចំនួន 18.3 ភាគរយ, 1.2
ភាគរយនិង1.8ភាគរយរៀងគា្នែ(រូប17)។បើទោះជាកំណើន
យឺតៗនែរូបិយវត្ថុទូលាយហាក់កើតមានតាមពែលកំណើនបែែក់
បញ្ញើជាបែែក់រៀលមានសភាពខុសពីនែះ។ ការរួមចំណែករបស់
បែែក់បញ្ញើជាបែែក់រៀលដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយមានចំនួន
1.2 ភាគរយនៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2019។ នែះជាអតែែកំណើន
ទ្វែដង ធៀបនឹងកំណើនតែឹមតែ 0.6 ភាគរយនៅខែ ធ្នូ ឆ្នែំ
2018 (និងចំនួន 0.8 ភាគរយនៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2018)។
កំណើនចំណែកបែែក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុកក្នុងរូបិយវត្ថុ
ទូលាយ អាចបង្ហែញពីភាពជោគជ័យតាំងពីដំបូងរបស់ធនាគារ
កណ្តែលក្នុងការលើកកម្ពស់ការបែើបែែស់បែែក់រៀលខ្មែរ។

រូប 17 ៖ ការ រួមចំណោក ដល ់កំណើន រូបិយវត្ថុ ទូលាយ  
(ភាគរយពិន្ទុ)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា

រូប 18 ៖ ការ ចរាចរណ៍បោោក់រៀល  និង  អតោោ ប្តូរ រៀល ធៀបនឹង 
បោោក់ ដុលា្លោរ អាមោរិក   
(ភាគរយបែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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រូប B3�1 ៖ ការ ប៉ាោន់បោមាណ ផលធៀបបំណុលនិងបោោក់ចំណូល  
(ភាគរយ)

ប្រភព ៖ការបា៉ែន់បែមាណរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកដោយ
បែើបែែស់ការអង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា2017

រូប B3�2 ៖ បំណុលមិនទាន់សង  តម គោលបំណងនោកម្ចី   
(ចំណែកភាគរយ)

ប្រភព ៖ការអង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា2017
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ប្អប់ 3  

ការ កើនឡើង យ៉ោង ឆប់ នោ កំណើនហិរញ្ញវត្ថុ  នៅអំឡុងពោលកោោយ 
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថ ុសកល  ដោយមានកំណើន រូបិយវត្ថុ ទូលាយ ក្នុង អតោោជា 
មធោយម 20�7 ភាគរយ នៅអំឡុង ឆ្នោំ 2011-2018 បានជួយឲោយមាន 
លទ្ធភាពកាន់តោចោើនក្នុងការ ទទួលបាន ហិរញ្ញវត្ថុ និង សមោួល ដល់ 
កំណើន សោដ្ឋកិច្ច។ យោងតាមរបាយការណ៍ពាក់កណ្តែលឆ្នែំរបស់
ធនាគារកណ្តែល គិតតែឹមពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 2019 ឥណទានមិនទាន់
សងសរុបកើនឡើងដល់103ភាគរយនែផសសក្នុងនោះឥណទាន
77.3 ភាគរយតែូវបានផ្តល់ដោយវិស័យធនាគារ ចំណែកឥណទាន
ផែសែងទៀតតែូវបានផ្តល់ដោយវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅឆ្នែំ 2018
វិស័យធនាគារមានគណនីរបស់អ្នកដក់បែែក់បញ្ញើចំនួន 6.2 លាន
និងគណនីអ្នកខ្ចីបែែក់ចំនួន2.6លាន។វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល
់ឥណទានដល់អ្នកខ្ចី 1.8 លាននាក់ និងទទួលបានបែែក់បញ្ញើពីអ្នក
ដក់បែែក់បញ្ញើចំនួន2.1លាននាក់។

កោោពីនោះ ចំណាយលើ កម្ចី បាន ធា្លោក់ ចុះយ៉ោងចោើន  នៅ អំឡុងពោល 
ប៉នុា្មោន ឆ្នោំ មុន  ដោយសារ តោ ភាព បោសើរ ឡើងនោ បោសិទ្ធភាព របស់ វិស័យ 
ធនាគារ និងមីកោូ ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ អតែែការបែែក់ជាមធែយមនែកម្ចីជាបែែក់
ដលុា្លែរអាមែរិក ដែលផ្តល់ដោយវិស័យធនាគារ បានធា្លែក់ចុះមកតែឹម
7.07ភាគរយក្នុងមួយឆ្នែំនៅឆ្នែំ2018ថយចុះពី17.15ភាគរយក្នុង
មួយឆ្នែំនៅបំណច់ឆ្នែំ 2010។ កន្លងមក គែួសារជនបទ ជាពិសែស
កសិករ ពឹងផ្អែកយ៉ែងខា្លែំងលើអ្នកផ្តល់កម្ចីឯកជនកែែផ្លូវការ ដែល
ជាញឹកញប់ យកថ្លែការបែែក់ខ្ពស់ពីពួកគែ។ ប៉ុន្តែនាពែលបច្ចុបែបន្ន
គែួសារជនបទភាគចែើនទទួលបានបែែក់កម្ចីពីវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ
(ផ្លូវការ)បើទោះបីជាអតែែការបែែក់ដែលកំណត់ដោយវិស័យនែះនៅតែ
មានកមែិតខ្ពស់ជាងអតែែការបែែក់របស់វិស័យធនាគារក្តី។ ការអង្កែត
សែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឆ្នែំ2017រកឃើញថាវិស័យធនាគារនិងវិស័យ
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុ រួមគា្នែបានផ្តល់ឥណទានជិត80ភាគរយនែឥណទាន
ដែលជាតមែូវការរបស់គែួសារជនបទ (ឥណទាន 52.3 ភាគរយផ្តល់
ដោយវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុចំណែកឥណទាន26ភាគរយផ្តល់ដោយ
វិស័យធនាគារ)។

ការ ថយចុះចំណាយ លើកម្ច ី  បាន ជួយ រកោសា ផលធៀប បំណុល-បោោក់ 
ចំណូល  ខណៈដោល បំណុល មិនទាន់ សងកើនឡើង ដោយសារតោ 
គោសួារ  មានលទ្ធភាពកាន់តោចោើន ក្នងុការ ទទួលបាន  ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ ដោយសារ
តែការចាក់បញ្ចលូឥណទានកាន់តែចែើនឡើងទៅក្នងុសែដ្ឋកិច្ច បំណុល

មិនទាន់សងរបស់គែសួារនីមួយៗកើនឡើង។ការអង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គម
កម្ពុជាឆ្នែំ2017រកឃើញថាកំណើនបែែក់ចំណូលជាមធែយមនែគែួសារ
មានចំនួន12.1ភាគរយនៅអំឡុងឆ្នែំ2013-2017ប៉ុន្តែបំណុលមិន
ទាន់សងរបស់គែួសារ បានកើនឡើងក្នុងអតែែលឿនជាងនែះ ដោយ
កើនឡើងជាមធែយម24.8ភាគរយក្នុងមួយឆ្នែំ។យ៉ែងណក៏ដោយការ
ថយចុះអតែែការបែែក់ បានជួយទប់ការសងបំណុលឡើងវិញ។ ផល
ធៀបបំណុល-បែែក់ចំណូលរបស់កម្ពុជា តែូវបានបា៉ែន់បែមាណថានឹង
ធា្លែក់ចុះបន្តិច ប៉ុន្តែនៅតែមានអតែែកើនឡើងនៅតាមតំបន់ភូមិសាសែ្ត
មួយចំនួនដូចជាទីបែជុំជននិងទីជនបទផែសែងទៀត(រូបB3.1)។ការ
កើនឡើងនែផលធៀបបំណុល-បែែក់ចំណូលក្នងុអតែែ36-49ភាគរយ
បណ្តែលមកពីកិច្ចខិតខំបែងឹបែែងរបស់គែសួារក្នងុការកាត់បន្ថយបំណុល
ដើមែបីមានលទ្ធភាពដោះសែែយការចណំយឥតគែែងទុកនានា។

សំខាន់ជាងនែះការបែើបែែស់បែែក់កម្ចីដោយអ្នកខ្ចីកំពុងជាបញ្ហែ។
អន្តរការើហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកចាក់បញ្ចូលបែែក់សនែសំក្នុងការវិនិយោគដែល
មានផលិតភាពតាមរយៈការផ្តល់សន្ទនីយភាពក្នងុទមែង់ជាឥណទាន។
បែែក់កម្ចីដែលគែបែើបែែស់សមែែប់គោលបំណងដែលមានផលិតភាព
នឹងផ្តល់បែែក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដែលជួយកាត់បន្ថយផលធៀបបំណុល
-បែែក់ចំណែញក្នុងរយៈពែលវែង(ផ្នែកផែសែងៗទៀតមានចំនួនស្មើគា្នែ)។

នៅកម្ពុជា កំណើន ឥណទាន បោហោលជា  មិនគាំទោ ដល់ ការ បង្កើត 
បោោក់ ចំណូល នៅ ថ្ងោខាងមុខ ឡើយ ។ ការអង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា
ឆ្នែំ2017បង្ហែញថាចំណែកបែែក់កម្ចីដែលគែបែើបែែស់សមែែប់សកម្មភាព 
កសិកម្ម និងសកម្មភាពមិនមែនកសិកម្ម ដែលផ្តល់បែែក់ចំណូលជិត
40ភាគរយដល់គែួសារនៅទីជនបទមានការថយចុះ។សមែែប់គែួសារ
ជនបទ ចំណែកបែែក់កម្ចីដែលផ្តល់ឱែយសមែែប់សកម្មកសិកម្ម និង
សកម្មភាពមិនមែនកសិកម្ម បានថយចុះពីចំនួន 43.5 ភាគរយនែ
ឥណទានសរុបនៅឆ្នែំ2013មកតែមឹចំនួន30.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2017
(រូបB3.2)។ផ្ទុយទៅវិញចំណែកបែែក់កម្ចីដែលផ្តល់ឱែយសមែែប់ទំនិញ
ជាប់ធន់របស់អ្នកបែើបែែស់បានកើនឡើងពី12.4ភាគរយរហូតដល់
24.7ភាគរយនៅឆ្នែំ2017។សមែែប់ទីកែុងភ្នំពែញចំណែកបែែក់កម្ចី
ដែលផ្តល់ឱែយសមែែប់តមែវូការបែើបែែស់ក្នងុគែសួារ បានកើនឡើងយ៉ែង
ឆប់រហ័សដោយកើនឡើងពី18.6ភាគរយនៅឆ្នែំ2013រហូតដល់
55.1ភាគរយនៅឆ្នែំ 2017។ដូច្នែះចាំបាច់តែូវបង្កើនការយល់ដឹងពី
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ផលធៀប បំណុល- ប្្ក់ ចំណូល របស់គ្ួសារ នៅកម្ពុជា 

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ
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គោលនយោបាយ លើកកម្ពស់ ការ បោើបោោស់ រូបិយប័ណ្ណ ក្នុង 
សោុក  កំពុង បង្ហោញ លទ្ធផល ល្អបោសើរ

មាន សញ្ញោ បង្ហោញពីភាព ជោគជ័យតំងពី  ដំបូង  នោគោល 
នយោបាយ របស់ធនាគារ កណា្តោល ក្នងុការ លើកកម្ពស់ ការ បោើបោោស់  
រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងសោុក នៅក្នុង សោដ្ឋកិច្ច ដោលមាន ដុលា្លោររូបនីយ កម្ម 
កមោិតខ្ពស់។ ទោះបីជាការរួមចំណែកនែរូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុក
ដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយនៅតែមានកមែិតទាបក្តី ក៏ធនាគារ
កណ្តែលនៅតែអាចចាក់បញ្ចលូរូបិយប័ណ្ណក្នងុសែកុកាន់តែចែើន
ក៏ដូចជារកែសាបានអតែែប្តូរបែែក់ថែររវាងបែែក់រៀល និងបែែក់
ដុលា្លែរអាមែរិក(រូប18)។កាលពីខែធ្នូឆ្នែំ2016ធនាគារកណ្តែល
បានចែញបែកាសមួយ20 ដែលតមែូវឱែយគែឹះសា្ថែនធនាគារ និង
គែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ឲែយមានកមែិតរូបិយប័ណ្ណជាតិឱែយ
បានយ៉ែងហចណស់10ភាគរយនែបែែក់កម្ចីសរុបរបស់ខ្លនួ។
បែកាសនែះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងែទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ
201921។ ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់សន្ទនីយភាពជារូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុក
ធនាគារកណ្តែលបានបង្កើត“បែតិបត្តកិារផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយ
មានការធានា (LPCO)” ក្នុងគោលបំណងបង្កើតអតែែគោល
ដៅនែការខ្ចីរូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុកសមែែប់ទីផែសារ ក៏ដូចជាលើក
កម្ពស់ការបែើបែែស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុក។ដោយសារតែធនាគារ
កណ្តែលតមែូវឱែយមានវិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន
(NCD) ដែលជាបំណុលផ្តល់ការបែែក់រយៈពែលខ្លី ដែល
ធនាគារកណ្តែលបានចែញជារបស់បញ្ចែំ បែតិបត្តិការផ្តល់
សន្ទនីយភាពដោយមានការធានាជួយ“ទប់”សន្ទនីយភាពលើស
កមែិត នៅពែលដែលធនាគារកណ្តែលចាក់បញ្ចូលបរិមាណ
បែែក់រៀលបន្ថែមដើមែបីបំពែញតមែូវការក្នុងទីផែសារ។

ការ ពងោកីយ៉ោងលឿននោបោតិបត្តកិារផ្តល់ សន្ទនីយភាព ដោយ 
មានការ ធានា គឺជា សញ្ញោល្អ ពោោះ វា បង្ហោញថា  តមោូវការ 
រូបិយប័ណ្ណ ក្នងុសោកុកំពុង កើនឡើង។យោងតាមធនាគារកណ្តែល
នៅរយៈពែល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ2019បែតិបត្តិការនែះមានទំហំ
ទឹកបែែក់4ទែីលានរៀលឬស្មើនឹងកំណើន11ដងធៀបនឹង
ឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ 2018។ គិតតែឹមខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2019
វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបានមានទឹកបែែក់ចំនួន 3.5
ពាន់លានដុលា្លែរសមែែប់វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន
ជាបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក ឬស្មើនឹងទឹកបែែក់ 3.5 ទែីលានរៀល
សមែែប់ វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន ជាបែែក់
រៀល។ ការកើនឡើងនែតមែូវការរូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុកបានធ្វើឱែយ
មានកំណើនវិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបានជាបែែក់
ដុលា្លែរអាមែរិកបែមាណ 6 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន (តែូវបាន

20 បែកាសគឺជាបទបែបញ្ញត្តិដែលចែញដោយបែធានគែឹះសា្ថែនសាធារណៈដូចជារដ្ឋមនែ្តីឬទែសាភិបាលធនាគារកណ្តែល។(https://asianbondsonline
.adb.org/regional/guides/definition.php?term=Prakas)។

21 បែកាសរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាស្តីពីការផ្តល់ឥណទានជារូបិយប័ណ្ណជាតិដោយគែឹះសា្ថែនធនាគារនិងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុលែខប7.016.334.ពកចុះថ្ងែទី
1ខែធ្នូឆ្នែំ2016។

22 របាយការណ៍ឆមាសទីមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជាឆ្នែំ2019។

បែើបែែស់ជារបស់បញ្ចែំដោយធនាគារសមែែប់បែតិបត្តិការ)ដែល
ជាការថយចុះ វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបានជាបែែក់
រៀល21ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន។កំណើនយ៉ែងឆប់រហ័សនែ
ទុនបមែុងអន្តរជាតិដុលកើនឡើងដល់ 11.3ពាន់លានដលុា្លែរ
ឬស្មើនឹងកំណើន 24.7 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ នែះជា
កំណើនយ៉ែងលឿនបំផុតចាប់តាំងពីអំឡុងខែ កុម្ភៈ ឆ្នែំ 2018
ដែលមួយផ្នែកបណ្តែលមកពី ការកើនឡើងនែការបែើបែែស់
រូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុក។ ការបែើបែែស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសែុកអាច
ពងែីកបន្ថែមទៀតបាន បែសិនបើមានលក្ខខណ្ឌតមែូវឱែយគែឹះ
សា្ថែនធនាគារនិងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បង្កើនចំណែកនែ
ចំនួនបែែក់កម្ចីរបស់ខ្លនួជារូបិយប័ណ្ណជាតិលើសពី10ភាគរយ។
ចំណត់ការនែះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱែយធនាគារកណ្តែលកាន់តែអាច
បង្កើនទុនបមែុងអន្តរជាតិដុលក៏ដូចជាធ្វើបដិដុលា្លែររូបនីយកម្ម
ក្នុងសែដ្ឋកិច្ចបន្តិចម្តងៗ។

អតោោ ប្តូរ បោោក់ នៅ តោ មានស្ថិរភាព ទូលំទូលាយ

ដើមោបីរកោសា   ស្ថិរភាព អតោោ ប្តូរ បោោក់ រៀល- បោោក់ ដុលា្លោរ អាមោរិក 
ធនាគារ កណា្តោល បាន អនុវត្ត  បោតិបត្តកិារ ទីផោសារ យ៉ោង បោងុ បោយ័ត្ន ។ 
នៅឆមាសទីមួយក្នងុឆ្នែំ2019ទឹកបែែក់2.0ទែលីានរៀល(ស្មើ
នឹង518លានដុលា្លែរ)តែូវបានផ្តល់ដោយធនាគារកណ្តែលដល់
ធនាគារពាណិជ្ជនិងអ្នកប្តូរបែែក2់2។ដោយសារតែកតា្តែបែែបែួល
តាមពែល បែែក់រៀលធា្លែក់ថ្លែបន្តិចធៀបនឹងបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក
នៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នែំ2019នៅពែលដែលអតែែប្តូរបែែក់កើន
ដល់4,066រៀលក្នុងមួយដលុា្លែរធៀបនឹងអតែែតែឹមតែ4,018
រៀលក្នុងមួយដុលា្លែរនៅបណំច់ឆ្នែំ2018។ទន្ទឹមនឹងនែះបែែក់
រៀលបានធា្លែក់ថ្លែបន្ថែមទៀត ធៀបនឹងបែែក់បាតថែប៉ុន្តែ ឡើង
ថ្លែធៀបនឹងបែែក់ដុងវៀតណម (រូប 19)។ បើធៀបនឹងរូបិយ 
ប័ណ្ណរបស់ទីផែសារនាំចែញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា (កែែពីសហរដ្ឋ
អាមែរិក) បែែក់រៀលឡើងថ្លែធៀបនឹងបែែក់អឺរ៉ូ បែែក់ដុលា្លែរ
កាណដ និងបែែក់ផនអង់គ្លែស។ អតែែប្តូរបែែក់ណូមីណល
ដែលមានបែសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជានៅតែមិនបែែបែួលខា្លែំង ដែល
បង្ហែញពីស្ថិរភាពរូបិយវត្ថុក្នុងសែុកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណនែដែគូ
ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា។

 អតោោការបោោក់សមោោប ់បោោក់ កម្ច ីជា បោោក់រៀល ធា្លោក់ចុះ  
ដោយសារ ការ ជំរុញ រូបិយប័ណ្ណក្នុងសោុក 

អតោោ ការបោោក់ (ជាមធោយម)   នោបោោក់កម្ច ីជា បោោក ់រៀល ក្នុង 
វិស័យធនាគារ ធា្លោក់ចុះខា្លោំង មកតែឹម 14.14 ភាគរយនៅខែ
មិថុនាឆ្នែំ 2019។នែះជាអតែែធា្លែក់ចុះពីចំនួន16.4ភាគរយ

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ
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នៅឆ្នែំ 2018។ ធនាគារកណ្តែលបានចាក់បញ្ចូលដោយជោគ
ជ័យនូវរូបិយប័ណ្ណក្នងុសែកុយ៉ែងចែើន ទន្ទមឹនឹងការរកែសាស្ថរិភាព
អតែែប្តូរបែែក់រៀល-ដុលា្លែរអាមែរិក។ បើទោះជាមានកំណើន
ឥណទានក្នុងសែុកក្តី ក៏អតែែការបែែក់រយៈពែលខ្លីរបស់ធនាគារ
សមែែប់បែែក់កម្ចីជាបែែក់ដុលា្លែរមានកមែិតថែរតែឹម10.0ភាគ
រយបុ៉ណោ្ណែះដោយសារតែការបែកួតបែជែងកាន់តែខា្លែងំ។និនា្នែការ
ជារួមគឺថា អតែែនែការផ្តល់កម្ចីថយចុះជាលដំប់ពែែះធនាគារ
បែកួតបែជែងគា្នែ ហើយបែព័ន្ធធនាគារនៅតែពងែឹង និងពងែីក
បន្ថែមទៀត។ អតែែការបែែក់ក្នុងវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាង
អតែែការបែែក់ក្នុងវិស័យធនាគារ។ នៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2019
អតែែការបែែក់សមែែប់បែែក់កម្ចីជាបែែក់រៀលក្នុងវិស័យមីកែូ
ហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន 17.7ភាគរយខណៈដែលអតែែការបែែក់
នែបែែក់កម្ចីជាបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិក នៅតែមានអតែែ 16.9
ភាគរយ។ គួរកត់សមា្គែល់ថា ការកំណត់អតែែការបែែក់បច្ចុបែបន្ន
ដោយធនាគារកណ្តែលគឺ 18 ភាគរយ23។ អតែែការបែែក់នែ
បែែក់បញ្ញើជាបែែក់រៀល និងបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិកក្នុងវិស័យ
ធនាគារ មានកមែិតមិនបែែបែួលក្នុងអតែែ 6.1 ភាគរយ និង
4.5 ភាគរយរៀងគា្នែ។ ដូចគា្នែនែះដែរ អតែែការបែែក់នែបែែក់
បញ្ញើជាបែែក់រៀល និងបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងវិស័យមីកែូ
ហិរញ្ញវត្ថុមានកមែិតថែរគឺ7.9និង7.7រៀងគា្នែ។

កំណើនឥណទាន  កើនឡើង ចំណោក បោោក់កម្ចី មិនទាន ់សង  
កើនដល់ជាង  100 ភាគរយ នោ ផសស

ជំរុញ ដោយ កំណើនតមោូវការ ឥណទាន  ដោលគាំទោ ដោយ 
សកម្មភាព សោដ្ឋកិច្ច ដ៏រស់រវើក នៅកម្ពុជា ការ ផ្តល ់បោោក់កម្ច ីដល់  

23 សូមមើលបែកាសស្តីពីកមែិតកំណត់នែអតែែការបែែក់លើបែែក់កម្ចី៖https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/prakas_eng/
Prakas-on-Interest-Rate-Cap-Eng.pdf។

វិស័យ ឯកជន បាន កើនឡើង បន្ថោមទៀត។ កំណើនឥណទាន
កើនដល់ 28.3 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុននៅខែ មិថុនា ឆ្នែំ
2019ធៀបនឹងចំនួនតែឹមតែ24.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2018និង
19.6 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2017។ កំណើនឥណទានចាប់ផ្តើមជា 
ថ្មីចាប់តាំងពីឆមាសទីពីរឆ្នែំមុន ដោយសារកំណើនឥណទាន
សមែែប់វិស័យសំណង់និងអចលនទែពែយ(រូប20)។

វិស័យសំណង់ និងអចលនទោពោយ  ទទួលបានចំណោក 
ឥណទាន ចោើនជាងគោពី ធនាគារ

កាលពីខោ មិថុនា ឆ្នោំ 2019 ឥណទានធនាគារ សមោោប់ 
វិស័យ សំណង់ អចលនទោពោយ និង  អាជីវកម្ម បង ់រំលស់ មាន 
ចំណោក ធំជាង គោ  រហូតដល់ 29�5 ភាគរយ នោ ឥណទានធនាគារ 
សរុប ចំនួន 21�9 ពន់លាន ដលុា្លោរ ដោលផ្តល់ ដល់ វិស័យមិនមោន 
ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ កម្ពុជា។ មុនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅអំឡុងឆ្នែំ
2008/2009 ចំណែកឥណទានក្នងុសែកុសមែែប់វិស័យសំណង់
កើនដល់22.8ភាគរយមុនពែលដែលវិស័យនែះថយចុះខា្លែំង។
គិតតែឹមពាក់កណ្តែលឆ្នែំ 2019 ឥណទានមិនទាន់សងសរុប
ដែលផ្តល់ដល់វិស័យសំណង់ អចលនទែពែយ និងអាជីវកម្មបង់
រំលស់ មានទំហំទឹកបែែក់ 6.45 ពាន់លានដលុា្លែរ ដោយមាន
អតែែកំណើន38.9ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុននិងបានរួមចំណែក
ដល់ការសមែែចបានកំណើនឥណទានធនាគារខ្ពស់បំផុតរហូត
ដល់40ភាគរយ។ឥណទានធនាគារសមែែប់វិស័យលក់ដុំនិង
លក់រាយ ក៏មានកមែិតខ្ពស់ផងដែរ (15.8ភាគរយនិង 11.4
ភាគរយ រៀងគា្នែ) ចំណែកឥណទានសមែែប់វិស័យកសិកម្ម
និងកម្មន្តសាលឈរនៅលំដប់ទីបួន (6.9ភាគរយនិង 5.1

រូប 20 ៖ ការ រួមចំណោក ដល់ កំណើន ឥណទាន ក្នុងសោុក  
(ភាគរយពិន្ទុ)
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ភាគរយរៀងគា្នែ)។
ការកើនឡើង យ៉ោង រហ័ស នោ  វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បាន ធ្វើ ឱោយមាន 

កំណើន  បោោក់កម្ចីមិនទាន់សង  ដោលទទួល ហិរញ្ញបោបទាន ដោយ  
វិស័យធនាគារ និងវិស័យ មីកោហិូរញ្ញវត្ថ។ុឥណទានក្នងុសែកុមាន
កំណើនយ៉ែងលឿនលើសចែើនពីកំណើនផសសណូមីណល។
កម្ចីមិនទាន់សងសរុបកើនដល់103ភាគរយនែផសសឬស្មើ
នឹងទឹកបែែក់111.3ទែីលានរៀលគិតតែឹមខែមិថុនាឆ្នែំ2019
កើនតិចជាងមួយភាគបួននែផសសកាលពីមួយទសវតែសរ៍មុន។
ផលធៀបឥណទាន-ផសសរបស់កម្ពុជាមានទំហំធំជាងបណ្តែ
បែទែសជឿនលឿនជាចែើនក្នុងតំបន់ដូចជាឥណ្ឌែឥណ្ឌូនែសុី
បា៉ែគីសា្ថែននិងហ្វីលីពីនបើទោះជាវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាទើប
តែរើកចមែើនក្តី។ វិស័យធនាគារផ្តល់បែែក់កម្ចីមិនទាន់សងចំនួន
77.3ភាគរយចំណែកវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់22.7ភាគរយ។
យ៉ែងណក៏ដោយតួលែខនែះមិនរាប់បញ្ចលូឥណទានដែលផ្តល់
ដោយបែព័ន្ធ “ធនាគារសែមល” ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នក
អភិវឌែឍន៍វិស័យអចលនទែពែយនិងកែុមហ៊ុនជួលនិងអ្នកផ្តល់កម្ចី
កែែផ្លូវការនោះទែ។ ដូច្នែះ ទំហំឥណទានសរុបជាក់ស្តែងគឺធំ
ជាងនែះហើយសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកខា្លែំងលើបែែក់កម្ចី (សូម
មើលផងដែរ បែអប់ 3 ស្តីពីផលធៀបបំណុល-បែែក់ចំណូល
របស់គែួសារនៅកម្ពុជា)។

 ផលធៀប កម្ចីមិន ដំណើរការដោលបាន រាយការណ៍ សមោោប់ 
វិស័យ ធនាគារ  មាន កំណើន តិចតួច។ ផលធៀបកម្ចីមិនដំណើរ
ការដែលបានរាយការណ៍សមែែប់វិស័យធនាគារ ធា្លែក់ចុះមកតែមឹ
2.3ភាគរយនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នែំ2019ធៀបនឹងអតែែ2.8

24 របាយការណ៍ពាក់កណ្តែលឆ្នែំ2019ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។
25 ការតែួតពិនិតែយស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនែកម្ពុជាឆ្នែំ2018៖thttps://www.nbc.org.kh/publications/fsr.php។

ភាគរយនៅឆ្នែំ201824។កម្ចមិីនដំណើរការដែលបានរាយការណ៍
សមែែប់វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុថយចុះបន្តិចមកតែឹម1.1ភាគរយ
ប៉ុន្តែអតែែនែះកើនឡើងពីចំនួន 1.0 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018។
យ៉ែងណក៏ដោយ តែូវបកសែែយយ៉ែងបែុងបែយ័ត្នពីផលធៀប
កម្ចីមិនដំណើរការដែលបានរាយការណ៍ ពែែះមានភាពមិនសុី
សង្វែក់គា្នែក្នុងការបែងចែកបែភែទបែែក់កម្ចី និងការពនែយារពែល
និងការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានបែែក់កម្ចីឡើងវិញ។

យោង តម ការ តោួតពិនិតោយ ស្ថិរភាព ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា មាន ទុន 
បមោុង បរទោស គោប់គោោន ់ 

មានកិច្ចខិតខំបោឹងបោោង ជា បន្តបនា្ទោប់ ក្នុងការ រកោសា ស្ថិរភាព  
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុ ទន្ទមឹនឹងការលើកកម្ពស់ការបែើបែែស់រូបិយប័ណ្ណ
ក្នុងសែុកនិងការដោះសែែយដលុា្លែររូបនីយកម្ម។ការតែួតពិនិតែយ
ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយធនាគារកណ្តែល បញ្ជែក់ថា ភាពងយ
បែែបែួលនែទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុសកលមិនបង្កផលប៉ះពាល់គួរឱែយកត់
សមា្គែល់ដល់លំហូរចូលមូលធន និងចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណក្នុង
សែុកឡើយហើយកម្ពុជាមានទុនបមែុងអន្តរជាតិគែប់គែែន់25។

គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយហានិភ័យ ផ្នោកមា៉ោកោូសោដ្ឋកិច្ច 
ដោល តោវូ បានលើកមកពិភាកោសា  ក្នងុ ការ តោតួពិនិតោយស្ថរិភាព ហិរញ្ញវត្ថុ 
រួមបញ្ចូល  ទាំង ផ្នោកផ្គត់ផ្គង់ (អាចបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់លើ
ការផ្តល់បែែក់កម្ចីសមែែប់វិស័យសំណង់និងអចលនទែពែយ)និង
ផ្នែកតមែូវការ (ការកែលម្អគុណភាពឥណទាន និងស្តងដ់រនែ
ការផ្តល់កម្ចី) ខណៈដែលគោលនយោបាយសារពើពន្ធតែូវបាន
ចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ក្នងុការដោះសែែយភាពងយរងគែែះ

រូប 21 ៖ បោោក់ ចំណូល របស់រដា្ឋោភិបាលដោលបានកត់តោោ  កើន 
ឡើងយ៉ោង ឆប់ រហ័ស។  ការបែមូលចំណូលនៅរយៈពែល6ខែដំបូង  
(បែែបែលួធៀបនឹងឆ្នែមុំន)
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ដែលអាចកើតឡើងក្នងុវិស័យអចលនទែពែយ។ លក្ខខណ្ឌមូលធន
អបែបបរមាថ្មីតែវូបានអនុវត្តនៅតែមីាសទីមួយក្នងុឆ្នែំ2018។កែែ
ពីនែះធនាគារកណ្តែលបានធ្វើការវាយតម្លែលើវិបត្តិហើយបង្ហែញ
ថាគែឹះសា្ថែនធនាគារនិងគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុមានភាពរឹងមាំ
លើកលែងតែគែះឹសា្ថែនមួយចំនួនតូចដែលតែវូមានការតែតួពិនិតែយ
ឱែយដិតដល់។វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានផលធៀបវិសាលភាព
សន្ទនីយភាពដែលបានណែនាំឲែយអនុវត្តនៅឆ្នែំ 2015 ហើយ
បានកើនឡើងជាបណ្តើរៗរហូតដល់ឆ្នែំ2020និងការពងែឹងការ
ពិនិតែយតាមដនភាពមិនសុីសង្វែក់គា្នែរវាងរូបិយប័ណ្ណ និងចំនួន
សរុបនែកម្ចីនិងការបែែក់26។

ដំណើរការ បោមូលបោោក់ចំណូល មាន ភាព រឹងមាំ ជាទូទៅ

បោោក់ចំណូលដោលបោមូលបាន  ក្នុង រយៈពោល 6 ខោដំបូង ក្នុង 
ឆ្នោំ 2019 កើនដល់ 11,452�4 ពន់លានរៀល ឬ ស្មើនឹង 
កំណើន 21�0 ភាគរយ  ធៀបនឹង ឆ្នោំមុន  (រូប21)។ជាមួយនឹង
ការគាំទែដោយកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបស់អាជា្ញែធរកម្ពុជាក្នុងការ
ធ្វើទំនើបកម្មការគែប់គែងពន្ធ និងគយ រួមនឹងកំណើននែការ
បែើបែែស់និងតមែូវការវិនិយោគដំណើរការបែមូលបែែក់ចំណូល
នៅឆ្នែនំែះមានភាពល្អបែសើរគួរឲែយកត់សមា្គែល់។មានភាពបែសើរ
ឡើងជារួមក្នុងដំណើរការបែមូលបែែក់ចំណូល។ ដោយសារតែ
ការនាំចូលកើនឡើង គាំទែដោយតមែូវការខ្ពស់ចំពោះទំនិញ
ជាប់ធន់ ដូចជា ម៉ូតូ រួមនឹងការនាំចូលសមា្ភែរសាងសង់ ដែល
ជំរុញដោយសកម្មភាពសាងសង់យ៉ែងរស់រវើក ចំណូលពន្ធលើ
ទំនិញនិងសែវា(ពន្ធបែយោល)កើនឡើង។ពន្ធលើទំនិញនិង

26 របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2017និង2018ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា៖https://www.nbc.org.kh/english/publications/annual_reports.php។

សែវា ដែលមួយផ្នែកធំជាពន្ធតម្លែបន្ថែម (VAT) និងពន្ធអាករ
គឺជាបែភពធំជាងគែនែបែែក់ចំណូលក្នុងសែុក (54.4 ភាគរយ
នែចំណូលសរុប) ដែលកើនឡើងដល់ 6,234 ពាន់លានរៀល
ឬស្មើនឹងកំណើន23.1ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុននៅខែមិថុនា
ឆ្នែំ2019(រូប22)។

ចំណូល ព ីពន្ធផ្ទោល់ គោបដណ្តប់ ភាគចោើន លើ ពន្ធបោោក់ 
ចំណោញ និង ពន្ធ បោោក់បៀវតោសរ៍ ដោល មាន ចំនួន ស្មើនឹង 22�8 
ភាគរយនែបែែក់ចំណូលក្នុងសែុក គឺជាបែភពចំណូលធំទីពីរ
ដែលកើនដល់ 2,615 ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងចំនួន 15.8
ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ បើទោះជាមានការប្តែជា្ញែកែែមកិច្ច
ពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មសែរើអាសា៊ែនក្តី (AFTA) ក៏ចំណូលពី
ពន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដែលភាគចែើនជាពន្ធគយ និងកមែែ
សែវានិងមានចំនួន11.7ភាគរយកើនចំនួន22.7ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ ចំណូលមិនមែនពន្ធ ដែលជាសមាសភាគ
ធំជាងគែទីបួនមានចំនួន10.5ភាគរយនែបែែក់ចំណូលសរុប
កើន25.1ភាគរយធៀបនឹងឆ្នែំមុន។អាជា្ញែធរកម្ពុជានៅតែបន្ត
កែទមែង់ និងធ្វើទំនើបកម្មការគែប់គែងបែែក់ចំណូល ទន្ទមឹនឹង
បង្កើនសែវាសមែែប់អ្នកបង់ពន្ធ តាមរយៈការបែើបែែស់បែព័ន្ធ
ធនាគារសមែែប់ការបង់ពន្ធ។សែវាពន្ធតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក
តែូវបានដក់ឱែយបែើបែែស់ និងបានទទួលការគាំទែដោយការ
អប់រំអ្នកបង់ពន្ធ ទៅលើផលចំណែញពីពន្ធ ការចុះបញ្ជីពន្ធ
និងពន្ធលើតម្លែបន្ថែមតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក សវនកម្មផ្អែក
តាមហានិភ័យ និងភាពបែសើរឡើងនែការអនុលោមតាម។
កែែពីនែះ មនែ្តពីន្ធ និងគយ បានទទួលការពងែឹងសមត្ថភាពល្អ

រូប 23 ៖ ចំណាយ របស់រដា្ឋោភិបាលដោលបានកត់តោោ មានកមោិត 
ថោរ ដោយសារ តោ ការ ទូទាត ់ថវិកាយឺតយ៉ោវ។ ការបែមូលចំណូល
នៅរយៈពែល6ខែដំបូង 
(ពាន់លានរៀល)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖H1=ពាក់កណ្តែលឆ្នែំ

រូប 24 ៖ ចំណាយមិនមោនបោោក់ឈ្នួល កើនឡើងដោលបាន 
កត់តោោ  ដោយសារ ការ បោងចោក បោភោទ ថវិកា ឡើងវិញនៅ ឆ្នោំនោះ  
(ពាន់លានរៀល)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖H1=ពាក់កណ្តែលឆ្នែំ
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ជាងមុន។ យុទ្ធសាសែ្តបែមូលចំណូលឆ្នែំ 2019-2023 តែូវ 
បានយកមកអនុវត្ត ដែលមានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការធ្វើ
ទំនើបកម្មការគែប់គែង និងគោលនយោបាយពន្ធ និងគយ
បន្ថែមទៀត។ដោយសារតែការកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័សនែការ
បែមូលបែែក់ចំណូលក្នងុរយៈពែលបុ៉នា្មែនឆ្នែកំន្លងមកយុទ្ធសាសែ្ត
បែមូលចំណូលថ្មីផ្តែតលើគោលដៅទាបជាងមុនគឺការសមែែច
បាន 0.3 ភាគរយបន្ថែមនែកំណើនបែែក់ចំណូល ផសស
ក្នុងមួយឆ្នែំ ធៀបនឹងអតែែ 0.5 ភាគរយដែលបានកំណត់ក្នុង
យុទ្ធសាសែ្តបែមូលចំណូលពីមុន។

ចំណាយនៅតោ មាន ភាព បោយ័ត្ន បោយោង

ចំណាយ សាធារណៈជារួម កើនឡើង ដល់ 8�8 ទីោលាន រៀល 
នៅអំឡុង6ខែដំបូងក្នុងឆ្នែំ2019(រូប23)។ធៀបនឹងអំឡុង
ពែលដូចគា្នែកាលពីឆ្នែំមុន ចំណយនែះមានអតែែថែរ។ទោះជា
ចំណយចរន្តបានកើនដល់ 7.7 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន
ចំណយមូលធនធា្លែក់ចុះចំនួន 17.6 ភាគរយ។ គិតតែឹមខែ
មិថុនាឆ្នែំ 2019ការទូទាត់ចណំយមិនមែនបែែក់ឈ្នួលកើន
ឡើង 22.0 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នែំមុន សំខាន់ដោយសារតែ
កំណើនចណំយសមែែប់អត្ថបែយោជន៍ផ្នែកសង្គម ដោយភាគ
ចែើនជារបបសន្តិសុខសង្គម និងជំនួយសង្គម កែែយពី
ចំណយបែភែទនែះតែូវបានបំបែកចែញបែព័ន្ធបែែក់ឈ្នួល និង
ការផ្តល់បែែក់ផែសែងទៀត ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នែំនែះ (រូប
24)។ ជាមួយនឹងការបែងចែកឡើងវិញ ដែលសន្តិសុខសង្គម

និងជំនួយសង្គមតែូវបានបំបែកចែញពីថវិកាបែែក់ឈ្នួល (ដើម)
ចំនួនបែែក់បៀវតែសរ៍ (ដែលតែូវបានបែងចែក) ថយចុះមកតែឹម
7.6ភាគរយនែផសស(ធៀបនឹងចំនួន8.6ភាគរយនែផសស
នៅឆ្នែំ 2018)។ កែែពីនែះ ការទូទាត់បែែក់ឈ្នួលនៅឆ្នែំនែះ
មានភាពយឺតយ៉ែវដោយមានចំនួនតែឹមតែ46ភាគរយនែថវិកា
ឆ្នែំ2019នៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នែំ2019។

ការ ទូទាត ់ចំណាយមូលធន  ដោលមានបោមាណមួយភាគបី 
នោ ថវិកា ឆ្នោំ 2019 ក្នុងរយៈពោល 6 ខោ ដំបូង  ក៏ មានភាពយឺតយ៉ោវ 
ជាង  ឆ្នោំមុន ផងដោរ។ គិតតែឹមខែ មិថុនា ឆ្នែំ 2019 ការទូទាត់
ថវិកាមូលធនឆ្នែំ2019មានចំនួនតែឹមតែ30ភាគរយនែថវិកា
បែចាំឆ្នែំ 2019ឬស្មើនឹងការថយចុះ 17.6ភាគរយ ធៀបនឹង
ឆ្នែំមុន។ ការទូទាត់យឺតយ៉ែវកើតមានឡើងទាំងចំពោះចំណយ
មូលធនដែលទទួលហិរញ្ញបែបទានពីខាងកែែនិងខាងក្នុងដែល
កើនដល់20.4ភាគរយនិង34.6ភាគរយរៀងគា្នែ នែថវិកា
បែចាំឆ្នែំ 2019។ យ៉ែងណក៏ដោយ ជាញឹកញប់ ការទូទាត់
ថវិកាមូលធនកើនឡើងនៅអំឡុងឆមាសទីពីរក្នងុឆ្នែនីំមួយៗ នៅ
ពែលដែលដំណើរការលទ្ធកម្មកើនឡើង។ដូច្នែះការទូទាត់មូល
ធនបែចំាឆ្នែំមានចំនួនស្មើនឹងចំណយមូលធនដែលបានកំណត់។
កម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើដែគូអភិវឌែឍន៍ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាន
ដល់ការវិនិយោគមូលធនរបស់ខ្លនួ។ក្នងុកញ្ចប់ថវិកាឆ្នែំ2019ការ
ចំណយមូលធនដែលទទួលហិរញ្ញបែបទានពីខាងកែែមាន 75
ភាគរយនែថវិកាមូលធនសរុបចំណែកចំណយមូលធនចំនួន25
ភាគរយទៀតតែវូបានផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានដោយមូលនិធិក្នងុសែកុ។

រូប 25 ៖ ឱនភាពសារពើពន្ធជារួម របស់ រដា្ឋោភិបាល តោូវ បានរំពឹង 
ថា នឹង រួមតូច  ដោយសារ ដំណើរការ បោមូលចំណូលល្អបោសើរ  
(ភាគរយនែផសស)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖e=ការបា៉ែន់បែមាណ 

រូប 26 ៖ បោោក់បញ្ញើ រដា្ឋោភិបាល កើនឡើង  ដោយសារ ការ កើន ឡើង 
នោការ បោមូលបោោក់ចំណូល បែែក់បញ្ញើរដ្ឋែភិបាលនៅបែព័ន្ធធនាគារ  
(ភាគរយនែផសស)

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជា
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ឱនភាពសារពើពន្ធជារួម តោូវ បានរំពឹង ថា នឹងនៅតោបន្តមាន 
កមោិតទាបដូចរយៈពោលពីរឆ្នោំកន្លងមក

 ឱនភាពសារពើពន្ធជារួមឆ្នោំនោះរបស់រាជរដា្ឋោភិបាលនឹង 
មិនមានការបោោបោួលអ្វីទោជាទូទៅ ដោយមានការបន្ត បោមូល 
បោោក់ ចំណូល និងការគោប់គោងចំណាយដោយបោយ័ត្នបោយោង ។ 
បែែក់ចំណូល (រួមទាំងបែែក់ជំនួយឥតសំណង) តែូវបាន
ពែយាករណ៍ថានឹងបន្តមានចំនួន23.5ភាគរយនែផសសដែល
បែហាក់បែហែលនឹងកមែតិបែែក់ចំណូលកាលពីឆ្នែមុំន។ ចំណយ
សាធារណៈនៅតែមានអតែែថែរចំនួន24.2ភាគរយនែផសស។
ដូច្នែះតាមការរំពឹងទុកឱនភាពសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជា(រួមទាំង
ជំនួយឥតសំណង)នឹងបន្តរកែសាកមែិតថែរដូចកាលពីពីរឆ្នែំកន្លង
មកដែលមានចំនួន 0.6ភាគរយនែ ផសសនៅឆ្នែំ 2019។
ឱនភាពសារពើពន្ធនៅតែទទួលបានហិរញ្ញបែបទានទំាងសែងុពីមូល
និធិខាងកែែ (រូប 25)។កែែយពីមានការគែប់គែងសារពើពន្ធ
ដោយបែុងបែយ័ត្នរយៈពែលជាចែើនឆ្នែំកន្លងមក រដ្ឋែភិបាល
កម្ពជុាទទួលបានជោគជ័យក្នងុការបង្កើនបែែក់បញ្ញើជាចែើនយ៉ែង
ឆប់រហ័សនៅធនាគារជាតិដែលបច្ចុបែបន្នមានចំនួន17.3ភាគ
រយនែ ផសសនៅឆ្នែំ 2019 (រូប 26)។ អាជា្ញែធរកម្ពុជាបាន
តែៀមខ្លួនជាសែែចក្នុងការបែើបែែស់បែែក់បញ្ញើមួយផ្នែកជាវិធាន
ការជំរុញសារពើពន្ធនៅឆ្នែំ 2020 ដើមែបីសមែែលផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានឡើងពីការដកបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធ
EBAបែសិនបើវាពិតជាកើតឡើងមែន។

ផ្អោកតម ការ វិភាគ លើនិរន្តរភាព បំណុល ដោយ ធនាគារ 
ពិភពលោក/ មូលនិធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ  កាល ពីឆ្នោំ 2018 
កមោិត វិបត្តិ បំណុល  របស់កម្ពុជា នៅតោទាប

ការ វិភាគ និរន្តរភាព បំណុលដោយបោើបោោស់ កោបខ័ណ្ឌ រួម នោ 
និរន្តរភាព បំណុល ដោល ធ្វើឡើង ដោយ មូលនិធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ  
និងធនាគារ ពិភពលោក  សមោោប់បោទោស មានបោោក់ចំណូល ទាប 
បង្ហោញថា កម្ពជុា បោឈមនឹង ហានិភ័យទាប ពីវិបត្តបំិណុល ពី ខាង 
កោោ។សូចនាករបន្ទុកបំណុលទាំងអស់តែូវបានពែយាករណ៍ថានៅ
តែស្ថិតកែែមកមែិតកំណត់របស់ខ្លួនដោយផ្អែកតាមសែណរើយ៉ូ
វិបត្តិ និងទិន្នន័យដើមគែែ។ ខណៈដែលហានិភ័យជារួមនែវិបត្តិ
បំណុលមានកមែិតទាប ការវិភាគបង្ហែញថា និរន្តរភាពបំណុល
ងយរងគែែះដោយសារវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការនំាចែញ និងកំណើន
និងសា្ថែនភាពនែការបែែបែលួនែបំណុល។លើសពីនែះទៀតផល
ធៀបបំណុល-ផសស ដែលតែូវបានធានាជាសាធារណៈ តែូវ
បានពែយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងជាង10ភាគរយពិន្ទុនៅរយៈពែល

27 របាយការណ៍របស់បុគ្គលិកIMFសមែែប់ឆ្នែំ2018អត្ថបទទីIVការពិគែែះយោបល់-កាវិភាគនិរន្តរភាពបំណុល។សូមមើលhttps://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2018/12/17/Cambodia-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Staff-Statement-
and-46478

28 កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ2019

មួយទសវតែសរ៍កែែយដោយសារតែការពែយាករថានឹងមានឱនភាព
សារពើពន្ធយ៉ែងធំក្នុងរយៈពែលមធែយម។ លទ្ធផលរកឃើញទំាង
នែះបានបញ្ជែក់ពីសារៈសំខាន់នែការអនុវត្តកំណែទមែង់ដើមែបីបង្កើន
ភាពរឹងមាំនែសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅនឹងវិបត្តិខាងកែែ និងជំរុញការ
នំាចែញនិងការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច។កិច្ចខិតខំបែងឹបែែងបែមូល
ចំណូលសារពើពន្ធ ពងែឹងកែបខ័ណ្ឌគែប់គែងការវិនិយោគ
សាធារណៈ (រួមទាំងសមែែប់ PPPs) និងជំរុញការតែួតពិនិតែយ
PPP និងហានិភ័យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពែមទាំងការបែើបែែស់
បែព័ន្ធសារពើពន្ធដោយផ្អែកលើបំណុល សុទ្ធតែជាវិធានការចំា
បាច់ក្នងុការធានានិរន្តរភាពបំណុលក្នងុរយៈពែលមធែយម27។

គិត តោឹម បំណាច់ឆ្នោំ 2018 កម្ពុជា មាន បំណុល សាធារណៈ 
ដោលមិនទាន់សង សរុប 7�02 ពន់លាន ដុលា្លោរ អាមោរិក (ឬ 
ស្មើនឹង 26�3 ភាគរយ នោ  ផសស) ក្នុងនោះ បំណុល 0�04 
ភាគរយ គឺជា បំណុលសាធារណៈ  ក្នុងសោុក  28។ ជារួម លក្ខខណ្ខ
ផ្តល់កម្ចីនៅតែមានលក្ខណៈសមែបទានខ្ពស់ដោយអតែែការបែែក់
(មធែយម) គឺ 1.24 ភាគរយ ចំណែកចំនួនសរុបនែកម្ចី និងការ
បែែក់មានរយៈពែល27.0ឆ្នែំហើយអំឡុងពែលចំណត់ថា្នែក់គឺ
7.5ឆ្នែំ។ធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗបំណុលមិនទាន់សងជា
បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិកមានចំនួនចែើនជាងគែគឺ44.2ភាគរយនែ
បំណុលមិនទាន់សងសរុប។ សិទ្ធិដកបែែក់ពិសែសមានចំនួន
27.2ភាគរយចំណែកបែែក់យ័នចិនមានចំនួន15.1ភាគរយ។

ចិន ជា អ្នកផ្តល់ឥណទាន ធំជាងគោ  ដោលមានចំនួន ជិត ពក់ 
កណា្តោល នោ បំណុល មិនទាន ់សងទាំោងអស ់របស់ កម្ពុជា

គិតតោមឹ បំណាច់ ឆ្នោ ំ2018 បំណុល សាធារណៈខាងកោោ ដោល 
កម្ពជុាជំពក់ចិន មាន ចំនួន 48�7 ភាគរយ នោ បំណុល សាធា រណៈ 
មិនទាន់សង សរុប ។ អ្នកផ្តល់ឥណទានធំជាងគែទីពីរ និងទីបី
គឺជាបែព័ន្ធពហុភាគីដូចជាធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុីនិងធនាគារ
ពិភពលោកដែលមានចំនួន18.9ភាគរយនិង7.8ភាគរយ
រៀងគា្នែនែបំណុលមិនទាន់សងសរុប។ អ្នកផ្តល់ឥណទានធំជាង
គែទីបួននិងទីបែែំគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ(5.2ភាគរយ)និងជប៉ុន
(4.7 ភាគរយ) នែបំណុលមិនទាន់សងសរុប។ បំណុលចាស់
(ស្ថិតកែែមការចរចា)មានចំនួន8.8ភាគរយ។

សហភាព អឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋអាមោរិក  នៅតោ ជា ទីផោសារ នាំចោញ 
ធំបំផុត របស់កម្ពុជា 

ការ ផ្តល់ការអនុគោោះ ផ្នោកពណិជ្ជកម្មរបស់  សហភាពអឺរុ៉ប និង 
សហរដ្ឋ អាមោរិក  គឺជា កត្តោ ជំរុញ ភាព ជោគ ជ័យរបស់កម្ពុជា ក្នុង 

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ

28បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ការជំរុញការ នាំចោញរបស់ខ្លួន (សូមមើលផងដែរ អត្ថបទផ្តែត
ពិសែសខាងកែែម)។ បើទោះជាមានវឌែឍនភាពមួយចំនួនក្នុង
ការធ្វើពិពិធកម្មការនាំចែញទៅកាន់បែទែសចិន ជប៉ុន និង
អាសា៊ែន(តារាង២)ក្តីក៏កម្ពុជានៅតែបន្តពឹងផ្អែកលើសហភាព
អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមែរិក ជាទីផែសារនាំចែញធំបំផុតរបស់ខ្លួន។
ការនាំចែញរបស់កម្ពុជានៅឆ្នែំ2018ទៅកាន់បែទែសចិនជប៉ុន
និងកាណដនិងអាសា៊ែនមានចំនួនតែ1ភាគ3ប៉ុណោ្ណែះនែ
ការនាំចែញសរុបរបស់កម្ពុជាបើទោះជាកើនពីចំនួន 1ភាគ 4
នៅឆ្នែំ2014ក្តី។ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមែរិកនៅ
តែជាទីផែសារនាំចែញដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា ដែលរួមគា្នែសែូបយក
54.6 ភាគរយនែការនាំចែញសរុបរបស់កម្ពុជានៅឆ្នែំ 2018
ចុះពី56.2ភាគរយនៅឆ្នែំ2014។ខណៈដែលលទ្ធភាពរបស់
កម្ពុជាក្នុងការនំាចែញទៅកាន់ទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុបកែែមបែព័ន្ធ
អនុគែែះពន្ធ EBA ស្ថិតក្នុងភាពមិនបែែកដបែជា ដោយសារ
អាចមានការដកហូតបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធEBAទសែសនវិស័យនែ
នាំការចែញរបស់កម្ពុជាកំពុងបែឈមនឹងការគំរាមកំហែង។

តរាង ២  ការនាំចោញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផោសារ គោលដៅ 
សំខាន់ៗ (%ចំណែក)

បោទោស/តំបន់ 2014 2015 2016 2017 2018

សហភាពអឺរ៉ុប 27.0 28.8 30.8 31.5 31.4

មិនរាប់បញ្ចូល
ចកែភពអង់គ្លែស 11.0 10.2 9.5 8.9 7.4

សហរដ្ឋអាមែរិក 29.2 25.0 21.3 21.4 23.2

ចិន 7.6 6.9 8.2 8.8 10.1

ជប៉ុន 5.0 6.7 8.2 7.6 8.2

កាណដ 7.4 6.4 6.5 6.7 6.6

អាសា៊ែន 5.3 9.0 8.6 7.9 6.1

ថែ 0.7 4.1 4.2 3.7 2.8

វៀតណម 1.4 2.2 2.3 2.3 1.7

ម៉ាែឡែសុី 1.8 1.6 1.0 1.1 1.0

សិង្ហបុរើ 1.0 0.7 0.6 0.1 0.0

សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ 1.8 1.6 1.6 1.7 1.8

ផែសែងៗ 16.6 15.6 14.7 14.4 12.6

សរុប 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 

ប្រភព ៖ទិសដៅនែស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

សោដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កំពុងពឹងផ្អោក កាន់តោខា្លោំងឡើង លើ  វិស័យ 
សំណង់  និងអចលនទោពោយ ដោល រួមចំណោក បោមាណមួយភាគ 
បោោំនោ កំណើនពិតនៅឆ្នោំ 2018 កើន ពី ចំនួនមួយភាគបោោំមួយ 
នៅ ឆ្នោ ំ2013។កែែពីនែះលំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
ដែលភាគចែើនមកពីបែទែសចិន និងមួយផ្នែកធ្វើឲែយមានកំណើន
ខា្លែំងលើវិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ មានកមែិតខ្ពស់បំផុត
នៅឆ្នែំ2018ហើយតែូវបានរំពឹងថានឹងមានលែបឿនកំណើនថយ
ចុះបន្តិច ដោយសារតែការថយចុះតមែូវការសកលនិងកំណើន
ភាពមិនបែែកដបែជាផ្នែកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និង
ការពែយាករថាមានកំណើនយឺតជាងមុននៅចិន។តាមការប៉ាែន់សា្មែន
កម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគផ្ទែល់ពីចិនចំនួន 50 ភាគរយនែ
លំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសសរុបក្នុងរយៈពែលបុ៉នា្មែន
ឆ្នែំនែះ។ ដោយសារតែលំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
បច្ចុបែបន្ន ភាគចែើនផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានទៅវិស័យដែលមិនអាច
ជួញដូរបានដោយគុណសមែបត្តិជាចែើនពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរចូល
ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស ដូចជា ការផ្ទែរបច្ចែកវិទែយា ជំនាញ
និងឯកទែសគែប់គែង ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពបែកួត
បែជែងខាងកែែរបស់កម្ពុជា នៅតែមានកមែិតទាបនៅឡើយ។
លើសពីនែះទៀត បែសិនបើមានការថយចុះចំណែកនែវិស័យ
សំណង់ និងអចលនទែពែយក្នុងសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះនឹងមានការ
ប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចនិងការងរផងដែរ។

ទស្សនវិស័យ

ដោយសារ តោ តមោូវការ សកល បន្ថយលោបឿន ទសោសនវិស័យ 
កំណើន តោូវបាន ពោយាករណ៍ ថា នឹង ថយចុះ ដោរ

សោដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តោូវ បានរំពឹង ថា នឹង ថយចុះ បន្តិចម្តងៗ ក្នុង 
រយៈ ពោលខ្លីរហូតដល់ រយៈពោល មធោយម។ការនាំចែញរបស់កម្ពុជា
នឹងថយចុះទៅតាមការធា្លែក់ចុះនែតមែូវការសកល ចំណែកការ
វិនិយោគនឹងធា្លែក់ចុះទៅតាមភាពយឺតយ៉ែវនែលំហូរចូលមូលធន
ដោយសារតែការពែយាករពីកំណើនយឺតនៅចិន។កំណើនតែូវបាន
ពែយាករណ៍ថានឹងថយចុះ មកតែឹម 7.0ភាគរយនៅឆ្នែំ 2019
ធៀបនឹងអតែែ 7.5 ភាគរយនៅឆ្នែំ 2018 (តារាង 3)។ ការ
ថយចុះនែការនាំចែញ និងភាពរឹងមាំនែកំណើនក្នុងការនាំចូល
នឹងធ្វើឱែយឱនភាពគណនីចរន្តរបស់កម្ពុជាកើនដល់9.8ភាគរយ
នែផសសនៅឆ្នែំ2019កើនពីចំនួន9.4ភាគរយនែផសស
នៅឆ្នែំ 2018 ប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានហិរញ្ញបែបទានទាំងសែុងពី
ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។ យ៉ែងណក៏ដោយ ក្នុងបណ្តែ
បែទែសអាសីុបូពា៌ែ និងបា៉ែសុីហ្វិក ដែលកំពុងអភិវឌែឍន៍ កម្ពុជា
តែវូបានពែយាករណ៍ថានៅតែជាបែទែសដែលមានកំណើនសែដ្ឋកិច្ច
លឿនជាងគែនៅអំឡុងឆ្នែំ2019-2021(តារាង4)។

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ
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ដូច បង្ហោញ ក្នុង តរាង  3 គោឿង  ជំរុញ សារពើពន្ធ ដ៏ធ ំដោល 
ទទួល បានហិរញ្ញបោបទាន ពី បោោក់សនោសំរបស់ រដា្ឋោភិបាល  តោូវ បាន 
រំពឹង ថា នឹង តោូវ អនុវត្តនៅឆ្នោំ 202029 ដើមោប ីសមោោល ផលប៉ះពល់ 
អវិជ្ជមានដោល អាចកើតឡើង ដោយសារ ការ ដក ហូត បោព័ន្ធ អនុ គោោះ 
ពន្ធ EBA។នៅខែកុម្ភៈឆ្នែំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើម
ដំណើរការ ដែលអាចឈានទៅដល់ការដកហូតជា បណោ្តែះ
អាសន្ននូវការអនុគែែះពន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុប
នៅឆ្នែំ 2020តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម “អ្វីគែប់យ៉ែងលើកលែង
តែអាវុធ ឬ EBA”។ គែឿងជំរុញនែះនឹងជួយរកែសាឱែយកំណើន

29 បទបង្ហែញរបស់កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីកែបខ័ណ្ឌម៉ាែកែូសែដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅរដ្ឋសភាជាតិថ្ងែទី15ខែកក្កដឆ្នែំ
2019។

មានភាពរឹងមាំក្នុងរយៈពែលខ្លី។
 កា រកាត់បន្ថយភាពកោី កោតោូវ បាន រំពឹង ថា  នៅតោ បន្ត ទៅមុខ។ 

កំណើនសែដ្ឋកិច្ច ជាពិសែស កំណើនបែែក់ចំណូលពីការងរ
គឺជាចលករដ៏សំខាន់នែការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ។ បែជាជនកែី
កែភាគចែើនរកបែែក់ចំណូលពីបែែក់ឈ្នលួក្នងុការងរដែលផ្តល់បែែក់
ឈ្នួលទាប។ ចំណុចនែះបង្ហែញពីបញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធនឹង
ផលិតភាព និងកង្វះជំនាញ។ មានកំណើនវិសមភាពទាំងនៅ
ទីបែជុំជននិងទីជនបទប៉ុន្តែមានកំណើនធំនៅទីជនបទ។

តរាង 3 ៖  ទសោសនវិស័យមា៉ោកោូ ក្នុងរយៈពោលខ្លី និងមធោយម   មាន 
ស្ថិរភាព

ភាគរយ នោ ផសស លុះ តោោ តោ 
មានការ កំណត់ ផ្ទុយពីនោះ 2019 2020 2021

កំណើន ផសស (%) 7.0 6.8 6.8

តមោូវការ ក្នុងសោុក 
(%បែែបែួលធៀបនឹងឆ្នែំមុន) 11.7 12.5 9.0

អតិផរណា
(%បែែបែួល,មធែយម) 2.1 3.1 3.0

តុលោយភាព សារពើពន្ធ ជារួម -0.6 -4.9 -4.5

បំណុល រដា្ឋោភិបាល 30.0 30.1 31.1

កំណើន ការនាំចោញ   
(%បែែបែួល) 9.3 8.2 8.9

កំណើនការ នាំចូល   
(%បែែបែួល) 7.7 7.7 7.7

គណនី ចរន្ត  -9.8 -12.5 -12.0

ការ វិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស 11.8 11.9 11.4

ទុនបមោុង អន្តរជាតិ ដុល 
(ចំនួនខែនែការនាំចូល) 5.6 5.6 5.5

ប្រភព ៖សូចនាករស្តីពីការអភិវឌែឍពិភពលោកការបា៉ែន់បែមាណនិងការពែយាករ
ដោយបុគ្គលិករបស់ធនាគារពិភពលោកនិងការវិភាគលើវិបត្តិបំណុលដោយ
ធនាគារពិភពលោក/មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ,

តរាង 4 ៖  ទសោសនវិស័យ សោដ្ឋកិច្ច នៅ តំបន់អាសុីបូព៌ោ និង 
បា៉ោសុីហ្វិក

2018 2019p

កម្ពុជា 7.5 7.0

ហ្វីជី 3.2 3.4

ឥណ្ឌូនែសុី 5.2 5.1

ឡាវ 6.3 6.5

មា៉ែឡែសុី 4.7 4.6

ម៉ុងហ្គែលី 6.8 6.9

មីយ៉ែនម់ា៉ែ 6.5 6.6

បា៉ែពួញូហ្គីណែ 0.3 5.1

ហ្វីលីពីន 6.2 5.8

បែជុំកោះសាឡូម៉ុង 3.5 2.9

ថែ 4.1 2.7

ទីម័រខាងកើត -1.1 4.2

វៀតណម 7.1 6.6

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោក2019d.

ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសែសនវិស័យ
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ហានិភ័យ

ហានិភ័យកាន់តោចោើនកើនឡើង ដោយសារ តោ លទ្ធភាព 
ក្នុងការដកបោព័ន្ធអនុគោោះពន្ធ EBA ការថយចុះកំណើន 
សោដ្ឋកិច្ច ចិន និង កំណើន រយៈពោលយូរ នោ វិស័យសំណង់ 
និង អចលនទោពោយ

មានកំណើន ហានិភ័យអវិជ្ជមាន ដោល បណា្តោលមកពី កត្តោ 
ក្នុង សោុក និងកត្តោ ខាងកោោ 30។ លទ្ធភាពនែការដកបែព័ន្ធ
អនុគែែះពន្ធ EBA និងការថយចុះនែសែដ្ឋកិច្ចចិន (អាច
បណ្តែលមកពីភាពតានតឹងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋ
អាមែរិក និងចិន) អាចប៉ះពាល់ខា្លែំងដល់ទសែសនវិស័យកំណើន
ដោយសារតែកម្ពុជាពឹងផ្អែកកាន់តែខា្លែំងលើការនំាចែញទៅកាន់
ទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុបនិងលំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
និងភ្ញៀវទែសចរពីចិន។ថ្មី្ៗ នែះសូចនាករសំខាន់ៗជាចែើនបាន
បង្ហែញពីការថយចុះបន្ថែមទៀតនែសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចបែទែស
ចិន។ មែយា៉ែងវិញទៀត កំណើន រយៈពែលយូរនែវិស័យសំណង់
និងអចលនទែពែយ និងការកើនឡើងនែការផ្តល់ឥណទានដល់
វិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ និងការជំពាក់បំណុលកាន់ត
ែចែើនឡើង រួមនឹងឥណទានពីវិស័យធនាគារ និងវិស័យមីកែូ
ហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុបែបន្នមានចំនួនជាង100ភាគរយនែផសសដែល
ក៏ជាហានិភ័យអវិជ្ជមានសមែែប់កម្ពុជាផងដែរ។

វិធីសាស្្តប្ើប្្ស់គោលនយោបាយដើម្បីគ្ប់គ្ង

ទៅលើហានិភ័យដ្លកើនឡើង
ជា ចាំបាច់តោូវមាន វិធានការ កាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នោកមា៉ោកោូ

សោដ្ឋកិច្ច  ដើមោបីធានា ស្ថិរភាព ហិរញ្ញវត្ថ ុសោដ្ឋកិច្ច ដោលពឹងផ្អោក 
ខា្លោងំ លើជំនួយពីខាងកោោនៅ កម្ពជុា។ ការពិនិតែយឡើងវិញថ្មីបំផុត
លើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងពីសកា្តែនុពលនែគោល
នយោបាយកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកម៉ាែកែូសែដ្ឋកិច្ច ទំាងលើផ្នែក
ផ្គត់ផ្គង់និងផ្នែកតមែូវការនៅខណៈដែលបញ្ជែក់ពីសារៈសំខាន់
នែការសមែបសមែួលអន្តរទីភា្នែក់ងរបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
សមែែប់គោលនយោបាយកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកមា៉ែកែូសែដ្ឋ
កិច្ចលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ ឧទាហរណ៍នែឧបករណ៍ដែលតែូវបានបែើ
បែែស់យ៉ែងទូលំទូលាយក្នុងបណ្តែបែទែសផែសែងទៀតគឺ វិធាន
ការកំណត់លក្ខខណ្ឌមូលធនតាមវិស័យ ដែលគែអាចដក់
ហានិភ័យកាន់តែខា្លែំងលើបែែក់កម្ចីសមែែប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធ

30 ការដកហូតEBA(និងគែឿងជំរុញសារពើពន្ធ)មិនតែូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។

នឹងសំណង់ និងអចលនទែពែយ។ ដើមែបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ដែលអាចកើតមានឡើងក្នងុទមែង់ជាការទិញ/លក់ដើមែបីបានបែែក់
ចំណែញ និងធានាបាននូវសកម្មភាពផ្តល់កម្ចីដ៏ល្អ វិធានការ
កាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចសមែែប់ផ្នែកតមែូវការ
កំពុងតែូវបានពិចារណ។ អ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺថា គោល
នយោបាយសារពើពន្ធអាចតែូវបានយកមកអនុវត្ត ដើមែបីដោះ
សែែយភាពងយរងគែែះដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិស័យអចលន
ទែពែយ។ ឧទាហរណ៍ កាលពីឆ្នែំមុន បែទែសសិង្ហបុរើបានអនុវត្ត
វិធានការសមែបសមែួលវិស័យអចលនទែពែយ ដោយបង្កើន 
អតែែពន្ធបែថាប់តែែសមែែប់អ្នកទិញ ដែលតែូវបានកំណត់លើ
សកម្មភាពទិញទែពែយសមែបត្តិគែប់បែបយ៉ែងលើកលែងតែចំពោះ
ពលរដ្ឋសិង្ហបុរើ និងអ្នករស់នៅអចិន្តែែយ៍ដែលទិញផ្ទះជាលើក
ដំបូង។

ជាការចំាបាច់តោូវ បង្កើន ភាព បោកួត បោជោង កោោបោទោស របស់ 
កម្ពជុា  តមរយៈការសមោលួដល់ការវិនិយោគទុន និងពណិជ្ជកម្ម 
ពោមទំាងបង្កើនភាពងយសោលួក្នងុការធ្វើធុរកិច្ច។ ក្នងុសន្ទសែសន
ស្តីពីភាពងយសែួលនែការធ្វើធុរកិច្ច កម្ពុជាបានធា្លែក់ចុះលំដប់
(ធា្លែក់មកលែខរៀងទី144នៅឆ្នែំ2019ដោយចុះពីលែខរៀង
ទី 127នៅឆ្នែំ 2016និងលែខរៀងទី 135នៅឆ្នែំ 2015)។
អាជា្ញែធរកម្ពុជាទើបតែបានអនុវត្តវិធានការសមែបសមែួល
ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការកាត់បន្ថយចណំយផ្នែកភស្តុភារ និង
ការគាំទែអាជីវកម្មតាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្ងែឈប់សមែែក
បុណែយជាតិ 6 ថ្ងែនៅឆ្នែំកែែយ។ ការអនុវត្តវិធានការទាំងនែះ
ដោយជោគជ័យរួមនឹងកិច្ចខិតខំកាន់តែខា្លែំងក្នុងការដោះសែែយ
ចំណយខ្ពស់លើថ្លែអគ្គិសនី និងកង្វះខាតជំនាញធំៗ នឹងជួយ
បង្កើនការវិនិយោគលើផលិតផលដែលមានតម្លែបន្ថែមខ្ពស់ ជា
ពិសែស ផលិតផលដែលកំពុងងើបឡើង និងរើកចមែើន ដូចជា
សែបែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរសមា្ភែរអគ្គិសនី និងគែឿងបង្គុំ និង
គែឿងបនា្លែស់យនយន្ត។ ការបង្កើនការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅ
ក្នងុសង្វែក់តម្លែសកលនិងថា្នែក់តំបន់គជឺាការចំាបាច់ដើមែបបីង្កើន
ផលិតភាព នៅខណៈពែលដែលបែែក់ឈ្នួលកើនឡើង។ សូម
មើលអត្ថបទផ្តែត ពិសែសខាងកែែមស្តីពីការបង្កើនការចូលរួម
របស់កម្ពុជានៅក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលដែលពិភាកែសាអំពីឱកាស
និងការបែឈមរបស់កម្ពជុានៅក្នងុការបង្កើនវិស័យផលិតសំលៀក
បំពាក់សែបែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរ។



អត្ថបទផ្ត្តពិស្ស 

ការ ធ្វើ ទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុង សង្វ្ក់តម្ល្ សកល



អត្ថបទផ្ត្តពិស្ស ៖  
ការ ធ្វើ ទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុង សង្វ្ក់តម្ល្ សកល31

31 ផ្នែកស្តីពីចំណុចផ្តែតពិសែសនែះតែូវបានរៀបរៀងឡើងដោយClaireH.Hollwegដោយទទួលបានមតិយោបល់ដ៏មានតម្លែពីMarongChea,
RunsinarithPhim,KarlygashDairabayeva,AlbertoPortugalនិងMiguelEduardoSánchezMartín។អ្នកនិពន្ធសូមអរគុណដល់
AadityaMattoo,DeepakMishraនិងSodethLyដែលផ្តល់មតិយោបល់ល្អៗទាំងនែះ។

1� ស្ចក្តីផ្តើម
សង្វែក់តម្លែសកល(GVCs) ឬការបំបែកផលិតកម្មទៅតាម

បណ្តែបែទែសផែសែងៗមិនមែនជាអ្វដីែលថ្មីនោះទែ។បុ៉ន្តែសង្វែក់
តម្លែទាំងនែះ បានកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័សកែែយអំឡុងឆ្នែំ
1990 ដោយសារតែភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចែកវិទែយាក្នុងវិស័យ
ដឹកជញ្ជូន និងព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង ពែមទាំងការកាត់
បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱែយកែុមហ៊ុនផលិត
ពងែកីដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លនួនៅកែែពែដំែនជាតិ (ធនាគារ
ពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។កំណើននែះមានតួនាទីយ៉ែងសំខាន់
ក្នុងការផ្លែស់ប្តូររបៀបដែលបែទែសផែសែងៗចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជ
កម្មអន្តរជាតិ កតា្តែកំណត់នែការចូលរួមទាំងនោះ និងផលប៉ះ
ពាល់ដល់ការអភិវឌែឍ(សូមមើលបែអប់S1)។

ភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចែកវិទែយាដែលកំពុងងើបឡើង និង
ការផ្លែស់ប្តូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម កំពុងមានឥទ្ធិពលជា
ថ្មីលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ចំណុចគួរឱែយកត់សមា្គែល់រួមមាន(ក)
ការលែចឡើងនែបច្ចែកវិទែយាដែលសនែសំកមា្លែំងពលកម្ម ដូចជា
ស្វ័យបែវត្តិកម្ម និងការពែីនបែប 3D និង (ខ) កំណើនរបប
ការពារនិយមក្នុងចំណោមបែទែសធំៗ។យ៉ែងណក៏ដោយអ្វីជា
បញ្ហែនោះគឺការហំុ៊ព័ទ្ធដោយភាពមិនបែែកដបែជា។របាយ ការណ៍ 
អភិវឌ្រឍន៍ ពិភព លោក  ឆ្ន្រំ 2020 របស់ធនាគារ ពិភពលោក “ការ 
ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្របីការ អភិវឌ្រឍ ក្នុងយុគសម័យ  សង្វ្រក់ តម្ល្រ 
សកល” បានពិចារណពីសារៈសំខាន់នែសង្វែក់តម្លែសកលនិង
អត្ថិភាពរបស់វា ចំពោះការអភិវឌែឍរបស់បែទែស ដោយសារតែ
និនា្នែការធំៗទាំងនែះដែលកំពុងតែបែែបែួលឥតឈប់ឈរក្នុង
ពិភពលោកនាពែលបច្ចុបែបន្ន(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។

កម្ពុជា ក្នុងចំណោមបែទែសដែលមានភាពបើកចំហរបំផុត
សមែែប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោក បានអោបកែសោប
សង្វែក់តម្លែសកល ដែលគាំទែដល់កំណើន និងលទ្ធផលនែ
អភិវឌែឍន៍ផែសែងៗទៀតប៉ុន្តែ មានការធ្វើពិពិធកម្មឬការវិវត្តន៍តិច
តួច។ អត្ថបទផ្តែតពិសែសនែះផ្អែកលើលទ្ធផលរកឃើញ និង
ការយល់ដឹងផ្នែកគោលនយោបាយក្នងុរបាយការណ៍ អភិវឌ្រឍន៍ ពិភព 
លោក ឆ្ន្រំ 2020 របស់ធនាគារពិភពលោក និងពិចារណអំពី
ផ្នែកគោលនយោបាយសំខាន់ៗដើមែបីគំាទែដល់ការអភិវឌែឍកម្ពជុា
បន្តទៀតតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល។

2� ការ ចូលរួមយ៉្ងច្ើន
ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលបានចាប់ផ្តើម

ជាបណ្តើរៗចាប់តំាងពីទសវតែសរ៍ឆ្នែំ1990កែែយពីចាប់ផ្តើមមាន
ឧសែសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងសមែែប់នាំចែញ។
ឧទាហរណ៍មួយនែការចូលរួមផ្នែកខាងក្នងុរបស់កម្ពជុាក្នងុសង្វែក់
តម្លែសម្លៀកបំពាក់ គឺកែុមហ៊ុនដែលនាំចូលផលិតផលវាយ
នភ័ណ្ឌពីចិនសមែែប់ដែរអាវយឺតដែខ្លីសមែែប់នំាចែញទៅសហរដ្ឋ
អាមែរិកជាផលិតផលសមែែច។ ការវាស់វែងលើការចូលរួមផ្នែក
ខាងក្នុងនែសង្វែក់តម្លែសកលបង្ហែញថា តម្លែបន្ថែមពីបរទែស
ក្នុងការនាំចែញរបស់កម្ពុជាកើនឡើងពី 5លានដលុា្លែរហូតដល់
523លានដុលា្លែនៅចនោ្លែះឆ្នែំ1990និង2015(ឆ្នែំចុងកែែយ
ដែលមានទិន្នន័យ)។ការវាស់វែងលើការចូលរួមផ្នែកខាងកែែក្នងុ
សង្វែក់តម្លែសកលបង្ហែញថា តម្លែបន្ថែមក្នុងសែុកចំពោះការនាំ
ចែញរបស់បែទែសទីបីកើនឡើងពីទំហំទឹកបែែក់16លានដុលា្លែរ
រហូតដល់456លានដុលា្លែរ។ឧទាហរណ៍មួយនែការចូលរួមផ្នែក
ខាងកែែរបស់កម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែម្ហូបអាហារ និងភែសជ្ជៈ គឺ
កែុមហុ៊នដែលនំាចែញដំឡូងមីមិនទាន់កែច្នែទៅកាន់បែទែសថែ
ហើយថែកែច្នែធ្វើជានំដំឡូងកែៀមសមែែប់នំាចែញបុ៉ន្តែការចូល
រួមបានកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័សចាប់ពីឆ្នែំ2004មក(រូបS1)។

ការចូលរួមផ្នែកខាងក្នងុនិងការចូលរួមផ្នែកខាងកែែនែសង្វែក់
តម្លែសកលកើនឡើងកាន់តែឆប់រហ័សនៅកម្ពុជាជាងនៅតាម
បណ្តែបែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់ ដូចជា មា៉ែឡែសុី ថែ និង
វៀតណម និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ផែសែងៗទៀត ដូចជា
បង់កា្លែដែសនិងសែលីង្កែរបើទោះបីជាកម្ពជុាចាប់ផ្តើមពីមូលដ្ឋែន
ទាបក្តី(រូបS2)។នៅចនោ្លែះឆ្នែំ1990និង2015ការចូលរួម
ផ្នែកខាងកែែក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល កើនឡើងទ្វែដងបើធៀប
នឹងបណ្តែបែទែសដែលយកមកបែៀបដោយមានអតែែកំណើន
បែចាំឆ្នែំជាមធែយម 21 ភាគរយ។ ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែ
សកលបរទែសដែលមានអតែែ 14ភាគរយ ក៏ជាចំនួនលើស
បែទែសផែសែងៗទៀតផងដែរ។

ដូចគា្នែនឹងបណ្តែបែទែសជាចែើនទៀតដែរ ភាពបើកចំហរផ្នែក
ពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើសមាហរណកម្មសង្វែក់តម្លែសកលនៅ
កម្ពុជា កើតឡើងនៅពែលមានដំណើរការសែដ្ឋកិច្ចល្អបែសើរ។
សង្វែក់កំណើនតាមបណ្តែបែទែសបង្ហែញថាកំណើន10ភាគរយ

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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តើអ្វីជា “សង្វ្ក់តម្ល្សកល”?

សង្វែក់តម្លែសកលសំដៅលើដំណក់កាលផែសែងៗ ដែលចាំបាច់
សមែែប់ផលិតទំនិញ ឬសែវា លក់ឱែយអ្នកបែើបែែស់ ដោយនៅក្នុង
ដណំក់កាលនីមួយៗមានបន្ថែមតម្លែហើយយ៉ែងហចណស់មាន
ដណំក់កាលពីរដែលអនុវត្តក្នុងបែទែសខុសគា្នែ។ សង្វែក់តម្លែសកល
មានចំនួនបែហែលជាពាក់កណ្តែលនែពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនាពែល
បច្ចុបែបន្ន។

កែុមហ៊ុនក្នុងបណ្តែបែទែសនានា ចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
តាមវិធីពីរយ៉ែង (១) នាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីបរទែសសមែែប់កែច្នែ និង
នាំចែញបន្ថែម ឬហៅថា “ការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង” និង (២) ការនាំ
ចែញធាតុចូលដែលតែូវបានបញ្ចូលក្នុងការនំាចែញរបស់បែទែសផែសែង
ទៀតឬហៅថា“ការចូលរួមផ្នែកខាងកែែ”។

ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល តែូវបានវាស់វែងនៅកមែិត
បែទែសឬវិស័យ។ការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុងតែូវបានវាស់វែងដោយតម្លែ
បន្ថែមពីបរទែសដែលបង្កប់ក្នុងការនាំចែញដុលរបស់វិស័យ ឬបែទែស

មួយ។ ការចូលរួមផ្នែកខាងកែែតែូវបានវាស់វែងដោយតម្លែបន្ថែមក្នុង
សែុកឬបែទែសឬវិស័យមួយដែលបង្កប់ក្នុងការនាំចែញរបស់បែទែស
ទីបី។

មានលក្ខណៈសំខាន់ៗពីរដែលធ្វើឲែយពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែ
សកលខុសពីពាណិជ្ជកម្មបែបបែពែណី។ ទីមួយបែទែសនានានាំចូល
មិនមែនតែដើមែបីបំពែញតមែូវការក្នុងសែុក ប៉ុន្តែក៏សមែែប់ការផលិតនាំ
ចែញដែរ។ ដូច្នែះ សង្វែក់តម្លែសកលមានការបង្កើតឯកទែសចែើន។
បែទែសមិនចាំបាច់ផលិតទំនិញទាំងមូលនោះទែអាចគែែន់តែផ្តែតលើ
ផ្នែកមួយនែទំនិញនោះបានហើយ។

ទីពីរ ផ្ទុយពីពាណិជ្ជកម្ម “ស្តងដ់រ” ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីផែសារ
អនាមិក ជាទូទៅ បែតិបត្តិការសង្វែក់តម្លែសកលរួមមានទំនាក់ទំនង
រវាងកែុមហ៊ុននិងកែុមហ៊ុនក្នុងរយៈពែលវែង។ជាញឹកញប់អ្នកចូលរួម
ធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកតាមទំនាក់ទំនងដូចជាការទិញបរិកា្ខែរនិង
ធាតុចូលពិសែសឬការកែសមែួលផលិតផល(សូមមើលរូបB.S.1)។

ប្អប់ S1 

ការ ចូលរួម ផ្នោក ខាងកោោ 
ការ នាំច្រញ ដើម្របីនាំច្រញ 

នាំច្រញ នាំចែញសមែែប ់
ការបែើបែែស់

វត្ថុធាតុដើម 
គែឿងបនា្លែស់និងគែឿងបង្គុំ

ការ ចូលរួមផ្នោក ខាងកោោ   
និងការ ចូលរួម ផ្នោកខាងក្នុង

ការ ចូលរួម ផ្នោកខាងក្នុង 
ការ នាំចូល ដើម្របី នាំច្រញ 

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a

រូប B�S�1 កោុមហ៊ុននៅក្នុងបោទោសចូលរួមក្នុងសង្វោក់តម្លោសកលតមវិធីផោសោងៗគា្នោ

(ព
្រំដ

្រន)

(ព
្រំដ

្រន)

(ព
្រំដ

្រន)

ទំនិញពាក់កណ្តែលសមែែច ទំនិញសមែែច

នាំច្រញ

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល

34បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



នែការចូលរួមផ្នែកខាងក្នងុ និងការចូលរួមផ្នែកខាងកែែក្នងុសង្វែក់
តម្លែសកល មានទំនាក់ទំនងនឹងកំណើន ផសស សមែែប់
មនុសែសមា្នែក់13.6ភាគរយនិង10.5ភាគរយរៀងគា្នែ(ធនាគារ
ពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។ ទមែង់ទាំងពីរនែការចូលរួមក្នុង
សង្វែក់តម្លែសកល សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនឹងកំណើនបែែក់
ចំណូលដែលខ្ពស់ជាងពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដរ (ធនាគារពិភព
លោក ឆ្នែំ 2019a)។ នៅកម្ពុជា កំណើន ផសស សមែែប់
មនុសែសមា្នែក់គិតជាអតែែថែរបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិកនៅឆ្នែំ 2010
មានទំនាក់ទំនងជិតស្និតនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្វែក់
តម្លែសកលកាន់តែចែើន(រូបS1)32។

កែែពីនែះ ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលបានគាំទែដល់
កំណើនផលិតភាពនិងកំណើនការងរនៅកម្ពុជា។ក្នុងបែទែស
កម្ពុជាកែុមហ៊ុនដែលនាំចែញផងនាំចូលផងដែលជាតំណង
ឱែយការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល អាចបង្កើនផលិតភាព
របស់ខ្លនួនិងសមែែចបានកំណើនការងរខ្ពស់ជាងកែមុហុ៊នផែសែង
ទៀត(រូបS3)33។ផ្អែកតាមទិន្នន័យស្ពីពីការអង្កែតសហគែែស
របស់ធនាគារពិភពលោក កែុមហ៊ុនផលិតដែលនាំចែញផង នាំ
ចូលផង បង្កើនផលិតភាព 26 ភាគរយខ្ពស់ជាកែុមហ៊ុនដែល
មិននាំចូលឬនាំចែញនិងសមែែចបានកំណើនការងរខ្ពស់ជាង

32 មែគុណទំនាក់ទំនងរវាងផសសសមែែប់មនុសែសមា្នែក់និងការចូលរួមផ្នែកខាងកែែនិងការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុងមានចំនួនរៀងគា្នែ0.95និង0.97។
33 ទិន្នន័យកមែិតកែុមហ៊ុនអាចកំណត់រកបណ្ត៉ំកែុមហ៊ុនក្នុងបែទែសមួយដែលចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជកម្មញែកកាន់តែចែបាស់រវាងកែុមហ៊ុនដែលនាំចែញកែុមហ៊ុន

ដែលនាំចូលនិងកែុមហ៊ុនដែលនាំចូលផងនាំចែញផង។នៅពែលកែុមហ៊ុនណមួយក្នុងបែទែសមួយនាំចូលផងនាំចែញផងមានន័យថា
កែុមហ៊ុននោះចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។

34 ចំណុចនែះអាចជំរុញដោយសមាសភាពអនុវិស័យរបស់កែុមហ៊ុនដែលគែែន់តែនាំចូលឬគែែន់តែនាំចែញក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលឬកតា្តែក្នុងសែុកដែលរារាំងការ
បែងចែកធនធានដល់កែុមហ៊ុនដែលមានផលិតភាពបំផុត។ដូច្នែះចាំបាច់តែូវមានការវិភាគបន្ថែមទៀតពីផលិតភាព។

29ភាគរយដែលសែបនឹងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិដែរ។ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មតែមួយទិសក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលដែលនំាចែញតែ
មួយមុខ ឬនាំចូលតែមួយមុខ មានផលិតភាពទាបជាងបន្តិច
និងមានកំណើនយឺតជាងកែមុហុ៊នដែលមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។នែះ
ជាចំណុចខុសប្លែកនៅកម្ពុជាធៀបនឹងអ្វីដែលសង្កែតឃើញនៅ
សកលលោក34។

លក្ខណៈពិសែសពីរនែសង្វែក់តម្លែសកល (ឯកទែសកម្ម
កមែិតខ្ពស់ និងទំនាក់ទំនងរវាងកែុមហ៊ុន) ធ្វើឱែយសង្វែក់តម្លែ
សកលកាន់តែជួយដល់កំណើន និងការបង្កើនផលិតភាព
ដោយសារហែតុផលពីរ។ទីមួយដោយសារតែឯកទែសកម្មខ្ពស់
ការនំាចែញលែងទាមទារឲែយមានការគែប់គែងដំណើរការផលិត
ទំនិញមួយទាំងសែុង។ បែទែសអាចមានឯកទែសលើកិច្ចការ
មួយចំនួនតូចនែដំណើរការផលិតកម្មអន្តរជាតិ។ តាមរយៈការ
ផ្តល់លទ្ធភាពឱែយបែទែសមានឯកទែស សង្វែក់តម្លែសកលធ្វើ
ឱែយការចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែងយសែួល និងអនុញ្ញែត
ឱែយបែទែសទំាងនោះទាញបែយោជន៍កាន់តែបែសើរពីឧត្តមភាព
បែៀបធៀប។

ទីពីរ ទំនាក់ទំនងរវាងកែុមហ៊ុនក៏បានធ្វើឱែយសង្វែក់តម្លែ
សកលកា្លែយជាយន្តការសមែែប់ការរៀនសូតែ និងការផ្ទែរបច្ចែក

រូប S1 ៖ ការ ចូលរួមរបស់កម្ពុជា ក្នុង សង្វោក់តម្លោសកល បាន 
កើន ឡើង បន្តិច ម្តងៗ ចាបត់ំង ពីអំឡុង ទសវតោសរ៍ ឆ្នោំ 1990 
ជាមួយនឹង កំណើន  ផសស យ៉ោង រឹងមាំ។
កម្រិត ន្រ ការ ចូលរួមផ្ន្រកខាងក្រ្រ ក្នុងសង្វ្រក់តម្ល្រសកល  ( តម្ល្រ បន្ថ្រមពី 
បរទ្រស  ក្នងុ ការនំាច្រញ) និង ការ ចូលរួមផ្ន្រក ខាងក្នងុ   ( តម្ល្រ បន្ថ្រមក្នងុស្រកុ ក្នងុ ការ 
នាំច្រញរបស់ប្រទ្រស ទីបី) ចាប់ពី អំឡុង ឆ្ន្រំ 1990 ដល់ ឆ្ន្រំ 2015 (អ័ក្រស ខាង 
ឆ្វ្រង) ធៀបនឹង ផសស សម្រ្រប់មនុស្រសម្ន្រក់  ( ធៀបនឹង អត្រ្រ ថ្ររ  ប្រ្រក់ដុល្ល្ររ 
អាម្ររិក នៅ ឆ្ន្រំ 2010) ចាប់ពីអំឡុង ឆ្ន្រំ 1993 ដល់ ឆ្ន្រំ 2015 (អ័ក្រសខាងស្ត្រំ)។

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីEORAនិងWDI។

រូប S2 ៖ កម្ពុជា បានធ្វើសមាហរណកម្មក្នុង  សង្វោក់តម្លោសកល 
លឿន ជា ង បណា្តោ បោទោសផោសោងទៀត ។

អត្រ្រ កំណើនប្រចាំ ឆ្ន្រំ សរុបជាមធ្រយម ន្រ ការ ចូលរួមផ្ន្រកខាងក្រ្រ  ក្នុង សង្វ្រក់ 
តម្ល្រសកល  ( តម្ល្រ បន្ថ្រមពីបរទ្រស ក្នុង ការ នាំច្រញ) និង ការ ចូលរួមផ្ន្រក ខាងក្នុង  
( តម្ល្រ បន្ថ្រ មក្នុងប្រទ្រស  ក្នុងការ នាំច្រញ របស់ប្រទ្រស ទីបី) ចាប់ ពី អំឡុង ឆ្ន្រំ 
1990 ដល ់ឆ្ន្រំ 2015 ។ 

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីEORA។
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វិទែយាផងដែរ។ ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល កែុមហ៊ុនក្នុងសែុកពឹង
ផ្អែកទៅវិញទៅមកជាមួយកែុមហ៊ុនបរទែសដែលចែករំលែក
ចំណែះធ្វើ និងបច្ចែកវិទែយាជាមួយអ្នកបញ្ជែទិញ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
របស់ខ្លួន។ កែុមហ៊ុនទាំងឡាយមានផលបែយោជន៍រួមក្នុងការ
មានឯកទែសលើកិច្ចការជាក់លាក់ ផ្លែស់ប្តូរបច្ចែកវិទែយា និងរៀន
សូតែពីគា្នែទៅវិញទៅមក (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។
ដោយសារហែតុផលធំៗទំាងពីរនែះហើយទើបកែមុហុ៊នក្នងុបែទែស
កំពុងអភិវឌែឍន៍ដែលចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ងយនឹង
បង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួន។

ជាឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក
ចែើនផ្តល់ការបណ្ត៉ះបណ្តែលដល់កម្មករនិយោជិតជាងកែុមហ៊ុន
ដែលមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្ម35។ ផ្អែកតាមទិន្នន័យពីការអង្កែត
សហគែែសរបស់ធនាគារពិភពលោក កែុមហ៊ុនផលិតដែលនាំ
ចែញផងនាំចូលផងមានទំនោរចែើនជាង25ភាគរយក្នុងការ
រៀបចំកម្មវិធីបណ្ត៉ះបណ្តែលសមែែប់និយោជិត អចិន្តែែយ៍ និង
ពែញម៉ែងរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតែមួយទិសក្នុងវិស័យ
កម្មន្តសាលដែលមិនមែនជាកែមុហុ៊ននំាចែញ ឬកែមុហុ៊ននំាចូល

35 កែុមហ៊ុនបរទែសក៏ងយនឹងផ្តល់ការបណ្ត៉ះបណ្តែលផងដែរ។ការអង្កែតលើតមែូវការជំនាញរបស់និយោជកឆ្នែំ2012ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិ
ខាងការងរនិងទភីា្នែកង់រជាតិមុខរបរនិងការងរមានព័ត៌មានស្តីពីការបណ្ត៉ះបណ្តែលដោយអ្នកកាន់កាប់(បរទែសជនជាតិកម្ពុជា)។ជិតបីភាគបួន
នែកែុមហ៊ុនបរទែសផ្តល់ការបណ្ត៉ះបណ្តែលដល់កម្មករនិយោជិតធៀបនឹងចំនួន57ភាគរយនែកែុមហ៊ុនក្នុងសែុក។

មិនងយនឹងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តះ៉បណ្តែលផ្លវូការដូចកែមុហុ៊នដែល
មិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើយ។

កែែពីនែះ សង្វែក់តម្លែសកលមានទំនាក់ទំនងនឹងការផ្លែស់
ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ ដោយបានសែូបយក
កមា្លែងំពលកម្មចែញពីសកម្មភាពដែលមិនសូវមានផលិតភាព ឱែយ
បែឡូកក្នុងសកម្មភាពផលិត និងសែវាដែលកាន់តែមានផលិត
ភាព។ កែុមហ៊ុនក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលហាក់បែើបែែស់មូលធន
ចែើនជាងកែុមហ៊ុនផែសែងទៀត (ជាពិសែសកែុមហ៊ុនដែលមិនធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម)។ ដូច្នែះ ផលិតកម្មរបស់កែុមហ៊ុនទាំងនែះមិនសូវ
ផ្តល់ការងរចែើនឡើយ។ យ៉ែងណក៏ដោយ ការបង្កើនផលិត
ភាពធ្វើឱែយមានការបង្កើនផលរបស់កែុមហ៊ុន និងបង្កើនការងរ
ក្នុងកែុមហ៊ុន (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។ កម្មករ
និយោជិតដែលទទួលបានបែែក់បៀវតែសរ៍ និងបែែក់ឈ្នួល ធៀប
នឹងចំណែកនែការងរសរុបនៅកម្ពុជា មានចំនួន 49 ភាគរយ
នៅឆ្នែំ 2018 កើនពី 14 ភាគរយនៅឆ្នែំ 1991 (រូប S4)។
វិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើង ផ្តល់ការងរដល់កម្មករ
និយោជិតជាង600,000នាក់នៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជា។

រូប S3 ៖  ដូច បទពិសោធន៍ជា សកល ដោរ កោុមហ៊ុនផលិត នៅ 
កម្ពុជា  ដោល នាំចូលផង នាំចោញផង មានផលិតភាព កាន់តោខ្ពស់ 
និង មានកំណើន លឿន
ភាពខុសគា្ន្រ ន្រភាគរយ  កំណើនការងរ  និង ផលិតភាពកម្ល្រំង ពលកម្ម រវាង 
ក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង  (1) ក្រុមហ៊ុន ដ្រល នាំច្រញ ផង និងនាំចូល ផង ឬ 
(2) ក្រុមហុ៊នដ្រលគ្រ្រន់ត្រនាំច្រញ ឬ (3) ក្រុមហ៊ុនដ្រលគ្រ្រន់ត្រ នាំចូល ក្នុង 
វិស័យកម្មន្តសល

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីការអង្កែតសហគែែស
ដោយធនាគារពិភពលោកសមែែប់បែទែសកម្ពជុាឆ្នែំ2007,2013និង2016។
សម្គ្រល់ ៖លទ្ធផលទំាងនែះទទួលបានពីការថយចុះកំណើនការងរក្នងុកែមុហុ៊ន
(ចំនួនកម្មករនិយោជិតពែញម៉ែង)ឬផលិតភាពកមា្លែំងពលកម្មក្នុងកែុមហ៊ុន 
(បរិមាណលក់ក្នងុកម្មករនិយោជិតមា្នែក់)ធៀបនឹងអញ្ញត្តិដែលសមា្គែល់ពីបែភែទ
កែុមហ៊ុន(នាំចូលនិងនាំចែញគែែន់តែនាំចែញគែែន់តែនាំចូល)បង្ហែញពី
ឥទ្ធិពលកំណត់បែចាំឆ្នែំ។រាល់ការប៉ាែន់បែមាណមែគុណសុទ្ធតែមានស្ថិតិថែរ។

រូប S4 ៖  មានកំណើននោ ការងរ ដោលផ្តល់ បោោក់ឈ្នួល និង ការ 
ងរ ដោលផ្តល់បោោក់ បៀវតោសរ៍

កម្រិត តម្ល្របន្ថ្រម ក្នុងស្រុក ក្នុង ការ នាំច្រញរបស់កម្ពុជា ចាប់ ពីអំឡុង ឆ្ន្រំ 1990 
រហូត ដល់ឆ្ន្រំ 2015 និង  កម្មករនិយោជិត ដ្រលទទួលបាន ប្រ្រក់ឈ្នួល និង ប្រ្រក់ 
បៀវត្រសរ៍ គិត ជា ភាគរយ ន្រ ការងរ សរុប

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីEORAនិង
WDI។
សម្គ្រល់ ៖ការប៉ាែន់បែមាណតាមគំរូរបស់ILO។

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

កំ�ើន�រ�រ    ផលិត�ពក���ំងពលកម� 

�ំ��ញ និង�ំចូល ���ន់���ំ ចូល 

�
ព ខ

ុស
�

��រ �
ង �

�ុមហ
៊ុន�

�ើ�
ណ

ិជ�ក
ម� 

និង
 �

�ុមហ
៊ុន

មិន
�

�ើ �
ណ

ិជ�ក
ម�  

(�
គរ

យ
)

���ន់���ំ��ញ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

ត���ប���មក��ង��ុក  ក��ង �រ �ំ��ញ
កម�ករ��លទទួល�ន ���ក់ឈ��ល និង ���ក់�ៀវត��រ�

កម
�ករ

 �
�ល

ទទ
ួល

�
ន �

��ក់ឈ
��ល

 ន
ិង �

��ក់ �
ៀវត

��រ� 
(�

គរ
យ

)

ត�
�� ប�

��ម ក
��ង�

�ុក 
ក��ង

�
រ �

ំ�
�ញ

 ( �
នដ

ុ�
��រ�

�
�រ�ក

)

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល

36បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ អភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2020 និង
បទពិសោធន៍អន្តរជាតិបង្ហែញថាសង្វែក់តម្លែសកលអាចបង្កើន
លទ្ធផលអភិវឌែឍន៍ផែសែងៗទៀតដូចជាការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ។
ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលជួយកាត់បន្ថយភាពកែីកែ
ពែែះវាជួយបង្កើនបែែក់ចំណូល និងការងរ។ ក្នុងតំបន់ទីកែុង
នៅបែទែសមុិចសិុក ការកើនឡើងនែកែុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុង
សង្វែក់តម្លែសកល ជួយកាត់បន្ថយភាពកែីកែបានចែើនជាង
កែុមហ៊ុនដែលគែែន់តែនាំចែញ ឬគែែន់តែនាំចូល (ធនាគារ
ពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។ នៅបែទែសវៀតណម ការកាត់
បន្ថយភាពកែីកែមានអតែែកាន់តែខ្ពស់នៅតាមទីតំាងដែលសំបូរ
ដោយកែុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល (ធនាគារ
ពិភពលោកឆ្នែំ2019a)36។

មួយវិញទៀត សង្វែក់តម្លែសកលបានជួយបង្កើតឱកាស
ការងរកាន់តែល្អបែសើរសមែែប់សែ្តីនិងអត្ថបែយោជន៍អភិវឌែឍន៍
កាន់តែទូលំទូលាយចែញពីឱកាសទាំងនែះដូចជាការចូលរៀន
កាន់តែចែើន និងការពនែយារពែលរៀបការ និងសមែែលកូន ដូច
ករណីបែទែសបងក់ា្លែដែស (Heath and Mobarak ឆ្នែំ
2015)។នៅទូទំាងពិភពលោកកែមុហុ៊នដែលចូលរួមក្នងុសង្វែក់
តម្លែសកល ដែលនាំចែញផង នាំចូលផង ហាក់ផ្តល់ការងរ
ចែើនដល់សែ្តីជាងកែុមហ៊ុនដែលមិនចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែ
សកល (ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ 2019a)។ទិន្នន័យពីកែសួង
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុាបង្ហែញថាមានរោងចកែផលិតសែបែកជើងដែល

36 គា្មែនទិន្នន័យដើមែបីធ្វើតាមការអនុវត្តនែះសមែែប់កម្ពុជាឡើយ។

កំពុងដំណើរការចំនួន83នៅកម្ពុជាគិតតែឹមបំណច់ឆ្នែំ2018
ដែលផ្តល់ការងរដល់កម្មករនិយោជិតបែមាណ112,589នាក់
ក្នុងនោះមានកម្មករនិយោជិត87ភាគរយជាសែ្តី។

3� វឌ្ឍនភាព តិចតួច 
កម្ពជុា ចូលរួម យ៉ោងលឿននៅក្នងុសកម្មភាព ផលិត កមោតិ ទាប ���

បែទែសនៅជំុវិញពិភពលោកសុទ្ធតែចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែ
សកល ប៉ុន្តែ របៀបចូលរួមគឺខុសគា្នែ (រូប S5)។បែទែសមួយ
ចំនួនដូចជាវែណែហែស៊ូអែឡានិងអាល់ហែសែរើចូលរួមនៅកមែិត
មូលដ្ឋែននែសង្វែក់តម្លែដោយមួយផ្នែកធំលក់ទំនិញនិងផលិត
ផលកសិកម្មមិនទានកែច្នែឱែយដែគូពាណិជ្ជកម្ម។ បែទែសមួយ
ចំនួន ដូចជា បង់កា្លែដែស កូសា្តែរើកា អែតែយូពី សែីលង្កែរ និង
វៀតណមចូលរួមភាគចែើនក្នុងសកម្មភាពផលិតបែបសាមញ្ញ។
បែទែសមា៉ែឡែសុី ហ្វីលីពីន ប៉ូឡូញ និងថែ មានឯកទែសលើ
ផលិតកម្មកាន់តែស្មគុសា្មែញនែសង្វែក់តម្លែឬក្នងុសកម្មភាពសែវា
ដែលកាន់តែអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន។ ចំណែកបែទែសជឿន
លឿនភាគចែើន និងបែទែសដែលកំពុងងើបឡើងមួយចំនួន
ដូចជាសាធារណរដ្ឋឆែកមានឯកទែសភាគចែើនលើទំនិញនិង
កិច្ចការដែលបែើបែែស់ភាពច្នែបែឌិតខ្ពស់។

ចំណត់ថា្នែក់នែការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលបញ្ជែក់ពី
ឯកទែសរបស់កម្ពជុាក្នងុសង្វែក់តម្លែផលិតកមែតិទាប(រូបS5)។
ចំណត់ថា្នែក់ដែលតែវូបានបង្កើតឡើងក្នងុរបាយការណ៍អភិវឌែឍន៍

រូប S5 ៖ បោទោស ទាំងអស់ សុទ្ធតោចូលរួមក្នុង សង្វោក់តម្លោសកល ប៉ុន្តោ តមវិធី ខុសគា្នោ
ចំណាត់ថ្ន្រក់ ន្រការ ចូលរួមក្នុង សង្វ្រក់តម្ល្រសកល 

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a
សម្គ្រល់ ៖បែភែទនែការផែសារភា្ជែប់សង្វែក់តម្លែសកលរបស់បែទែសមួយផ្អែកលើ(ក)ទំនិញនិងសែវាដែលនាំចែញ(ខ)កមែិតនែការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
និង(គ)កមែិតនែនិវានុវត្តន៍។សមែែប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលធនាគារពិភពលោក(2019a)។

ការចូលរួមតិចតួច

ទំនិញតិចតួច

ទំនិញចែើន

វិស័យកម្មន្តសាលកមែតិទាប

វិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែតិខ្ពស់

សកម្មភាពនិវានុវត្តន៍

កង្វះទិន្នន័យ

ការផ្សារភា្ជ្ប់នឹង សង្វ្ក់តម្ល្ ឆ្ន្ំ 2015

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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ពិភពលោកឆ្នែំ 2020 នែះបែងចែកបែភែទបែទែសដោយផ្អែក
លើ (ក) ទំនិញ និងសែវាដែលបាននាំចែញ (ខ) កមែិតនែការ
ចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលនិង (គ)កមែិតនិវានុវត្តន៍។ការ
ចាប់ផ្តើមនែឧសែសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងសមែែប់
នាំចែញនៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្តែលទសវតែសរ៍ឆ្នែំ1990 បាន
បែែកា្លែយកម្ពជុាពីបែទែសដែលមានឯកទែសលើការនំាចែញទំនិញ
ទៅជាការបង្កើនការផែសារភា្ជែប់ទៅនឹងសង្វែក់តម្លែសកលនែសកម្ម
ភាពផលិតសាមញ្ញ។ទីតំាងរបស់កម្ពជុាក្នងុសង្វែក់តម្លែនែះ(ផ្តែត
សំខាន់លើការផ្គុតំម្លើង) បានបង្កើនចំណែកនែវិស័យកម្មន្តសាល
ក្នុងតម្លែបន្ថែមក្នុងសែុកសរុបនែការនាំចែញ ដោយមានការធ្វើ
សមាហរណកម្មផ្នែកខាងក្នងុខ្ពស់ (ការនំាចូលវត្ថុធាតុដើម) បុ៉ន្តែ
មិនសូវមានសកម្មភាពនុវានុវត្តន៍។

ដោយសារតែបែទែសផែសែងៗចូលរួមតាមរបៀបខុសគា្នែក្នុង
សង្វែក់តម្លែសកល ផលនែការចូលរួមនែះក៏ខុសគា្នែដែរ។ ដើមែបី
បង្កើនអត្ថបែយោជន៍ជាអតិបរមា បែទែសចាំបាច់តែូវធ្វើដំណើរ

ឆ្ពែះទៅដំណក់កាលបនា្ទែប់នែការចូលរួមរបស់ខ្លនួក្នងុសង្វែក់តម្លែ
សកលនែះ។

���មាន ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម ឬ ការ ធ្វើទំនើបកម្មតិចតួច

ទោះជាកម្ពុជាមានការរើកចមែើនលឿនជាចែើនឆ្នែំលើវិស័យ
កម្មន្តសាលកមែិតទាបក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ពិសែសសម្លៀក
បំពាក់ និងសែបែកជើង កម្ពុជាមិនទាន់បានឈានទៅដណំក់
កាលបនា្ទែប់នែការចូលរួមក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល និងសែវាកមែិត
ខ្ពស់នែសង្វែក់តម្លែសកលឡើយ។ ឧទាហរណ៍នែដំណក់កាល
នែការចូលរួមនែះ មានដូចជា គែឿងបនា្លែស់ម៉ូតូ និងគែឿងបង្គុំ
ការផ្គុំតម្លើងគែឿងអែឡិចតែូនិកការផលិតបរិកា្ខែរវែជ្ជសាសែ្តនិង
ផ្នែកសែវានែសង្វែក់តម្លែដូចជាការរចនាឬការធ្វើទីផែសារនិងការ
កសាងមា៉ែកសញ្ញែ។ ផ្ទុយទៅវិញ មានការធ្វើពិពិធកម្មតិចតួច
ក្នុងសង្វែក់តម្លែផែសែងៗទៀត និងមិនសូវមានការធ្វើទំនើបកម្ម
ក្នុងសង្វែក់តម្លែមានសែែប់នោះទែ។

រូប S6 ៖ ក្នុងវិស័យកាត់ដោរ មាន ការ ធ្វើទំនើបកម្មតិចតួច ក្នុង ផលិតផល នៅចនោ្លោះឆ្នោំ 2000 និង អំឡុង ឆ្នោំ 2016/ 2017
តម្ល្រឯកតា សម្រ្រប់ផលិតផល មួយ សម្រ្រប ់ឆ្ន្រំនីមួយៗ និង ប្រទ្រស នាំច្រញ 

ការ នាំចោញ ផលិតផល អាវ ចាក់ អាវយឺត ឬ អាវ កាក់ដោរ ឬចាក់  (hs6=611030) ទៅកាន ់សហរដ្ឋអាមោរិក 

ការ នាំចោញ ផលិតផល អាវ ចាក់ អាវយឺត ឬ អាវ កាក់ធ្វើ ពីកបោបាស (hs6=611020) ទៅកាន ់សហរដ្ឋអាមោរិក 

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីCentred’ÉtudesProspectivesetd’InformationsInternationales(CEPII)។
សម្គ្រល់ ៖សមែែប់ផលិតផលឆ្នែំនិងបែទែសនាំចែញនីមួយៗ(សហរដ្ឋអាមែរិកនិងចកែភពអង់គ្លែស)តម្លែឯកតាតែូវបានគណនាជាតម្លែឯកតារបស់បែទែស 
មួយដែលបាននាំចែញទៅកាន់បែទែសនាំចូលធៀបនឹងតម្លែនៅតែឹម90ភាគរយនែរបាយតម្លែឯកតាតាមបណ្តែបែទែសនានាដែលនាំចែញផលិតផលនោះ។ 
BGD=បង់កា្លែដែសKHM=កម្ពុជាLKA=សែីលង្កែរTHA=ថែVNM=វៀតណម។
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អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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ទីមួយ មិនសូវមានការធ្វើទំនើបកម្មទៅរកផលិតផល ឬ
កិច្ចការដែលផ្តល់តម្លែបន្ថែមកាន់តែខ្ពស់ក្នុងវិស័យកាត់ដែរក្នុង
រយៈពែល20ឆ្នែំកន្លងមក។សមាសភាពនែផលិតផលកាត់ដែរ
សំខាន់ៗនៅកម្ពជុាមិនមានការផ្លែស់ប្តរូចែើននោះទែ។ផលិតផល
4ក្នងុចំណោមផលិតផលកាត់ដែរសំខាន់ទំាង5នៅឆ្នែំ2017ក៏
ជាផលិតផលកាត់ដែរសំខាន់ៗទាំង5នៅឆ្នែំ2000ផងដែរ37។

ផលិតផលកាត់ដែរសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាសមែែប់ការនំាចែញ
(hs6=611020និងhs6=611030)ក៏ស្ថិតនៅផ្នែកខាងកែែម
នែកមែិតគុណភាពជាសកលផងដែរ (រូប S6)។ តម្លែឯកតា
របស់កម្ពុជាសមែែប់អាវចាក់ អាវយឺត និងអាវកាក់ដែរ ឬ ចាក់
(hs6=611030) ឈរនៅលែខរៀងទី 15 ក្នុងចំណោម 99
បែទែសដែលនំាចែញផលិតផលនោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមែរិកនៅ
ឆ្នែំ2016និងឈរនៅលំដប់ទី11ក្នុងចំណោម80បែទែស

37 មានការធ្វើពិពិធកម្មមួយចំនួនក្នុងវិស័យកាត់ដែរពោលគឺផលិតផលកាត់ដែរសំខាន់ៗទាំង5ដែលបាននាំចែញនៅឆ្នែំ1997មានចំណែក57ភាគរយនែ
ផលិតផលកាត់ដែរសរុបដែលបាននាំចែញប៉ុន្តែមានអតែែតែឹមតែ36ភាគរយនៅឆ្នែំ2017។

ដែលនាំចែញអាវចាក់ អាវយឺត និងអាវកាក់ធ្វើពីកបែបាស
(hs6=611020)ទៅកាន់ទីផែសារចកែភពអង់គ្លែសនៅឆ្នែំ2017។

អ្វីដែលកាន់តែគួរឱែយកត់សមា្គែល់នោះគឺថាបែទែសដែលយក
មកបែៀបធៀប រួមទាំងវៀតណម ក៏ទទួលបានកំណើនតម្លែ
ឯកតាយ៉ែងចែើននៅចនោ្លែះឆ្នែំ2000និង2016ផងដែរដោយ
បានរំកិលឡើងកមែិតគុណភាព ខណៈដែលកម្ពុជាបានថយចុះ
ជាងគែក្នុងកមែិតសកលលោក។សមែែប់អាវចាក់អាវយឺតនិង
អាវកាត់ដែរ ឬចាក់ (hs6=611030) ដែលនាំចែញទៅកាន់
ទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិក វៀតណមឈរនៅលដំប់កាន់តែល្អក្នុង
តម្លែឯកសារដោយឡើងពីលែខរៀងទី 3 រហូតដល់លែខរៀងទី
22នៅចនោ្លែះឆ្នែំ 2000 និង 2016 ខណៈដែលកម្ពុជាធា្លែក់ពី
លែខរៀងទី51មកតែមឹលែខរៀងទី15។មានកតា្តែជាចែើនដែល
បង្ហែញពីដំណើរការរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យនែះនិងបញ្ហែបែឈម

រូប S7 ៖ ការ ចូលរួមរបស់កម្ពុជា  ផ្តោតលើ វិស័យកាត់ដោរ  ប៉ុន្តោ មានការធ្វើ ពិពិធកម្ម  តិចតួច ខុសព ីបោទោសដោលយកមក  បោៀបធៀប 
ចំណ្រកន្រការ នាំច្រញ តាមវិស័យ

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីUNComtrade(ទិន្នន័យឆ្លុះបញ្ចែំង)។
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 កសិកម្ម
 អាហារនិងភែសជ្ជៈ
 បែែងកាតសារធាតុគីមីនិងផលិតផលរ៉ែមិនមែនលោហធាតុបរិកា្ខែរ
 ដឹកជញ្ជូន

 នែសាទ
 វាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់
 ផលិតផលលោហៈធាតុ
 វិស័យកម្មន្តសាលផែសែងទៀត

 រុករករ៉ែនិងការដ្ឋែនវាយថ្ម
 កែដសនិងឈើ
 អគ្គិសនីនិងគែឿងមា៉ែសីុន

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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កម្ពុជា ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ស្ប្កជើង និង ទំនិញធ្វើដំណើរ ន្ សង្វ្ក់តម្ល្សកល

វិស័យសម្លៀកបំពាក់និងសែបែកជើងរបស់កម្ពុជាមានកំណើនយ៉ែង
លឿនក្នុងរយៈពែលពីទសវតែសរ៍កន្លងមក និងបានកា្លែយជាវិស័យនាំ
ចែញដែលផ្តល់បែែក់ចំណូលចែើនបំផុតដល់សែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុា។ ការ
នាំចែញបានកើនឡើងពី80លានដុលា្លែរនៅឆ្នែំ1996រហូតដល់9.5
ពាន់លានដលុា្លែរនៅឆ្នែំ 2018 ហើយបច្ចុបែបន្ន វិស័យនែះផ្តល់ការងរ
ដល់កម្មករនិយោជិតជាង 660,000 នាក់។ ផលិតផលសែបែកជើង
មានកំណើនគួរឲែយកត់សមា្គែល់។កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមបែទែសផលិត
សែបែកជើងចែើនជាងគែទាំង 10 ដោយនាំចែញផលិតផលសែបែកជើង
ក្នុងទំហំទឹកបែែក់1,041លានដុលា្លែរនៅឆ្នែំ2018។សំណួរសំខាន់ៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនែះគឺថា តើមានកតា្តែសំខាន់អ្វខី្លះដែលធ្វើឱែយវិស័យ
សម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងនៅកម្ពុជាសមែែចបានជោគជ័យក្នុង
រយៈពែលពីរទសវតែសរ៍កន្លងមក?តើវិស័យនែះមានបញ្ហែបែឈមអ្វខី្លះ?

ការវិភាគដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារពិភពលោកនៅឆ្នែំ 2015
បានកំណត់មូលហែតុសំខាន់ៗចំនួនបីដែលលើកទឹកចិត្តឱែយវិនិយោគិន
វិនិយោគលើវិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើង គឺ (1) ថ្លែកមា្លែំង
ពលកម្មដែលមានភាពបែកួតបែជែង (2) លទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផែសារ
អន្តរជាតិ ដូចជា ចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធ
EBA និង (3) ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដែលរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាផ្តល់
ដល់កែុមហុ៊នផលិតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងទមែង់ជាគមែែងវិនិយោគដែល
មានលក្ខណៈសមែបត្តិសមសែប។ ក្នុងកមែិតមួយចំនួន កតា្តែទាំងនែះ
គឺជាឧត្តមភាពបែកួតបែជែងសំខាន់ៗ ក្នុងការបែកួតបែជែងជាមួយ
បែតិបត្តិករផែសែងទៀតក្នុងវិស័យនែះដូចជាបង់កា្លែដែសមីយ៉ែន់ម៉ាែនិង
វៀតណម។ កែែពីនែះ ឧត្តមភាពបែៀបធៀបដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱែយ
កម្ពុជាអាចបែកួតបែជែងជាមួយកែុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ធំៗ រួម
មាន ការវិនិយោគចែើន និងការបើកចំហរផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម គោល
នយោបាយសែដ្ឋកិច្ចសែរើនិងស្ថិរភាពម៉ាែកែូសែដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិង
សង្គម។

បើទោះជាមានចំណុចខា្លែំងទាំងនែះក្តី ក៏វិស័យសម្លៀកបំពាក់ និង
សែបែកជើងនែះបែឈមនឹងបញ្ហែធំៗមួយចំនួនដែលអាចរាំងស្ទះដល់
ការអភិវឌែឍវិស័យនែះបន្ថែមទៀតជាពិសែសការឈានទៅផ្នែកខាងលើ
នែសង្វែក់តម្លែ។ បញ្ហែបែឈមរួមមាន ផលិតភាពទាប ចំណយខ្ពស់
លើថ្លែអគ្គិសនីនិងភស្តុភារកមែែសែវាកែែផ្លូវការនិងទំនាក់ទំនងផ្នែក
ខាងក្នុងតិចតួច។ កតា្តែទាំងអស់នែះបានបង្កើនចំណយលើការធ្វើ
អាជីវកម្មក្នុងវិស័យនែះ ហើយជាលទ្ធផលវិស័យនែះមិនសូវមានភាព
បែកួតបែជែង និងបង្កើតជាឧបសគ្គដល់ការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងផលិតកម្ម
សែដៀងគា្នែនិងការផលិតផលិតផលដែលមានតម្លែបន្ថែមកាន់តែខ្ពស់។

ក្នុងរយៈពែលប៉នុា្មែនឆ្នែំថ្មីៗនែះអ្នកគែប់គែងរោងចកែជាចែើនដែល
កំពុងធ្វើបែតិបត្តិការក្នុងបែទែសនានាលើកឡើងថាកមែិតផលិតភាព
របស់កម្មករនិយោជិតកម្ពុជា ទាបជាងកមែិតផលិតភាពរបស់កម្មករ
និយោជិតវៀតណមបែមាណ 20 ភាគរយ ហើយផលិតភាពរបស់
រោងចកែកាត់ដែរនៅបែទែសចិនខ្ពស់ជាងផលិតភាពរបស់រោងចកែ
កាត់ដែរនៅបែទែសវៀតណម 20-30 ភាគរយ។ កតា្តែសំខាន់ៗធ្វើ
ឲែយមានផលិតភាពខុសគា្នែនែះ រួមមាន កមែិតអប់រំមូលដ្ឋែនទាបរបស់
កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជានិងគុណភាពមានកមែិតនែការអប់រំចំណែះ
ទូទៅក្នងុការផលិតកមា្លែងំពលកម្មជំនាញ និងអតែែទាបនែការចុះឈ្មែះ
ចូលរៀនក្នុងមជែឈមណ្ឌលអប់រំបណ្ត៉ះបណ្តែលបច្ចែកទែសនិងវិជា្ជែជីវៈ។

តម្លែអគ្គិសនីខ្ពស់គឺជាបញ្ហែដ៏ធំសមែែប់បែតិបត្តិការវិស័យសម្លៀក
បំពាក់ និងសែបែកជើងនៅកម្ពុជា។ ការសិកែសាមួយដែលធ្វើឡើងដោយ
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ (ILO)នៅឆ្នែំ 2016 រកឃើញថា តម្លែ
អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាខ្ពស់ជាងតម្លែអគ្គិសនីនៅវៀតណម និងថែ ពីរដង
បើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយថ្លែចណំយដោយផ្នែកក្តី។តម្លែអគ្គិសនី
នៅកម្ពុជាសមែែប់សហគែែសឧសែសាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម គឺពី0.13
ដល់0.17ដុលា្លែរក្នុងមួយគីឡវូា៉ែត់ម៉ែងធៀបនឹងតម្លែតែឹមតែ0.04-
0.09 ដុលា្លែរក្នុងមួយគីឡូវា៉ែត់ម៉ែងនៅថែ និងវៀតណម។យ៉ែងណ
ក៏ដោយតម្លែអគ្គិសនីបានធា្លែក់ចុះបន្តិចក្នុងរយៈពែលប៉នុា្មែនឆ្នែំនែះនិង
មានសញ្ញែបង្ហែញថា អាចមានការបញ្ចុះតម្លែអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតនៅ
កម្ពុជា។ នៅវែទិការវាងរដ្ឋែភិបាល និងវិស័យឯកជន រដ្ឋែភិបាលបាន
ផ្តួចផ្តើមវិធានការកាត់បន្ថយតម្លែអគ្គិសនី និងរៀបរាប់ពីគោលដៅ
នែការបញ្ចុះតម្លែអគ្គិសនីក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍ឧសែសាហកម្ម
2015-2025។

ដំណើរការផ្នែកភស្តុភាររបស់កម្ពុជាមានភាពមិនបែកួតបែជែង បើ
ធៀបនឹងបែទែសជិតខាង (ថែ និងវៀតណម)។ ចំណយផ្នែក
ភស្តុភារនៅតែខ្ពស់ដោយសារតែសែវាភស្តុភារដែលមានគុណភាពទាប
និងហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមិនសូវមានគុណភាព។ ការចំណយ
និងរយៈពែលដឹកជញ្ជូនដើមែបីនំាចែញទូកុងតឺន័រមួយពីខែត្តពែះសីហនុ
ដែលជាកំពង់ផែសមុទែដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា មានកមែិតខ្ពស់ខា្លែំងជាង
កមែិតមធែយមជាសកល ហើយចំណុចនែះតែូវបានបង្ហែញដោយចំណ
ត់ថា្នែក់ទាបរបស់កម្ពុជាក្នុងសូចនាករស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននែ
ការធ្វើអាជីវកម្ម (លែខរៀងទី 108 ក្នុងចំណោម 190 បែទែស)។
ចំណយលើការដឹកជញ្ជូន និងស្តុកទុកក្នុងឃ្លែំងនៅកម្ពុជា ខ្ពស់ជាង
ចំណយលើការដឹកជញ្ជនូនិងស្តកុទុកក្នងុឃ្លែងំនៅថែនិងវៀតណម។
ចំណុចនែះមានន័យថា ការកាត់បន្ថយចណំយផ្នែកភស្តុភារនៅកម្ពុជា
មិនមែនគែែន់តែជាបញ្ហែនែការកាត់បន្ថយចំណយលើការដឹកជញ្ជនូនោះ
ទែ។ ចណំយខ្ពស់លើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌគឺជាលទ្ធផលនែភាពមិនអាច
ជឿទុកចិត្តបាននែបែព័ន្ធភស្តុភាររបស់កម្ពុជា។

មិនសូវមានវឌែឍនភាពចែើនក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកខាងក្នុង
តាមរយៈការភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរវាងកែុមហុ៊នវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសទៅ
នឹងកែុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសែុកទែ។ ជាងពាក់កណ្តែលនែកែុមហ៊ុន
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសចង់បង្កើនការទទួលសែវាពីក្នុងសែុក ប៉ុន្តែ
ជាញឹកញប់ មិនអាចរកបានកែុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសែុកដែលមាន
ភាពបែកួតបែជែងដើមែបីបញ្ជែទិញបានឡើយ។ ផ្អែកតាមសែចក្តីរាយ
ការណ៍ពីកែុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស មូលហែតុចមែបងនែបញ្ហែ
នែះគឺកង្វះសហគែែសក្នុងសែុកដែលមានភាពបែកួតបែជែងកំពុងធ្វើ
បែតិបត្តិការក្នុងវិស័យភាគចែើនជាវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។ កែែពី
នែះ ស្ទើរតែគា្មែនការគាំទែឧសែសាហកម្មសមែែប់កម្មន្តសាលធុនសែែល
ឡើយ។ ដំណើរការសាំញ៉ែំក្នុងការទទួលបានមកវិញនូវបែែក់ពន្ធតម្លែ
បន្ថែម (VAT)សមែែប់ការបញ្ជែទិញពីក្នុងសែុកក៏តែូវបានលើកថាជា
ឧបសគ្គដ៏ធំមួយផងដែរ។ កែែពីនែះ សង្វែក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យកាត់
ដែរ តែូវបានគែប់គែងដោយអ្នកបញ្ជែទិញអន្តរជាតិ និងទសីា្នែក់ការ
ធំៗនែរោងចកែកាត់ដែរ។មែយា៉ែងវិញទៀតជាញឹកញប់កែុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់
ក្នុងសែុកមិនអាចអនុលោមតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យនែការវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសដូចជាគុណភាពថ្លែនិងការផ្តល់(QCD)សមែែប់ធាតុ

ប្អប់  S2  
អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល

40បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ចូល។ មានអាជីវកម្មតិចតួចប៉ណុោ្ណែះដែលមានវិញ្ញែបនបតែគុណភាព
ដែលទទួលសា្គែល់ជាអន្តរជាតិ និងមិនសូវមានសែវាអភិវឌែឍន៍អាជីវកម្ម
(សាធារណៈឬឯកជន)ដើមែបីផ្តល់ការគាំទែឡើយ។

ការវិភាគពីចំណុចខា្លែំង និងចំណុចខែសាយសំខាន់ៗបង្ហែញផងដែរ
ថា ឧត្តមភាពបែកួតបែជែងរបស់កម្ពុជាកាន់តែថយចុះនៅរយៈពែល
ប៉ុនា្មែនឆ្នែំនែះ ដោយសារតែកតា្តែខាងក្នុង និងខាងកែែ។ ទីមួយ ថ្លែ
កមា្លែំងពលកម្មកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នែំ ដែលតែូវប៉ះប៉ូវដោយកំណើន
ផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយថ្លែបែតិបត្តិការផែសែងទៀត។បែែក់ឈ្នួល
អបែបបរមាសមែែប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់និងសែបែកជើងបានកើនឡើងពី
128ដុលា្លែរនៅឆ្នែំ2015រហូតដល់190ដុលា្លែរនៅឆ្នែំ2020។ទីពីរ
សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមដំណើរការដែលអាចឈានទៅដកហូត
លទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចែញទៅកាន់ទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុប
ដោយមិនបង់ពន្ធកែែមបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធEBAនៅឆ្នែំ2020។ទីបី
ចាំបាច់តែូវមានកមា្លែំងពលកម្មដែលមានជំនាញខ្ពស់ និងការវិនិយោគ
កាន់តែចែើនលើគែឿងមា៉ែសុីន និងដំណើរការអាជីវកម្ម ដើមែបីបែកួត
បែជែងលើផ្នែកគុណភាព សមែែប់ឧសែសាហកម្មទំនិញធ្វើដំណើរដែល
កំពុងងើបឡើងនិងតែូវបានចាត់ទុកជាឧសែសាហកម្មដែលមានតម្លែខ្ពស់
ធៀបនឹងចំណែកឧសែសាហកម្មផែសែងទៀតដូចជាបែតិបត្តិការកាត់-ដែរ-
តមែឹម។ ទីបួន កិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មសែរើរវាងវៀតណម និង
សហភាពអឺរ៉ុប នឹងលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូលទាំងអស់ជាង 99 ភាគរយ
នៅពែលអនុម័តជាផ្លូវការ។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាគឺ
ការដកពន្ធអាករលើពាណិជ្ជកម្មវាយនភ័ណ្ឌកែណត់ទំាងអស់រវាងវៀត
ណម និងសហភាពអឺរ៉ុប។ បច្ចុបែបន្ន ពន្ធទាំងនែះមានអតែែ 12
ភាគរយ។ កិច្ចពែមពែៀងនែះតែូវបានចុះហត្ថលែខានៅថ្ងែទី 30 ខែ
មិថុនា ឆ្នែំ 2019។ យ៉ែងណក៏ដោយ ចាំបាច់តែូវមានការវាយតម្លែ
ផលប៉ះពាល់លើភាពបែកួតបែជែង ដើមែបីស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់
វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននែកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មនែះលើវិស័យសម្លៀក
បំពាក់និងសែបែកជើងនៅកម្ពុជា។

រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានអនុវត្តការផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដើមែបី
បង្កើនភាពបែកួតបែជែងរបស់កម្ពជុា។ ខណៈដែលការផ្តចួផ្តើមទំាងនែះ
គឺជាវិធានការល្អបែសើរ គែតែូវការពែលវែលាដើមែបីបញ្ជែក់ថា តើការ
ផ្តួចផ្តើមទាំងនែះទទួលបានជោគជ័យ ឬយ៉ែងណ។ ការផ្តួចផ្តើមទាំង
នែះ រួមមាន (1) ការបង្កើតធនាគារសហគែែសធុនតូច និងមធែយមនែ
កម្ពុជាដែលគែប់គែងដោយរដ្ឋ (ធនាគារ SME) ដែលនឹងបង្កើន
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់សហគែែសធុនតូច និងមធែយម
នៅកម្ពុជា ក្នុងទំហំមូលធន 100លានដុលា្លែ (2) ការបង្កើតមូលនិធិ
អភិវឌែឍន៍សហគែនិភាពសមែែប់គំាទែមជែឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់សហគែនិ
ភាព និងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សហគែែសធុនតូច និងមធែយមដែល
មានសកា្តែនុពលខ្ពស់ ក្នុងទំហំមូលនិធិ 5 លានដុលា្លែក្នុងមួយឆ្នែំ (3)
ការបង្កើតមូលនិធិអភិវឌែឍន៍ជំនាញដើមែបីបង្កើនការបណ្តះ៉បណ្តែលជំនាញ
និង (4) ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធសមែែប់សហគែែសធុនតូច និង
មធែយម ដែលរួមមាន ការលើកលែងពន្ធបែែក់ចំណែញ និងការកាត់
ពន្ធពិសែសសមែែប់សហគែែសធុនតូចនិងមធែយមក្នុងវិស័យអាទិភាព។

កែែពីនែះ មានការចាត់វិធានការកំណែទមែង់ជាចែើននៅក្នងុវែទិកា
រវាងរដ្ឋែភិបាល វិស័យឯកជន កាលពីថ្ងែទី 29 ខែ មីនា ឆ្នែំ 2019
ដែលជាផ្នែកមួយនែការសមែបសមែួលពាណិជ្ជកម្ម និងការបង្កើនភាព

បែកួតបែជែងរបស់កម្ពុជា។វិធានការកំណែទមែង់រួមមាន(1)ការលុប
បំបាត់សា្ថែប័នកាំកុងតែូលពីប៉ុស្តិ៍តែួតពិនិតែយតាមពែំដែន(2)ការរំលាយ
សា្ថែប័នកាំសាប (ទីភា្នែកង់រកម្ពុជានាវាចរណ៍និងជើងសារ)ពីកំពង់ផែ
(3) ការលុបចោលការចែញវិញ្ញែបនបតែបែភពដើម (CO) ដែល
មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌតមែូវរបស់បែទែសគោលដៅ (4) ការកាត់បន្ថយ
ចំណយផ្នែកភស្តុភារចំណយលើការផ្ទុកនិងកមែែសែវា(លើក-ដក់
LOLO)(5)ការបញ្ចុះតម្លែអគ្គិសនី(6)ការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងែឈប់
សមែែកបុណែយជាតិ(7)ការសមែបសមែួលនីតិវិធីចុះធ្វើអធិការកិច្ចរោង
ចកែ និង (8) ការអភិវឌែឍផ្លូវដែក។ បែសិនបើអនុវត្តយ៉ែងតឹងរឹុង និង
ដោយបែសិទ្ធភាព កំណែទមែង់ទាំងនែះពិតជាអាចបង្កើនភាពបែកួត
បែជែងរបស់កម្ពុជានិងកាត់បន្ថយចណំយលើការធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែគែ
តែូវការពែលវែលា ដើមែបីអាចឱែយសហគមន៍អាជីវកម្មមើលឃើញពីអត្ថ
បែយោជន៍ទាំងនែះ។

បើសំឡឹងឆ្ពែះទៅមុខគែអាចចាត់វិធានការមួយចំនួនដើមែបីបន្ថយ
ហានិភ័យ និងជំរុញវិស័យដ៏សំខាន់នែះកឲែយឈានទៅដណំក់កាល
បនា្ទែប់នែការអភិវឌែឍ។វិធានការគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាព
ទាំងនែះគួរមាន (1) ការតាមដនរហ័សលើការអនុវត្តការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ
របស់រដ្ឋែភិបាលក្នុងការកែលម្អបរយិកាសវិនិយោគ និងការពិនិតែយ
តាមដនបែសិទ្ធភាពនែវិធានការគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋែភិបាលដែល
បានលើកឡើងក្នុងវែទិការវាងរដ្ឋែភិបាល និងវិស័យឯកជនដើមែបីកាត់
បន្ថយចំណយលើការធ្វើជំនួញនិង(2) ការបន្តរកែសាបាននិងកែលម្អ
បរិយកាសធុរកិច្ចអនុគែែះ និងស្ថិរភាព និងភាពអាចពែយាករបាននែ
បរិយកាសនយោបាយ និងសង្គម ទន្ទឹមនឹងការពងែីក និងបង្កើន
សមត្ថភាពផលិត លទ្ធភាពចូលទីផែសារអន្តរជាតិ ដើមែបីឈានឆ្ពែះទៅ
ផ្នែកខាងលើនែសង្វែក់តម្លែ និងការជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល
(3) ការពងែឹងសមត្ថភាពសែូបយកដែលគាំទែដោយបែព័ន្ធទាំងមូល
របស់សា្ថែប័ននានា ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគាំទែ និងបរិយកាសគោល
នយោបាយដែលលើកកម្ពស់ការរៀនសូតែ និងនវានុវត្តន៍ និងការ
សមែបសមែួលការផ្លែស់ប្តូរចាំបាច់ដើមែបីឆ្ពែះទៅរកផ្នត់គំនិត និង
វបែបធម៌ធ្វើអាជីវកម្មដែលកាន់តែមានភាពផ្តួចផ្តើមជាមុននិងភាពបែកួត
បែជែងនៅតាមសហគែែស និងក្នុងចំណោមកមា្លែំងពលកម្ម (4) ការ
បង្កើនដំណើរការផ្នែកភស្តុភារតាមរយៈការបញ្ចុះចំណយផ្នែកភស្តុភារ
ការបង្កើនភាពអាចទុកចិត្តបាននែសែវា ការកាត់បន្ថយការពនែយារពែល
និងការពន្លឿនកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងបង្កើតបែព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមទមែង់
ចែើន/ភស្តុភារដែលទំនើបនិងមានបែសិទ្ធផលដែលជួយកែលម្អសែវា
ភស្តុភារកាត់បន្ថយចំណយបង្កើនភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននិងកាត់
បន្ថយរយៈពែលចាំបាច់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងបែទែសកម្ពុជានិង
ឆ្លងដែន និង (5) ការបង្កើនកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងក្នុងការលើកកម្ពស់
ការភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរវាងការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសទៅនឹងកែុមហ៊ុន
ក្នុងសែុកដើមែបីជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលនិង
ការផ្លែស់ប្តូរមូលដ្ឋែនផលិតកម្មតាមរយៈការរៀបចំផែនការសកម្មភាព
ភា្ជែប់ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសដែលមានភាពបែកួតបែជែង និង
ការពិចារណពីការបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌែឍន៍អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលជំរុញដោយ
តមែូវការដើមែបីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កែុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ឱែយសុីសង្វែក់
គា្នែនឹងតមែូវការទីផែសារអន្តរជាតិ។

សម្គ្រល់ ៖អត្ថបទនែះតែូវបានរៀបរៀងឡើងដោយMarongCheaផ្អែកលើរបាយការណ៍ជាចែើនរបស់ILOក្នុង“ពែឹត្តិប័តែព័ត៌មានស្តីពីវិស័យសម្លៀកបំពាក់
និងសែបែកជើងនៅកម្ពុជា”និងរបាយការណ៍សែែវជែែវផែសែងៗទៀត។

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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សមែែប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្ម(សូមមើលបែអប់S2)។
ទីពីរ មិនសូវមានការធ្វើពិពិធកម្មក្នងុវិស័យសង្វែក់តម្លែសកល

ផែសែងទៀតកែែពីផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងសែបែកជើង(រូប
S7) ឡើយ។ វិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងនៅតែជា
វិស័យនាំចែញដ៏ធំជាងគែក្នុងសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានចំណែក
70ភាគរយនែការនាំចែញផលិតផលសរុប។

ការបែែកា្លែយឆ្ពែះទៅវិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែិតខ្ពស់
ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល គឺជាបញ្ហែបែឈមកាន់តែខា្លែំងសមែែប់
បណ្តែបែទែសនានាមិនមែនសមែែប់តែកម្ពជុានោះទែ។ដូចកម្ពជុា
ដែរសមាសភាពនែការនាំចែញផលិតផលរបស់បងក់ា្លែដែសនិង
សែីលង្កែរ មានការផ្លែស់ប្តូរតិចតួចចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនែ
ឧសែសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើង។ កតា្តែដែលធ្វើឱែយ
សង្វែក់តម្លែសកលកា្លែយជាចលករដ៏សំខាន់សមែែប់ការផ្ទែរ
បច្ចែកវិទែយា ដូចជា ការពឹងផ្អែកទៅវិញទៅមកលើទំនាក់ទំនង
រវាងកែុមហ៊ុន និងភាពមិនសុីមែទែីគា្នែនែចំណែះដឹងក្នុងសង្វែក់
តម្លែអាចធ្វើឱែយកម្ពជុាកាន់តែលំបាកក្នងុការធ្វើទំនើបកម្ម(ធនាគារ
ពិភពលោកឆ្នែំ 2019a)។ ក្នុងបណ្តែបែទែស និងវិស័យមួយ
ចំនួន កែុមហ៊ុនអាចតែែំតែែងក្នុងកិច្ចការដដែលៗ  ដោយមាន
ឱកាសតិចតួចក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មី ធ្វើទំនើបកម្ម និងពិពិធ
កម្ម។ បណ្ត៉ំជំនាញមិនសមសែបរបស់កមា្លែំងពលកម្មក្នុងសែុក
ការរៀបចំ និងការគែប់គែងសង្វែក់តម្លែមួយចំនួន រួមទំាងលក្ខណៈ
នែបច្ចែកវិទែយាមួយចំនួន អាចមិនអំណោយផលសមែែប់ដំណើរ
ការរៀនសូតែ និងនិវានុវត្តន៍ ដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសង្វែក់
តម្លែសកល។

យ៉ែងណក៏ដោយ បែទែសផែសែងៗទៀតក្នុងតំបន់សមែែច
បានវឌែឍនភាពចែើនជាងកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ បែទែសថែ និង
មា៉ែឡែសុី បានធ្វើពិពិធកម្មវិស័យ និងឈានដល់កម្មន្តសាល
កមែិតខ្ពស់ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល (រូប S5 និង S7)។ ទន្ទឹម
នឹងនែះបែទែសវៀតណមបាននឹងកំពុងធ្វើបានជោគជ័យជាង
បែទែសកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវតែសរ៍នែះមកម៉្លែះ ដោយមាន
ការគំាទែពីការធ្វើសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យទៅក្នុងវិស័យ
អែឡិចតែូនិកក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ជាអ្វីដែលកម្ពុជាមិនទាន់
សមែែចបាន។ទោះជាវិស័យកាត់ដែរក៏ជាវិស័យនំាចែញដ៏សំខាន់
មួយសមែែប់បែទែសវៀតណមផងដែរនោះ បែទែសនែះមាន
មូលដ្ឋែនផលិតកម្មយ៉ែងទូលាយ និងការនាំចែញដែលពោរ
ពែញដោយការធ្វើពិពិធកម្មតាំងពីដំបូង វៀតណមអាចជំរុញ
ការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែខា្លែងំទៅក្នងុវិស័យអែឡិចតែនិូកក្នងុ
សង្វែក់តម្លែសកល។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថា ចាប់តាំងពីការ
ដំណើរការរោងចកែដ៏ធំរបស់ Samsung នៅឆ្នែំ 2012 មក
វៀតណមបានទាក់ទាញបណ្តែកែុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជាតិ និង
អន្តរជាតិជាចែើន ដែលបានតែួសតែែយផ្លូវឱែយមានការបង្កើត

បណ្ត៉ំឧសែសាហកម្មដ៏រឹងមាំ។ ជាញឹកញប់ កតា្តែនានា ដូចជា
កមា្លែំងពលកម្មសំបូរបែប និងមានជំនាញ រួមនឹងតួនាទីរបស់រដ្ឋ
ក្នុងការគាំទែដល់ការជែើសរើស និងបណ្ត៉ះបណ្តែលកម្មករ
និយោជិត និងតមែូវការចាំបាច់ក្នុងការសមែបសមែួលបរិយ
កាសអាជីវកម្ម សុទ្ធតែជាហែតុផលដែលធ្វើឱែយវៀតណមទទួល
បានជោគជ័យក្នងុការទាក់ទាញកែមុហុ៊នពហុជាតិកូរ៉ែ (Sturgeon
andZylberbergឆ្នែំ2017)។

ទសែសនវិស័យរបស់កម្ពុជាសមែែប់ការធ្វើពិពិធកម្ម និងការ
ធ្វើទំនើបកម្មហាក់កាន់តែលំបាក។បើទោះជាមានកំណើនគួរឱែយ
កត់សមា្គែល់ក្នងុរយៈពែលបុ៉នា្មែនទសវតែសរ៍ថ្មីៗ នែះក្តី ក៏ការនំាចែញ
របស់កម្ពជុានៅតែមានពឹងផ្អែកយ៉ែងខា្លែងំលើទីផែសារសហភាពអឺរុ៉ប
(39ភាគរយ)និងសហរដ្ឋអាមែរិក(31ភាគរយ)នៅឆ្នែំ2018
ដែលធ្វើឱែយវិស័យនែះងយរងគែែះដោយសារកតា្តែខាងកែែដូចជា
លទ្ធភាពដកហូតការអនុគែែះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA។ នៅឆ្នែំ
2018 សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមដំណើរការដែលអាចឈាន
ទៅពែយួរបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធ EBA នែះ ដែលបានដក់សមា្ពែធ
កាន់តែខា្លែំងលើកែុមហ៊ុននាំចែញដែលមាន។ កែែពីនែះ គែ
សង្កែតឃើញថា ទីផែសារចកែភពអង់គ្លែសមានចំណែកទីផែសារ
យ៉ែងធំក្នុងទីផែសារសហភាពអឺរ៉ុប (សម្លៀកបំពាក់ និងសែបែក
ជើង)។ កម្ពុជាបាននាំចែញផលិតផលដែលមានទំហំទឹកបែែក់
1.0 ពាន់លានដុលា្លែ (10.6 ភាគរយនែការនាំចែញសម្លៀក
បំពាក់ និងសែបែកជើងសរុប) ទៅកាន់ទីផែសារចកែភពអង់គ្លែស
នៅឆ្នែំ 2018។ ដូច្នែះ ការបែែបែួលនែសា្ថែនភាពទីផែសារនៅចកែ
ភពអង់គ្លែស ដូចជា ការចាកចែញពីសហភាពអឺរ៉ុប (Brexit)
នឹងបង្កផលវិបាកយ៉ែងខា្លែំងសមែែប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់ និង
សែបែកជើងរបស់កម្ពុជា។ ទោះជាកម្ពុជាអាចទាក់ទាញកែុមហ៊ុន
ផលិតកង់ថ្មីៗ សមា្ភែរអគ្គិសនី (Minibea) និងគែឿងបនា្លែស់
យនយន្ត (Denso,SumiWiringSystem)មួយចំនួនក្តី
កម្ពុជានៅតែមិនអាចបង្កើតបណ្ត៉ំឧសែសាហកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែ
ទាំងនែះ ចំណែកការធ្វើពិពិធកម្មការនាំចែញនៅតែមានកមែិត
ទាប។ លើសពីនែះទៀត មានសញ្ញែបង្ហែញថា ការវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសក្នងុវិស័យកម្មន្តសាលបានថយលែបឿនកំណើនខា្លែងំ
នៅរយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំនែះ។

ករណីលើកលែងគួរឱែយកត់សមា្គែល់មួយ គឺការធ្វើពិពិធកម្មថ្មីៗ 
នែការនាំចែញផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាដូចជាកាបូបដែ
និងវា៉ែលីដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័សពីមូលដ្ឋែនកមែិត
ទាបមួយ។កម្ពុជាទទួលបានការអនុគែែះក្នុងការនាំចែញទំនិញ
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិក កែែមបែព័ន្ធអនុគែែះ
ទូទៅ (GSP) ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱែយកម្ពុជានាំចែញទំនិញធ្វើ
ដំណើរដោយមិនជាប់ពន្ធតាំងពីថ្ងែទី 1ខែ កក្កដឆ្នែំ 2016
មកម៉្លែះ។ ការលុបចោលពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមែរិកលើ

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល

42បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ផលិតផលធ្វើដំណើរដែលផលិតនៅកម្ពុជា ដូចជា វា៉ែលី កាបូប
ដែ កាបូបលុយ គែឿងសង្ហែរឹមក្នុងបន្ទប់គែង និងផលិតផល
សែដៀងគា្នែតែូវបានគែជឿថាជាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដ៏
សំខាន់ដើមែបីជួយជំរុញឧសែសាហកម្មទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជា
សមែែប់នាំចែញ។ កម្ពុជាបាននំាចែញទំនិញធ្វើដំណើរដែល
មានទំហំទឹកបែែក់ជិត400លានដុលា្លែទៅកាន់សហរដ្ឋអាមែរិក
នៅឆ្នែំ 2018 កើនពី 50 លានដុលា្លែនៅឆ្នែំ 2016។ ដូច្នែះ
វិស័យទំនិញធ្វើដំណើរ និងកាបូបដែ មានសកា្តែនុពលយ៉ែង
ចែើនដល់កំណើន។

4�  ការ ធ្វើដំណើរទៅ ដំណាក់កាលបនា្ទ្ប់ន្ការ 
ចូលរួម ក្នុងសង្វ្ក់តម្ល្សកល

មូលដា្ឋោនគោឹះនោសោដ្ឋកិច្ច និង ជមោើសគោលនយោបាយ 
កំណត ់ពីការ ចូលរួមនោះ

មូលដ្ឋែនគែឹះនែសែដ្ឋកិច្ច ដូចជា កតា្តែអំណោយផល ទំហំ
ទីផែសារភូមិសាសែ្តនិងសា្ថែប័ននានាសុទ្ធតែកំណត់ពីការចូលរួម
ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។ការ
វិភាគផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចក្នុងរបាយការណ៍អភិវឌែឍន៍ពិភពលោក ឆ្នែំ
2020បង្ហែញថាមានកតា្តែយ៉ែងចែើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូល
រួមជាសកល(រូបS8)។កតា្តែខ្លះមានសារៈសំខានខ់ា្លែំងចំពោះការ
ចូលរួមផ្នែកខាងកែែ ឬការចូលរួមផ្នែកខាងក្នងុ។ ឧទាហរណ៍

38 អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលក្ខខណ្ឌអន្តរកម្មរបស់កម្ពុជាតែូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងសង្វែក់ឆ្លងដែនដោយឡែកមួយ។អន្តរកម្មនែះមិនសូវមានទំហំធំធែងផ្នែកស្ថិតិទែ។
ចំណុចនែះបង្ហែញថាទំនាក់ទំនងដែលផ្តែតលើកម្ពុជាមិនខុសប្លែកពីទំនាក់ទំនងជាសកលឡើយ។

បណ្តែបែទែសដែលសំបូរដោយសមែបត្តិធម្មជាតិងយនឹងផ្តល់ការ
ចូលរួមផ្នែកខាងកែែដោយសារតែបែទែសទាំងនែះលក់វត្ថុធាតុ
ដើមដែលបែើបែែស់ក្នុងការផលិតធាតុចូល។ បណ្តែបែទែស
ដែលមានតម្លែកមា្លែំងពលកម្មទាបងយនឹងចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង
ពែែះបែទែសទំាងនែះនំាចូលធាតុចូលពីបរទែសសមែែប់ផ្គុំតម្លើង
និងនាំចែញផលិតផលសមែែច។

ការពងែកីការវិភាគផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចដោយបញ្ចលូកតា្តែជាក់លាក់
តាមបែទែស បង្ហែញថា លទ្ធផលសង្វែក់ឆ្លងដែនក៏កើតមាន
ចំពោះកម្ពុជាផងដែរ38។ ដោយសារតែការអនុវត្តបច្ចុបែបន្នរបស់
កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តែកំណត់នានាកម្ពុជាអនុវត្តបានល្អនៅក្នុង
ពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង (ការបែើបែែស់
ធាតុចូលពីបរទែសសមែែប់នំាចែញ)ដែលសែដៀងគា្នែនឹងបែទែស
ផែសែងៗទៀតក្នងុតំបន់ដូចជាម៉ាែឡែសីុថែនិងវៀតណម។ទន្ទមឹ
នឹងនែះកម្ពជុាអនុវត្តមិនបានល្អក្នងុការចូលរួមផ្នែកខាងកែែ(ការ
ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលសមែែប់ជំរុញការនាំចែញបន្ថែមទៀត) ក្នុង
ពិភពលោកនិងបណ្តែបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀបទំាងអស់។ 

ប៉ុន្តែ ជមែើសគោលនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលលើមូល
ដ្ឋែនគែឹះសែដ្ឋកិច្ចទាំងនែះ ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ (ធនាគារ
ពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។ ឧទាហរណ៍ ការវិនិយោគផ្ទែល់ពី
បរទែសគឺជាកតា្តែកំណត់ដ៏សំខាន់មួយនែការចូលរួមផ្នែកខាងកែែ
និងការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង ចំណែកបរិយកាសធ្វើអាជីវកម្ម
តែឹមតែូវមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ

រូប S8 ៖ កត្តោ ដោលកំណត់ ការ ចូលរួម ជា សកល  ក៏ ជា កត្តោ ដោលកំណត់ ការ ចូលរួម របស់ កម្ពុជា ផងដោរ។
ការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង     ការចូលរួមផ្នែកខាងកែែ

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a;Fernandes,Kee,និងWinklerឆ្នែំ2019។
សម្គ្រល់ ៖កែែហ្វិកនែះបង្ហែញពីមែគុណbetaស្តង់ដរសមែែប់អញ្ញត្តិនីមួយៗលើអ័កែសyចែញពីសង្វែក់បីដោយឡែកពីគា្នែដោយបែើបែែស់ការចូលរួមផ្នែកខាងកែែ
ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុងក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលនិងការនាំចែញដុលជាអញ្ញត្តិឯករាជែយ។កតា្តែកំណត់ទាំងនែះតែូវបានវាស់វែងជាមធែយមភាគក្នុង
រយៈពែលមួយទសវតែសរ៍មុន។

-0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

�រ �ំ��ញដុល (log) ក��តិ ���រ ចូលរួម���ក�ងក��ង ក��ងស���ក់ត���សកល  (log)
ចំ��ក ���រ ចូលរួម ���ក �ងក��ង ក��ងស���ក់ផ�ត់ផ�ង់ សកល  

លំហូរ ចូល�រវ�និ�គ���ល់ពីបរ��ស (log)**

សន�ស��ន៍ស�ិរ�ពន��យ**

ក���ងំ ពលកម���លមិនសូវ �នជំ�ញ/ ផសស (log)*

មូលធន/  ផសស (log)**

�រ ជួល ពី ធន�ន/ ផសស***

អ��� ពន��ំចូល � មធ��ម ***

ច���យ  ��ន់ បណ��ំ  ស���ក់ត���សកល  (log)***

ដីធ�ី/ ផសស (log)***

ទំហំទីផ��រ (កម�ន��ល) (log)**

-0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

�រ ជួល ពី ធន�ន/ ផសស***

ដីធ�ី/ ផសស (log)***

ទំហំទីផ��រ (កម�ន��ល) (log)**

មូលធន/  ផសស (log)**

ច���យ  ��ន់ បណ��ំ  ស���ក់ត���សកល  (log)***

សន�ស��ន៍ស�ិរ�ពន��យ**

លំហូរ ចូល�រវ�និ�គ���ល់ពីបរ��ស (log)*

ក���ងំ ពលកម���លមិនសូវ �នជំ�ញ/ ផសស (log)***

�រ �ំ��ញដុល (log) ក��តិ ���រ ចូលរួម���ក �ង��� ក��ងស���ក់ត���សកល  (log)
ចំ��ក ���រ ចូលរួម ���ក�ង���  ក��ងស���ក់ផ�ត់ផ�ង់ សកល

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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ផ្ទែល់ពីបរទែស។ ការបង្កើនការតភា្ជែប់បណ្តែញផ្លូវថ្នល់នឹងជម្នះ
របាំងភូមិសាសែ្ត ដូចជា ភាពដច់សែយលពីបណ្ត៉ំសង្វែក់តម្លែ
សកលសំខាន់ៗ ដូចជាសហរដ្ឋអាមែរិក សហភាពអឺរ៉ុប និង
ចិន។សែរើភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើនលទ្ធភាពទទួល
បានធាតុចូលពីបរទែស និងការចូលរួមក្នុងកិច្ចពែមពែៀង
ពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើនលទ្ធភាពជែៀតចូលក្នុងទីផែសារបរទែស
សុទ្ធតែអាចបង្កើនការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង និងការចូលរួមផ្នែក
ខាងកែែបាន។

គោលនយោបាយ កាន់តោល្អ  គំាទោ ដល់  ការ ចូលរួម កាន់តោល្អ  ចោើន 

បទពិសោធន៍ជាសកលបង្ហែញថា ការបែែកា្លែយទៅវិស័យ
កម្មន្តសាលកមែិតទាបក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលពីឯកទែសផលិត
ផលកមែិតបឋម តែងតមែូវឲែយមានការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
ថ្លែកមា្លែំងពលកម្មដែលមានភាពបែកួតបែជែង ការដោះសែែយ
ឧបសគ្គនែបរិយកាសអាជីវកម្មការធានាបានស្ថរិភាពនយោបាយ
និងនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធភាពទាន់ពែលវែលាក្នុងការទទួលបានធាតុ
ចូលនំាចូល។ការបែែកា្លែយរបស់កម្ពជុាចែញពីការផ្តែតលើទំនិញ
ទៅវិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាបក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ក៏តែូវ
បានជំរុញដោយបណ្ត៉ំគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋែននែះដែរ។

នៅកម្ពុជា លំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស បណ្ត៉ំ
កមា្លែងំពលកម្មដែលមានជំនាញនិងបែែក់ឈ្នលួទាបនិងលទ្ធភាព
អនុគែែះក្នុងការចូលទៅទីផែសារនាំចែញសំខាន់ៗ សុទ្ធតែជាកតា្តែ
ដែលធ្វើឱែយកម្ពជុាអាចធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ែងជោគជ័យក្នងុវិស័យ
កម្មន្តសាលកមែតិទាបក្នងុសង្វែក់តម្លែសកល។ ទោះជាមូលធន
ចែើនជួយជំរុញការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល សមែែប់
បែទែសដែលមិនសូវមានមូលធន លំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទែល់
ពីបរទែសនឹងផ្តល់មូលធនពីបរទែសនិងចំណែះធ្វើដើមែបីចូលរួម
ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលដោយជោគជ័យ។នៅកម្ពុជាលំហូរចូល
ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសមានកមែិតខ្ពស់ និងនៅតែរកែសាបាន
ក្នុងរយៈពែលជាចែើនឆ្នែំ។ចាប់តាំងពីឆ្នែំ1993មកលំហូរចូល
សរុបនែការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសជាមធែយមនៅកម្ពជុាមានចំនួន
7.8ភាគរយនែផសស។ដែលជាអតែែខ្ពស់ជាងលំហូរចូលការ
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសនៅវៀតណម (6.2 ភាគរយ) និង
បែទែសផែសែងៗទៀត ដូចជា បង់កា្លែដែស (0.7 ភាគរយ)សែី
លង្កែរ (1.3ភាគរយ)មា៉ែឡែសុី (3.8ភាគរយ)និងថែ (2.8
ភាគរយ)។ កំណែទមែង់គោលនយោបាយសំខាន់ៗសមែែប់
កម្ពុជាក្នុងផ្នែកទាំងនែះ រួមមានគោលនយោបាយបើកទូលាយ
សមែែប់ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស និងការបង្កើនការសមែប

39 វិធីសាសែ្តនែការធ្វើអាជីវកម្មមានការបែែបែួលនៅឆ្នែំ2015។
40 ខុសពីបែទែសជាចែើនក្នុងតំបន់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានលក្ខណៈដុលា្លែរូបនីយកម្មខ្ពស់ហើយកម្មករនិយោជិតបើកបែែក់ឈ្នួលជាបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក។
41 https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-hikes-minimum-wages-by-5-3-percent-in-2019.html/។
42 https://fashionunited.uk/news/business/bangladesh-raises-minimum-wage-for-garment-workers/2018091438912។

សមែួលពាណិជ្ជកម្ម។ យោងតាមសន្ទសែសន៍នែការធ្វើអាជីវកម្ម
របស់ធនាគារពិភពលោករយៈពែល(ចំនួនថ្ងែ)ក្នុងការនាំចែញ
បានថយចុះពីរយៈពែល43ថ្ងែនៅឆ្នែំ2006មកតែឹមរយៈពែល
22ថ្ងែនៅឆ្នែំ2015ខណៈដែលរយៈពែលនាំចូលបានថយចុះពី
ចំនួន54ថ្ងែមកតែឹមរយៈពែល24ថ្ងែ39។ចាប់តាំងពីឆ្នែំ2015
មករយៈពែលនាំចែញនិងនាំចូល(ការបំពែញបែបបទនិងការ
រត់ឯកសារតាមចែកពែំដែនគិតជាម៉ែង)មិនបែែបែួលនោះទែ។

មកទល់បច្ចុបែបន្ននែះថ្លែកមា្លែំងពលកម្មនៅកម្ពុជាមានកមែិត
ទាប។ បែែក់ឈ្នួលអបែបបរមាក្នុងវិស័យកាត់ដែរមានចំនួន 80
ដុលា្លែរក្នុងមួយខែនៅឆ្នែំ 2013។ បទបែបញ្ញត្តិស្តីពីបែែក់ឈ្នួល
អបែបបរមានៅកម្ពជុាបានចូលជាធរមានតំាងពីឆ្នែំ1997នៅពែល
ដែលបែែក់ឈ្នួលអបែបបរមាទូទៅតែូវបានកំណត់តែឹម40ដុលា្លែរ
និងតែូវបានកែសមែួលជាចែើនដងចាប់ពីពែលនោះមក។ ក្នុង
រយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំនែះ បែែក់ឈ្នួលអបែបបរមាក្នុងឧសែសាហកម្ម
កាត់ដែរកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័សដែលធ្វើឱែយមានការកើនឡើង
ជារួមនែបែែក់ឈ្នួលក្នុងវិស័យកាត់ដែរ (ធនាគារពិភពលោក
2019c)។ គិតតែឹមឆ្នែំ 2019 បែែក់ឈ្នួលអបែបបរមាកើនដល់
182ដុលា្លែក្នុងមួយខែ40។នៅវៀតណមបែែក់ឈ្នួលអបែបបរមា
មានចាប់ពីចំនួន126ដុលា្លែររហូតដល់180ដុលា្លែរអាមែរិកក្នុង
មួយខែនៅឆ្នែំ 201941 ខណៈដែលកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យ
កាត់ដែរនៅបែទែសបង់កា្លែដែសទទួលបានបែែក់ឈ្នួលបែមាណ
95ដលុា្លែរក្នុងមួយខែ42។

ប៉ុន្តែ គោលនយោបាយដែលបានគំាទែការចូលរបស់កម្ពុជា
ក្នងុវិស័យកម្មន្តសាលកមែតិទាបហាក់មិនមែនជាគោលនយោបាយ 
ដែលគាំទែដល់ការធ្វើទំនើបកម្មរបស់កម្ពុជាឡើយ។ ចាំបាច់តែូវ
មានបណ្ត៉ំគោលនយោបាយកាន់តែបែសើរ។ ការបែែកា្លែយពី
វិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាបទៅជាវិស័យកម្មន្តសាល និងសែវា
កមែិតខ្ពស់ដែលជាដំណក់កាលបនា្ទែប់នែការចូលរួមគឺជាបញ្ហែ
បែឈមដ៏ធំជាងវិស័យកម្មន្តសាលមូលដ្ឋែន(រូបS9)។

ខណៈដែលការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស និងលទ្ធភាពចូល
ទីផែសារនៅតែមានសារៈសំខាន់ វិស័យកម្មន្តសាលកមែិតខ្ពស់ក្នុង
សង្វែក់តម្លែសកលទាំងនែះតែងទាមទារនូវកមា្លែំងពលកម្មដែល
មានកមែិតអប់រំខ្ពស់ និងការកែលម្អសកម្មភាពគែប់គែង ពែម
ទាំងជំនាញបច្ចែកទែស។ ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញ
វត្ថុសមែែប់កែុមហ៊ុនក្នុងសែុក ភស្តុភារកាន់តែល្អ តម្លែថាមពល
ដែលមានភាពបែកួតបែជែងលទ្ធភាពទទួលបានធាតុចូលសែវា
កាន់តែល្អ និងការពងែឹងការអនុវត្តកិច្ចសនែយា សុទ្ធតែជាកតា្តែ
ចំាបាច់សមែែប់វិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែតិខ្ពស់ទំាងនោះ។

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល

44បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា|ខែវិច្ឆិកាឆ្នែំ២០១៩



ការអាចពែយាករបាននែគោលនយោបាយ រួមនឹងស្ថិរភាពមា៉ែកែូ
សែដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានសារៈសំខាន់សមែែប់ការគែប់គែង។

កិច្ចពោមពោៀង ពណិជ្ជកម្មសុីជមោោ មានបោយោជន៍

លទ្ធភាពចូលទីផែសារតាមរយៈការអនុគែែះពាណិជ្ជកម្ម គឺជា
កតា្តែកំណត់ដ៏សំខាន់នែការចូលរួមរបស់កម្ពុជា។ ដូចបណ្តែ
បែទែសជាចែើនផែសែងទៀតដែរ នៅដំណក់កាលដំបូងនែការ
អភិវឌែឍសង្វែក់តម្លែសកល ការផ្តល់លទ្ធភាពអនុគែែះសមែែប់
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការចូលទីផែសារសំខាន់ៗ រួមនឹងថ្លែកមា្លែំងពលកម្ម
ទាប សុទ្ធតែរួមចំណែកដល់វត្តមាននែឧសែសាហកម្មសម្លៀក
បំពាក់ និងសែបែកជើងសមែែប់ការនាំចែញ។ នៅកម្ពុជា ការ
ចូលរួមក្នុងបែព័ន្ធអនុគែែះទូទៅ (GSP) នៅឆ្នែំ 1997 បាន
ជំរុញឱែយកែុមហ៊ុនផលិតមកពីតែវា៉ែន់ និងចិន ចូលមកវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា និងបានចាប់ផ្តើមនាំចែញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់
សហរដ្ឋអាមែរិកកែែមកិច្ចពែមពែៀងវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀក
បំពាក់(MFA)។ខណៈដែលចំណែកវិស័យកាត់ដែររបស់កម្ពុជា
ក្នុងទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិក លែងកើនឡើងបនា្ទែប់ពីបែព័ន្ធកូតា
កែែមកិច្ចពែមពែៀង MFA បានបញ្ចប់នៅបណំច់ឆ្នែំ 2004
ការនំាចែញសម្លៀកបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើងតំាង
ពីឆ្នែំ2011គឺនៅពែលដែលវិធានស្តីពីបែភពដើម កែែមបែព័ន្ធ

“អ្វីគែប់យ៉ែង លើកលែងតែអាវុធ” បានផ្លែស់ប្តូរពី (អំបៅឆៅ-
វាយនភ័ណ្ឌ-សម្លៀកបំពាក់) ទៅជាលក្ខខណ្ឌសមាសភាពតែ
មួយ(វាយនភ័ណ្ឌ-សម្លៀកបំពាក់)។ការកើនឡើងនែការនំាចែញ
ទំនិញធ្វើដំណើរនាពែលថ្មីៗនែះ ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់បែព័ន្ធ
អនុគែែះទូទៅដោយសហរដ្ឋអាមែរិកដើមែបីជំរុញការបែែកា្លែយនែះ
ផងដែរ។សមែែប់ករណីនៅវៀតណមកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វែភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមែរិកនិងវៀតណមកាលពីឆ្នែំ2001បាន
បង្កើនទំហំនែការនាំចែញសម្លៀកបំពាក់ (និងផលិតផលផែសែង
ទៀត)ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមែរិក(រូបS10)។ខណៈដែលវៀតណម
នាំមុខកម្ពុជា (ដែលទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ពីបែព័ន្ធអនុគែែះ
ពន្ធEBA)នៅឆ្នែំ2014ចំណែកនែការនាំចែញសម្លៀកបំពាក់
របស់វៀតណមក្នងុទីផែសារសហភាពអឺរុ៉បនៅតែមានកំណើននិង
អាចជាការជំរុញកំណើនថែមទៀត បនា្ទែប់ពីការចុះកិច្ចពែមពែៀង
ពាណិជ្ជកម្មសែរើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបចូលជាធរមាន។

មានសំណួរមួយគឺថា “តើលទ្ធភាពនែការបាត់បង់ការអនុគែែះ
និងការកើនឡើងនែរបបការពារពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងសកល
លោក នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដូចម្តែចលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុង
សង្វែក់តម្លែសកល?”ការប៉ាែន់បែមាណដោយធនាគារពិភពលោក
នាពែលថ្មីៗនែះ បង្ហែញថាការបាត់បង់ការអនុគែែះពន្ធ EBA

រូប S9 ៖ គោលនយោបាយ គាំទោ ការ បោោកា្លោយទៅការ ចូលរួម កាន់តោចោើន ក្នុងសង្វោក់តម្លោសកល 

ប្រភព ៖ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a។

ទំនិញឆ្ពែះទៅ 
វិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាប

វិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាបឆ្ពែះទៅរកវិស័យ
កម្មន្តសាលនិងសែវាកមែិតខ្ពស់

វិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែិតខ្ពស់ឆ្ពែះទៅ
សកម្មភាពនុវានុវត្តន៍

ជំនាញកមោិតខ្ពស់ ៖ ការអប់រំនិងការបណ្ត៉ះបណ្តែល
សមែែប់នុវានុវត្តន៍និងការសែែវជែែវនិងអភិវឌែឍន៍ការ

បើកទូលាយទទួលយកជំនាញពីបរទែស

ចោបាប់ ៖ធានាការការពារIPR

សោវា ភស្តុភារ កមោិត ខ្ពស់ ៖វិនិយោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលមានទមែង់ចមែុះ 

និងផែសារភា្ជែប់នឹងបែព័ន្ធឌីជីថលសែរើភាវូបនីយកម្មសែវាដឹកជញ្ជូន

លទ្ធភាព ទទួលបានធាត ុចូល  ៖ពងែីកលទ្ធភាពទទួលបានធាតុចូលទំនិញនិងសែវា
រួមទាំងគោលនយោបាយនិយ័តកម្មក្នុងសែុកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ

ការ ភា្ជោប់បណា្តោញ  ICT ចាំបាច់ ៖វិនិយោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធICT 

ធ្វើសែរើភាវូបនីយកម្មសែវាICT

លទ្ធភាព ចូលទីផោសារ ៖ចរចានិងអនុវត្តកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្ម

ហោដា្ឋោរចនាសម្ព័ន្ធ ពណិជ្ជកម្ម ៖វិនិយោគលើ
កំពង់ផែនិងហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកំណែ

ទមែង់ផ្នែកគយសែរើភាវូបនីយកម្មសែវាដឹកជញ្ជូន

លទ្ធភាព ទទួលបានធាត ុចូល  ៖សែរើភាវូបនីយកម្ម
លទ្ធភាពទទួលបានធាតុចូលសំខាន់ៗ(ពន្ធនាំចូល

NTMsកំណែទមែង់សែវា)

សោវា ICT កមោិត ខ្ពស់ ៖ជំរុញទីផែសារ

ដែលមានភាពបែកួតបែជែងពែញលែញ

លទ្ធភាពចូលទីផោសារ និង ការគោប់គោង ៖ ខិតខំ
សមែែចបានកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មសីុជមែែ

(រួមទាំងការវិនិយោគនិងសែវា)

 ជំនាញ បច្ចោកទោស និងជំនាញ គោប់គោង ៖ការអប់រំ
ឧត្តមសិកែសានិងការបើកទូលាយទទួលយកជំនាញ

ពីបរទែស

ចោបាប់ ៖ ពងែឹងការអនុវត្តកិច្ចសនែយា

ថ្លោកមា្លោំងពលកម្ម ៖បញ្ចៀសការវាយតម្លែហួស 

កមែិតលើអតែែប្តូរបែែក់

ស្តង់ដារ ៖ បែើបែែស់និងពងែឹងការគោរពចែបាប់

បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់កែុមហ៊ុនក្នុងសែុក

 ការ វិនិយោគ ផ្ទោល់ពីបរទោស ៖អនុម័តគោលនយោបាយវិនិយោគដែលមានភាពអនុគែែះនិងកែលម្អបរិយកាសអាជីវកម្ម

អាទិភាព គោលនយោបាយ មូលដា្ឋោនគោឹះ 

ភាព អំណោយផល

ភូមិសាសោ្ត 

ទំហំទីផោសារ 

សា្ថោប័ន 
ការគោប់គោង ៖ បង្កើនស្ថិរភាពនយោបាយ  ការគោប់គោង  ៖បង្កើនភាពអាចពែយាករបាននែគោលនយោបាយ

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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អាចធ្វើឱែយទំហំនែការនំាចែញរបស់កម្ពជុាទៅកាន់ទីផែសារសហភាព
អឺរ៉ុប ថយចុះពី 8.7 ភាគរយ ដល់ 10.4 ភាគរយសមែែប់
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងថយចុះ 25 ភាគរយសមែែប់
ផលិតផលសែបែកជើង និងថយចុះពី 36 ទៅ 81 ភាគរយ
សមែែប់ផលិតផលអង្ករ។ ទំហំទឹកបែែក់សរុបដែលខាតបង់គឺពី
513.6ទៅ654.0លានដុលា្លែរអាមែរិក (ធនាគារពិភពលោក
ឆ្នែំ 2019d)។កែែពីនែះភាពមិនបែែកដបែជាបានលែចឡើង
ក្នុងបរិបទនែរបបការពារនិយមកាន់តែចែើនដោយទីផែសារធំៗ។
ការថយចុះតមែូវការខាងកែែ រួមនឹងភាពមិនបែែកដបែជានែ
គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលបាននិងកំពុងដក់សមា្ពែធ
លើសមត្ថភាពថា្នែក់តំបន់ដោយធ្វើឱែយការនាំចែញធា្លែក់ចុះបន្ថយ
ទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងបង្អែក់ការវិនិយោគ បើទោះជា
កម្ពុជាបច្ចុបែបន្នមិនសូវបែឈមនឹងផលប៉ះពាល់ចែើនដូចបែទែស
ផែសែងៗទៀតក្នុងតំបន់ក្តី(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019d)។

ដូចបានបញ្ជែក់ក្នុង  របាយការណ៍អភិវឌ្រឍន៍ ពិភពលោក  ឆ្ន្រំ 
2020 កិច្ចសហបែតិបត្តកិារអន្តរជាតិជួយជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្វែក់តម្លែសកល ប៉ុន្តែ ចំណុចនែះមាន
តួនាទីកាន់តែសំខាន់លើបញ្ហែផែសែងៗលើសពីលទ្ធភាពចូលទីផែសារ
និងការអនុគែែះដល់បែទែសដោយបញ្ចូលកិច្ចពែមពែៀងដែល
ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញែមួយចំនួន អនុវត្តវិធីសាសែ្តទូទៅសមែែប់
គែប់គែងវិស័យសែវា ឬអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីការបែកួតបែជែងដែល
មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលដូចនឹងដែគូធ្វើពាណិជ្ជកម្ម (ធនាគារ
ពិភពលោក ឆ្នែំ 2019a)។ តាមពិត ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្វែក់
តម្លែសកលមានកាន់តែចែើនរវាងបណ្តែបែទែសដែលចុះកិច្ច
ពែមពែៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសុីជមែែជាមួយគា្នែ (ធនាគារពិភព
លោកឆ្នែំ2019a)។

របប ការពរ និយម តោូវចំណាយចោើន

ទំហំទីផែសារក៏ជាកតា្តែកំណត់ពីកមែិតនែការចូលរួមក្នុងសង្វែក់
តម្លែសកលផងដែរ។ បែទែសដែលមានទីផែសារធំ ក៏ជាបែទែស
ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្នែកឧសែសាហកម្មផងដែរ និងមិនសូវ
បែើបែែស់ធាតុចូលដែលនាំចូលសមែែប់ការនាំចែញរបស់ខ្លួន
ឡើយ(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។បែទែសដូចជាចិន
ជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមែរិក សុទ្ធតែមានការចូលរួមផ្នែកខាងក្នុង
តិចតួចក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ធៀបនឹងភាគរយនែការនាំចែញ
សរុប។កែែពីនែះទំហំទីផែសារកាន់តែធំផ្តល់លទ្ធភាពឱែយបែទែស
សមែែចបានវិមាតែសែដ្ឋកិច្ច និងមានឯកទែសលើដណំក់កាល
កាន់តែចែើនក្នុងផលិតកម្ម។ទំហំទីផែសាររបស់កម្ពុជាជាពិសែស
ក្នងុវិស័យកម្មន្តសាល តូចជាងបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀប
ហើយជាឧបសគ្គដល់ការចូលរួម(រូបS11)។

សែរើភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មអាចជួយពងែកីទំហំទីផែសារ និង
លើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល តាមរយៈការ
បញ្ចុះថ្លែធាតុចូល។ ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល ដែលកែុមហ៊ុននាំ
ចូលធាតុចូលសមែែប់ការនាំចែញ ថ្លែខ្ពស់នែធាតុចូល (និង
កំណើនបែែក់ឈ្នួល) អាចជាឧបសគ្គរារាំងការចូលរួម។ តាម 
ពិត សែរើភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើ
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលកាន់តែចែើនជាងការនំាចែញ
ធម្មតា។ បើទោះជាពន្ធនាំចូលបានថយចុះ បនា្ទែប់ពីកម្ពុជា
ចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្តី ក៏អតែែមធែយ
មនែពន្ធនាំចូលសមែែប់ផលិត ផលកម្មន្តសាលពីកម្ពុជា មាន
កមែិតខ្ពស់ជាងអតែែពន្ធនំាចូលសមែែប់បែទែសដែលយកមក
បែៀបធៀបលើកលែងតែបែទែសបង់កា្លែដែស(រូបS12)។អតែែ

រូប S10 ៖ កិច្ចពោមពោៀង ពណិជ្ជកម្ម និង វិធាន ស្តីពី បោភពដើម ក្នុងកិច្ចពោមពោៀង ទាំងនោះ សុទ្ធតោ មានសារៈសំខាន់ សមោោប់ ការ 
ចូលរួម របស់កម្ពុជា 
ចំណ្រកន្រ ការ នាំច្រញសម្លៀកបំពាក ់របស់កម្ពុជា  និងវៀតណាម ទៅកាន់ទីផ្រសារ សហរដ្ឋ អាម្ររិក និងសហភាពអឺរ៉ុប 

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធបែើទិន្នន័យUNComtrade(ទិន្នន័យឆ្លុះបញ្ចែំង)
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ពន្ធនំាចូលកម្ពជុាគឺ9.7ភាគរយនិង2.6ភាគរយនៅវៀតណម។

ធនធានមនុសោស មាន សារៈ សំខាន់ បំផុត 

ភស្តុតាងអន្តរជាតិបង្ហែញថា ការវិនិយោគលើមនុសែសគឺកតា្តែ
ចាំបាច់ក្នុងការជំរុញវឌែឍនភាពសែដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌែឍបែកប
ដោយចីរភាព។ ធនធានមនុសែសកើនឡើង និងមានកមែិតខ្ពស់
រួមជាមួយនឹងការវិនិយោគលើធនធានរូប វ័ន្តកមែិតខ្ពស់ រួម
ចំណែកចែើនចំពោះការសមែែចបានកំណើនយ៉ែងជោគជ័យរបស់
បណ្តែបែទែសនៅអាសុីបូពា៌ែ ដូចជាមា៉ែឡែសុី និងថែ (ធនាគារ
ពិភពលោកឆ្នែំ2018)។

កែែពីនែះ កំណើនធនធានមនុសែសបានជំរុញការធ្វើសមា
ហរណកម្មរបស់បែទែសក្នងុសង្វែក់តម្លែសកលកាន់តែជែែ។ទោះ
ជាជាញឹកញប់ភាពសំបូរបែបនែកមា្លែំងពលកម្មដែលមានតម្លែ
ទាបក្នុងបណ្តែបែទែសដែលមានបែែក់ចំណូលទាបគឺជាចំណុច
ចាប់ផ្តើមសមែែប់ការចូលរួមក្នងុចំណែកនែវិស័យកម្មន្តសាលដែល
បែើកមា្លែំងពលកម្មចែើនក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលការបង្កើនកមែិត
ចំណែះដឹង និងជំនាញ កាន់តែមានភាពចាំបាច់សមែែប់ការបែែ
កា្លែយទៅវិស័យកម្មន្តសាលនិងសែវាកមែិតខ្ពស់និងសកម្មភាព
នវានុវត្តន៍។ ឧទាហរណ៍ ភស្តុតាងពីបែទែសផែសែងៗបានគាំទែ
ទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងជំនាញ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម
ក្នងុវិស័យនវានុវត្តន៍នែសង្វែក់តម្លែសកល។ ការមិនសូវមានកមា្លែងំ
ពលកម្មដែលមានជំនាញទាបនៅអំឡុងទសវតែសរ៍ឆ្នែំ 2000បាន
បង្កើនលទ្ធភាពដែលបែទែសមួយមានឯកទែសលើសកម្មភាព

43 ការវិនិយោគលើធនធានមនុសែសតែូវចាប់ផ្តើមឱែយបានឆប់។ការសែែវជែែវបង្ហែញថារយៈពែល1,000ថ្ងែនៅចនោ្លែះពែលមានគ៌ភរហូតដល់កុមារមានអាយុពីរឆ្នែំ
ជាអំឡុងពែលសំខាន់នែការអភិវឌែឍផ្នែករាងកាយនិងបែែជា្ញែសា្មែរតី។ការវិនិយោគលើធនធានមនុសែសតែូវបន្តជាប់រហូតដល់កុមារពែញវ័យ។

នវានុវត្តន៍នៅឆ្នែំ2011(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019a)។
កម្ពុជានៅកែែមបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀប ពាក់ព័ន្ធ

នឹងធនធានមនុសែស។ សន្ទសែសន៍ធនធានមនុសែសរបស់កម្ពុជា
(HCI) បង្ហែញពីគមា្លែតផ្នែកសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភកុមារតូច
ការអប់រំ និងជំនាញ ដែលសុទ្ធតែធ្វើឱែយរាំងស្ទះដល់ផលិតភាព
របស់កមា្លែំងពលកម្មថ្ងែអនាគត43។ ពិន្ទុធនធានមនុសែសជារួម
របស់កម្ពុជាគឺ 0.49 ដែលមានន័យថា ផ្អែកលើសា្ថែនភាព
សុខភាពនិងលទ្ធផលសិកែសាកុមារមា្នែក់ដែលកើតនៅថ្ងែនែះនៅ
មានផលិតភាព 49 ភាគរយនៅពែលដែលគាត់ចមែើនវ័យទៅ
តាមលទ្ធភាពរបស់គាត់បែសិនបើគាត់ទទួលបានការអប់រំពែញ
លែញ សុខភាពល្អ និងអាហារូបត្ថម្ភល្អបែសើរនៅវ័យកុមារ។
ជារួម កម្ពុជាឈរនៅលែខរៀងទី 100 ក្នុងចំណោមបែទែស
157ពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុសែសនែះដែលជាលំដប់នៅឆ្ងែយ
ពីបែទែសមួយចំនួន ដូចជា វៀតណម និងថែ ប៉ុន្តែ នាំមុខ
បែទែសឡាវ។

កម្ពជុាសមែែចបានវឌែឍនភាពល្អក្នងុការបង្កើនលទ្ធផលសិកែសា
ក្នុងរយៈពែលមួយទសវតែសរ៍កន្លងមក ដោយមានអតែែចុះឈ្មែះ
ចូលរៀនដុលនៅកមែិតបឋមសិកែសា បែហាក់បែហែលនឹង
បែទែសវៀតណមនិងមា៉ែឡែសុី។យ៉ែងណក៏ដោយលទ្ធផល
សិកែសានៅតែតែូវធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀត (ធនាគារពិភពលោក
ឆ្នែំ 2019b)។ លទ្ធភាពចូលរៀននៅកមែិតមធែយមសិកែសា និង
ឧត្តមសិកែសា នៅតែជាបញ្ហែបែឈម។ នៅឆ្នែំ 2017 ការចុះ

រូប S11 ៖ កម្ពុជា មាន ទីផោសារ តូច���
តម្ល្របន្ថ្រ មក្នុងវិស័យ កម្មន្តសល គិតជា ប្រ្រក់ដុល្ល្រ រ ឆ្ន្រំ  2018

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីPennWorld
Table។

រូប S12 ៖ ���បុ៉ន្តោ បោឈម នឹង ឧបសគ្គកាន់តោចោើន ក្នងុការ នំាចូល 
 អត្រ្រមធ្រយមន្រពន្ធនំាចូល សម្រ្រប់ ផលិតផល កម្មន្តសល គិត ជា ភាគរយ ឆ្ន្រ ំ 2016

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីសូចនាករ
អភិវឌែឍន៍ពិភពលោករបស់ធនាគារពិភពលោក។
សម្គ្រល់ ៖ទិន្នន័យឆ្នែំ2015សមែែប់បែទែសថែនិងសែីលង្កែរ។
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ឈ្មែះចូលរៀនដុលសមែែប់កមែិតមធែយមសិកែសាបឋមភូមិ និង
មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិ មានចំនួនតែឹមតែ69ភាគរយនិង29
ភាគរយរៀងគា្នែប៉ណុោ្ណែះ។ ការចុះឈ្មែះចូលរៀនដុលសមែែប់
កមែិតឧត្តមសិកែសាមានអតែែទាបបំផុត ធៀបនឹងបែទែសដែល
យកមកបែៀបធៀប (រូបS13)។សមែែប់គុណភាពនែការអប់រំ
កម្ពុជានៅកែែមបណ្តែបែទែសដែលមានបែែក់ចំណូលមធែយមនៅ
អាសុីបូពា៌ែ។ ខណៈដែលកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ 4 ឆ្នែំ
បច្ចុបែបន្ន តែូវបានរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសិកែសារយៈពែល 9.5
ឆ្នែំពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនឆ្នែំនែការអប់រំដែលកែសមែួលទៅតាម
គុណភាព ការសិកែសារបស់ពួកគែស្មើនឹងរយៈពែលតែឹមតែ 6.9
ឆ្នែំប៉ណុោ្ណែះ ដោយសារតែគុណភាពអប់រំកមែិតទាបដែលពួកគែ
ទទួលបាន។

ចំណុចនែះតែវូបានបង្ហែញដោយពិន្ទនុែកម្មវិធីសមែែប់ការវាយ
តម្លែសិសែសអន្តរជាតិ (PISA) របស់កម្ពុជា។ PISA តែូវបាន
បង្កើតឡើងដោយអង្គការOECDនៅឆ្នែំ1997ដើមែបីវាយតម្លែ
សិសែសអាយុ 15 ឆ្នែំលើភាពសា្ទែត់ជំនាញផ្នែកអណំន គណិត
វិទែយា និងវិទែយាសាសែ្ត និងវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ពួកគែក្នុង
បរិបទជាក់ស្តែង។ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 2014មកអង្គការ OECD
បានអនុវត្តសាកលែបង PISA សមែែប់ការអភិវឌែឍ ដែលមាន
សមាជិក9បែទែសមកពីបណ្តែបែទែសដែលមានបែែក់ចំណូល
ទាប និងមធែយម រួមទាំងកម្ពុជា។ បើទោះជាពិន្ទុរបស់កម្ពុជាលើ
មុខវជិា្ជែគណិតវិទែយា បែហាក់បែហែលគា្នែនឹងពិន្ទុរបស់បែទែស
ផែសែងទៀតដែលជាសមាជិក PISA សមែែប់ការអភិវឌែឍក្តី ក៏
លទ្ធផលសិកែសារបស់សិសែសលើផ្នែកអំណននិងវិទែយាសាសែ្តទាប
ខា្លែំងជាងកមែិតមធែយមភាគ។ បើពិនិតែយមើលកមែិតអបែបបរមានែ
ភាពសា្ទែត់ជំនាញនៅកម្ពជុាមានសិសែសតែ8ភាគរយបុ៉ណោ្ណែះដែល
សមែែចបានកមែិត2លើផ្នែកអំណនហើយសិសែស10ភាគរយ
សមែែចបានកមែតិ2លើផ្នែកគណិតវិទែយា។មានសិសែសតែ5ភាគ
រយប៉ណុោ្ណែះដែលសមែែចបានកមែិត 2លើផ្នែកវិទែយាសាសែ្ត44។
ប៉ុន្តែ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថា ពិន្ទុរបស់កម្ពុជាមានកមែិតទាប
ខា្លែំងជាងមធែយមភាគក្នុងតំបន់បែមាណជិតមួយភាគបី។

កមែិតអប់រំរបស់កមា្លែំងពលកម្មដែលបែើបែែស់ក្នុងការផលិត
ទំនិញ និងសែវា បែែបែួលទៅតាមវិស័យផែសែងៗ ដោយវិស័យ
មួយចំនួនបែើបែែស់កមា្លែងំពលកម្មដែលមានជំនាញតិច ឬចែើន។
វាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ ដែលជាឧទាហរណ៍មួយនែការ
ចូលរួមទូទៅក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលកមែិតទាប គឺជាវិស័យមួយ
ក្នងុចំណោមវិស័យដែលមិនសូវបែើបែែស់ធនធានមនុសែស។ទិន្នន័យ 
សមែែប់សហរដ្ឋអាមែរិកបង្ហែញថា សមែែប់កម្មករនិយោជិត
មា្នែក់ៗដែលមានកមែិតអប់រំមហាវិទែយាល័យមានកម្មករនិយោជិត

44 PISAវាស់វែងភាពសា្ទែត់ទំនាញដែលមាន6កមែិតនិងផ្តែតលើសមត្ថភាពរបស់សិសែសក្នុងការអនុវត្តចំណែះដឹងនិងជំនាញក្នុងបរិបទជាក់ស្តែង។ភាព
សា្ទែត់ទំនាញកមែិត2តែូវបានចាត់ទុកជា“កមែិតអបែបបរមា”ដែលសុីសង្វែក់គា្នែនឹងគោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបដោយចីរភាពសមែែប់ការអប់រំ។

4 នាក់ដែលមានកមែិតអប់រំមធែយមសិកែសា ឬទាបជាងនែះ
(ឧបសម្ព័ន្ធ 1, រូប A1)។ ផលធៀបនែះហាក់មានទំហំធំជាង
នែះក្នុងបណ្តែបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ ដែលមានឯកទែសលើ
ចំណែកដែលបែើជំនាញតិចក្នុងសង្វែក់តម្លែ។ ផ្ទុយទៅវិញ
វិស័យកម្មន្តសាលកមែតិខ្ពស់បែើបែែស់កម្មករនិយោជិតដែលមាន
កមែតិអប់រំខ្ពស់កាន់តែចែើន។លើផ្នែកអគ្គសិនីនិងគែឿងម៉ាែសីុន
ដែលជាឧទាហរណ៍មួយនែការចូលរួមទូទៅក្នងុវិស័យកម្មន្តសាល
និងសែវាកមែិតខ្ពស់ មានកម្មករនិយោជិត 2 នាក់ដែលមាន
កមែិតអប់រំមធែយមសិកែសាឬទាបជាងនែះសមែែប់កម្មករនិយោជិត
មា្នែក់ៗដែលមានកមែតិអប់រំមហាវិទែយាល័យនៅក្នងុសហរដ្ឋអាមែរិក។

ដោយសារតែបែទែសជាចែើននាំចែញទំនិញ និងសែវា
ខុសៗគា្នែ ដែលតែូវការជំនាញខុសគា្នែដែរនោះ អាំងតង់សុីតែ
ធនធានមនុសែសជាមធែយមនែការនាំចែញរបស់បែទែសមួយ ក៏បែែ
បែួលទៅតាមបែទែសផងដែរ។ អាំងតង់សុីតែធនធានមនុសែសនែ
ការនាំចែញរបស់បែទែសមួយ តែូវបានវាស់វែងជាផលធៀប
មធែយមនែកម្មករនិយោជិតដែល“មានជំនាញ”ឬកម្មករនិយោជិត
ដែល“គា្មែនជំនាញ”ហើយចំនួននែះបង្ហែញពីសារៈសំខាន់របស់
វិស័យនោះក្នុងការនាំចែញរបស់បែទែសមួយ។ ដូចរៀបរាប់ខាង
លើ កមា្លែំងពលកម្មជំនាញតែូវបានកំណត់ថាជាកមា្លែំងពលកម្ម
ដែលបញ្ចប់ឧត្តមសិកែសា។ បែទែសមា៉ែឡែសុី ថែ និងវៀតណម
ដែលបានធ្វើពិពិធកម្មការនំាចែញរបស់ខ្លនួទៅក្នងុវិស័យនានាដូចជា  
អគ្គិសនីនិងគែឿងមា៉ែសុីនអាហារនិងភែសជ្ជៈបរិកា្ខែរដឹកជញ្ជូន
ឬផលិតផលបែែងកាត ដែលបែើបែែស់ធនធានមនុសែសចែើន
មានអាំងតង់សុីតែជំនាញខ្ពស់នែការនាំចែញ។ បែទែសមួយ
ចំនួនដូចជាបង់កា្លែដែសកម្ពុជានិងសែីលង្កែរដែលភាគចែើន
នាំចែញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ និង/ឬសម្លៀកបំពាក់ មាន
អាំងតង់សីុតែជំនាញទាប។

សមែែប់បណ្តែបែទែសដែលសំបូរដោយធនធានមនុសែសងយនឹង
នាំចែញផលិតផលដែលបែើបែែស់ធនធានមនុសែសចែើន (រូប
S14)។ ចំណុចនែះសុីសង្វែក់គា្នែនឹងទែឹស្តីរបស់ Stolper
Samuelson ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលលើកឡើងថា
បែទែសមួយដែលសំបូរដោយធនធាន នឹងនាំចែញទំនិញដែល
បែើបែែស់ធនធានចែើនចំណែកបែទែសដែលសំបូរដោយកមា្លែំង
ពលកម្មនឹងនាំចែញទំនិញដែលបែើបែែស់កមា្លែំងពលកម្មចែើន។

កម្ពុជាខុសប្លែកពីបែទែសផែសែងទៀតលើចំណុចមួយចំនួន។
ទីមួយ ធនធានមនុសែសរបស់កម្ពុជាទាបជាង បណ្តែបែទែស
ដែលបែៀបធៀប និងបណ្តែបែទែសដែលមានកមែិតនែការ 
អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចបែហាក់បែហែលគា្នែ។

ទីពីរទោះបីជាកម្ពុជាមានធនធានមនុសែសទាប ប៉ុន្តែ កម្ពុជា

អត្ថបទផ្តែតពិសែស៖ការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល
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មានកមែិតអំាងតង់សីុតែជំនាញទាបក្នុងការនំាចែញរបស់ខ្លួន។
បែទែសមា៉ែឡែសុី ថែ និងវៀតណម ដែលជាបែទែសនាំចែញ
ផលិតផលដែលបែើបែែស់ធនធានមនុសែសចែើនមានពិន្ទុធនធាន
មនុសែសខ្ពស់។ បែទែសបង់កា្លែដែស និងកម្ពុជា ដែលជាបែទែស
នាំចែញផលិតផលដែលមិនសូវបែើបែែស់ធនធានមនុសែស មាន
ពិន្ទុធនធានមនុសែសទាប។ លទ្ធផលនែះបង្ហែញថា បែទែស
ដែលសំបូរធនធានមនុសែសមានឯកទែសលើវិស័យនាំចែញដែល
បែើបែែស់ធនធានមនុសែសកាន់តែចែើន(រូបS14)។

ទីបីការនាំចែញរបស់កម្ពុជាមិនតែឹមតែមានផលិតផលដែល
បែើបែែស់កម្មករនិយោជិតដែលមានជំនាញតិចជាងផលិតផល
ដែលនំាចែញដោយបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀបបុ៉ណោ្ណែះទែ
ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏តែូវបានគែមើលឃើញថាសមែែចបានវឌែឍនភាព
តិចតួចក្នុងការផលិតផលដែលបែើបែែស់ជំនាញចែើន ក្នុងរយៈ
ពែលមួយទសវតែសរ៍កន្លងមក ជាងបែទែសដែលយកមកបែៀប
ធៀបផងដែរ។ បែទែសមា៉ែឡែសុី ថែ វៀតណម និងសែីលង្កែរ
មានភាពបែសើរឡើងនែកមែិតអាំងតង់សុីតែធនធានមនុសែស
មធែយមនែការនាំចែញរបស់ខ្លួន។ មានន័យថា ការនាំចែញរបស់
បែទែសទាំងនែះកំពុងងកទៅរកផលិតផលដែលបែើបែែស់
ជំនាញកាន់តែចែើន និងមានពិន្ទុធនធានមនុសែសកាន់តែល្អ (រូប
S15និងS16)។ផ្ទុយទៅវិញបែទែសកម្ពុជានិងបង់កា្លែដែស

មានអតែែថែរនែកមែិតអាំងតង់សុីតែធនធានមនុសែសនែការនាំ
ចែញរបស់ខ្លួន និងមិនសូវមានភាពបែសើរឡើងផ្នែកធនធាន
មនុសែសឡើយ។ទើបតែនាំពែលថ្មីៗនែះប៉ណុោ្ណែះដែលកម្ពុជាបាន
បង្កើនអាំងតង់សីុតែជំនាញនែការនាំចែញរបស់ខ្លួន។

ទន្ទឹមនឹងនែះ កមា្លែំងពលកម្មដែលគា្មែនការបណ្ត៉ះបណ្តែល
គែប់គែែន់ អាចជាឧបសគ្គមិនឱែយកម្ពុជាទៅរកផលិតផលដែល
មានតម្លែបន្ថែមខ្ពស់ និងការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។
ការខ្វះខាតជំនាញហាក់ជាឧបសគ្គដ៏ធំសមែែប់កែុមហ៊ុន។ ការ
អង្កែតថ្មីមួយស្តីពីសហគែែសដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារពិភព
លោក បង្ហែញថា កែុមហ៊ុនយ៉ែងចែើនយល់ថា កមា្លែំងពលកម្ម
ដែលគា្មែនការបណ្ត៉ះបណ្តែលគែប់គែែន់គឺជាឧបសគ្គមួយក្នុង
ចំណោមឧបសគ្គធំៗបី និងមានអតែែខ្ពស់ជាងបែទែសផែសែង
ទៀតក្នុងតំបន់ លើកលែងតែបែទែសឡាវ។ ក្នុងការអង្កែតពី
ទសែសនៈរបស់នាយកបែតិបត្តិក្នុងវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
កែុមហ៊ុនជាចែើនលើកឡើងថាកមា្លែំងពលកម្មដែលគា្មែនជំនាញ
គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំសមែែប់ការធ្វើអាជីវកម្ម។ កែុមហ៊ុនរាយការណ៍
ថា កង្វះជំនាញអាចធ្វើឱែយកម្មករនិយោជិតមានផលិតភាពទាប
និងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់អាជីវកម្មដោយសារតែការយឺត
យ៉ែវក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងសែវាថ្មីៗដែលជាបន្ទុកការងរ
កាន់តែចែើនសមែែប់កម្មករនិយោជិតផែសែងៗទៀតការលំបាកក្នងុ

រូប S13 ៖ បើទោះជា មានវឌោឍនភាពគួរ ឱោយកត់សមា្គោល់ ប៉ុន្តោ 
លទ្ធផល អប់រំ របស់កម្ពុជា នៅតោ ទាប ជាង បោទោស ដោលយក 
មកបោៀប ធៀប
អត្រ្រចុះឈ្ម្រះចូលរៀន ដុល នៅឆ្ន្រំ 2017

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីសន្និសីទ
សហបែជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌែឍ(UNCTAD)។
សម្គ្រល់ ៖ទិន្នន័យសមែែប់កមែិតមធែយមសិកែសាទុតិយភូមិនៅបែទែសកម្ពុជាគឺ
នៅឆ្នែំ2015ទិន្នន័យសមែែប់បឋមសិកែសានៅបែទែសបង់កា្លែដែសគឺនៅឆ្នែំ2018
និងទិន្នន័យសមែែប់ឧត្តមសិកែសានៅបែទែសថែនិងវៀតណមគឺនៅឆ្នែំ2016។

រូប S14 ៖ បោទោស ដោលសំបូរ ដោយធនធានមនុសោស  មាន 
ឯកទោស លើ វិស័យ នាំចោញ ដោល បោើបោោស់ ធនធានមនុសោស 
កាន់តោចោើន
សន្ទស្រសន៍ ធនធានមនុស្រស និង អំាងតង់សីុត្រជំនាញ ន្រការ នំាច្រញ ឆ្ន្រ ំ 2014

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីPennWorld
Tableចំណត់ថា្នែក់ឧសែសាហកម្មស្តង់ដររបស់សហរដ្ឋអាមែរិក(SIC)និង
UNComtrade(ទិន្នន័យឆ្លុះបញ្ចែំង)
សម្គ្រល់ ៖ចំណុចពណ៌ទឹកកែូចតំណងឱែយកម្ពុជារើឯចំណុចពណ៌បែផែះ
តំណងឱែយបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀបរួមមានបង់កា្លែដែសសែីលង្កែរ
មា៉ែឡែសុីថែនិងវៀតណម។
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ការបំពែញតមែូវការសែវារបស់អតិថិជន ការបាត់បង់អាជីវកម្ម
ទៅគូបែកួតបែជែង និងការលំបាកក្នុងការបំពែញស្តង់ដរ
គុណភាព។ ជោគជ័យរបស់កម្ពុជាតែូវពឹងផ្អែកយ៉ែងខា្លែំងលើ
សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនធនធានមនុសែស និងបង្កើន
ជំនាញរបស់កមា្លែំងពលកម្ម។

យ៉ែងណក៏ដោយនៅតែមានតមែវូការជំនាញខ្ពស់នៅកម្ពជុា
ដូចបានបង្ហែញតាមរយៈអតែែខ្ពស់នែផលចំណែញពីការបញ្ចប់
មធែយមសិកែសានិងឧត្តមសិកែសា(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019c)
និងអតែែផ្លែស់ការងរខ្ពស់ (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នែំ 2017)។
នៅកម្ពុជា ការបញ្ចប់មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិ និងឧត្តមសិកែសា
ផ្តល់ផលតបចែើនដូចជាលទ្ធភាពរកបានបែែក់ចំណូលកាន់តែ
ចែើន ធៀបនឹងរយៈពែលរៀនសូតែមួយឆ្នែំៗបន្ថែមទៀត។ ការ
រៀនសូតែ រយៈពែល 11 ឆ្នែំដំបូង (មុនបញ្ចប់មធែយមសិកែសា
ទុតិយភូមិ)មានអតែែមធែយមនែផលចំណែញតែមឹតែ1.3ភាគរយ
ប៉ុណោ្ណែះ ក្នុងរយៈពែលមួយឆ្នែំនែការរៀនសូតែ។ នែះជាអតែែ
ទាបខា្លែំងជាងអតែែមធែយមនែផលចំណែញក្នុងបណ្តែបែទែស
ផែសែងទៀត ដែលមានចំនួន 10.6 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នែំសមែែប់
បឋមសិកែសានិង7.2ភាគរយក្នុងមួយឆ្នែំសមែែប់មធែយមសិកែសា។
ទីផែសារការងរហាក់ដូចជាមិនបានផ្តល់តម្លែចែើនលើជំនាញដែល
ទទួលបានក្នុងរយៈពែលប៉នុា្មែនឆ្នែំដំបូងនែះ។ប៉ុន្តែអ្នកដែលបាន

បញ្ចប់មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិរកបានបែែក់ឈ្នួលបាន9ភាគរយ
ខ្ពស់ជាងកម្មករនិយោជិតដែលបានបញ្ចប់ការរៀនសូតែតែ 11
ឆ្នែំ។ការបញ្ចប់មហាវិទែយាល័យឬកមែិតខ្ពស់ជាងនែះ ផ្តល់ផល
ចំណែញបន្ថែមចំនួន 14ភាគរយក្នុងមួយឆ្នែំនែការរៀនសូតែ។
ធៀបនឹងកមែិតជាអន្តរជាតិ អតែែមធែយមនែផលចំណែញពី
សិកែសាថា្នែក់ឧត្តមសិកែសារយៈពែលមួយឆ្នែំ គឺបែហាក់បែហែលគា្នែ
នឹងអតែែមធែយមនៅកម្ពុជា តែឹមកមែិតបែមាណ 15 ភាគរយ 
(ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019c)។

5�   ការ ប្្ប្ួល បច្ច្កវិទ្យា និង សង្វ្ក់ តម្ល្សកល 
នៅ ថ្ង្អនាគត
បញ្ហែចោទដ៏សំខាន់មួយក្នុងតំបន់គឺផលប៉ះពាល់នែការបែែ

បែួលបច្ចែកវិទែយាក្នុងផលិតកម្ម និងសារៈសំខាន់របស់វាចំពោះ
សង្វែក់តម្លែសកលជាវិថីទៅកាន់ការអភិវឌែឍ។ បច្ចែកវិទែយាដែល
បែើបែែស់កមា្លែំងពលកម្មតិច ជាពិសែសស្វ័យបែវត្តិកម្ម និងការ
ពែីនបែប 3D នឹងផ្តល់ទាំងឱកាស និងបញ្ហែបែឈម សមែែប់
ការចូលរួមរបស់បែទែសនានាក្នងុសង្វែក់តម្លែសកលនៅថ្ងែអនាគត 
រួមទាំងកម្ពុជាផង។

ទីមួយ បច្ចែកវិទែយានែការចែកចាយ ដូចជា បែព័ន្ធឌីជីថល
កំពុងបង្កើតឱកាសសមែែប់សហគែែសធុនតូចនិងមធែយមក្នងុការ

រូប S15 ៖ បោទោស ដូចជា វៀតណាម  ដោល បាន បង្កើន 
ធនធានមនុសោស ���
ការ ប្រ្រប្រួល សន្ទស្រសន៍ធនធានមនុស្រស របស ់ PWT, 1990-2014

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីPennWorld
Table(PWT)។

រូប S16 ៖  ���ក៏ បាន បង្កើន អាំងតង់សីុតោ ធនធានមនុសោស នោការ 
នាំចោញ ផ ងដោរ
អាំងតង់សុីត្រជំនាញ ក្នុងពាណិជ្ជកម្ម  (ផលធៀប ជំនាញ- កម្មករ និយោជិត គា្ម្រន 
ជំនាញ) ន្រការ នាំច្រញ របស់ ប្រទ្រស មួយ

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីចណំត់ថា្នែក់
ឧសែសាហកម្មស្តង់ដររបស់សហរដ្ឋអាមែរិក(SIC)និងUNComtrade
(ទិន្នន័យឆ្លុះបញ្ចែំង)។
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លក់ផលិតផលទូទំាងពិភពលោក ហើយអាចផ្តល់អត្ថបែយោជន៍
ដល់កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជា ចំណែកកែុមហ៊ុនដែលមាន
គែហទំព័រទាបជាងបណ្តែបែទែសដែលយកមកបែៀបធៀប និង
ថា្នែក់តំបន់និងថា្នែក់សកល(រូបS17)។

ទីពីរទោះជាស្វ័យបែវត្តិកម្មមិនមែនជាការគំរាមកំហែងផ្ទែល់
ដល់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការងរមួយចំនួននឹងតែូវបាត់បង់ ហើយ
ការងរផែសែងៗទៀតនឹងតែូវបង្កើតឡើងជំនួស។ ឧទាហរណ៍
លទ្ធភាពមានសែវាអនឡាញសមែែប់សែវាធនាគារចល័ត ការ
កក់ការធ្វើដំណើរ និងសែវាសាធារណៈ តាមរយៈការគែប់គែង
តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែនិូក បានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើកម្មករ
និយោជិតដែលធ្វើការងរតាមទមា្លែប់ និងមានជំនាញកមែិត
មធែយម ដូចជា បែឡាករ និងអ្នកកាន់បញ្ជី និងការងរជំនួយ
ការងរ។ គែឿងមា៉ែសុីនកំពុងជំនួសឱែយកិច្ចការ ឬផ្នែកធម្មតានែ
ដំណើរការផលិត។ ការបែែបែួលបច្ចែកវិទែយាមានន័យថា កម្មករ
និយោជិតនៅសតវតែសរ៍ទី 21 តែូវមានជំនាញកាន់តែចែើនជាង
ពីមុន។ការងរកាន់តែបែើបែែស់ចំណែះដឹង និងបច្ចែកវិទែយាចែើន។
មានការផ្លែស់ប្តរូជាសកលចែញពីការអនុវត្តការងរតាមទមា្លែប់ និង
ធ្វើដោយដែ ទៅរកការងរដែលមិនតាមទមា្លែប់ និងបែើចំណែះ
ដឹងចែើន។ ចំណុចនែះអាចធ្វើឱែយធនធានមនុសែស និងជំនាញ

កាន់តែមានសារៈសំខាន់សមែែប់ការជំរុញការចូលរួមផ្នែកខាងលើ
នែសង្វែក់តម្លែសកល។

ទីបីមានហានិភ័យដែលបច្ចែកវិទែយាទំាងនែះអាចធ្វើឲែយផលិត
កម្មឱែយនៅជិតនឹងអ្នកបែើបែែស់នៅផ្ទះ និងកាត់បន្ថយធាតុចូល
ដែលនាំចូលដោយបែើកមា្លែំងពលកម្មចែើន ពីបែទែសកំពុង
អភិវឌែឍន៍។ប៉ុន្តែភស្តុតាងកន្លងមកបង្ហែញថាបច្ចែកវិទែយាទាំងនែះ
កំពុងបង្កើនការរួមចំណែករបស់សង្វែក់តម្លែសកលដល់ការ
អភិវឌែឍ។ ស្វ័យបែវត្តិកម្មបានជំរុញឱែយបែទែសនានាបែើបែែស់
មធែយាបាយផលិតដែលបែើបែែស់កមា្លែំងពលកម្មតិច រួមទាំងក្នុង
បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ ប៉ុន្តែវាក៏បានរួមចំណែកដល់ការបង្កើន
ផលិតភាព និងទំហំផលិតកម្ម ដែលជាលទ្ធផលបានបង្កើនតមែវូ
ការការនាំចូលធាតុចូលពីបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ផងដែរ។ តាម
ពិត វិស័យដែលមានស្វ័យបែវត្តិកម្មបំផុតក៏ជាវិស័យដែលមាន
កំណើនលឿនបំផុតនែការនំាចូលពីបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ផង
ដែរ (រូប S18)។ ការបែែបែួលបច្ចែកវិទែយាហាក់ផ្តល់ផលល្អ ជា
ជាងផលអាកែក់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងសង្វែក់តម្លែសកលយ៉ែង
ហចណស់នៅដំណក់កាលនែះ (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នែំ
2019a)។

រូប S17 ៖ នៅកម្ពុជា មាន  គោឹះសា្ថោន ខា្នោតតូច និង ខា្នោត មធោយ ម 
តិចតួចប៉ុណ្ណ្រះ ដ្រល មន គ្រហទំព័រផ្ទ្រល់ខ្លួន

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីការអង្កែត
សហគែែសរបស់ធនាគារពិភពលោក។
សម្គ្រល់  ៖តួលែខនែះបង្ហែញពីចំណែកគែឹះសា្ថែនក្នុងការអង្កែតសហគែែស
ដែលមានគែហទំព័រផ្ទែល់ខ្លួន។កែុមហ៊ុនខា្នែតតូចនិងមធែយមជាកែុមហ៊ុនដែល
មាននិយោជិតកែែម100នាក់។
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ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន
បើទោះជាកម្ពុជាបានចូលរួមគួរជាទីកត់សមា្គែល់ក្នុងសង្វែក់តម្លែសកលចាប់តាំងពីអំឡុងពាក់កណ្តែលទសវតែសរ៍ឆ្នែំ 1990 ក្តី ក៏

កម្ពុជាស្ថិតនៅទែឹងក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំថ្មីៗនែះ។ ខុសពីបែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់ កម្ពុជាមិនអាចធ្វើពិពិធកម្មចែញពី ឬធ្វើទំនើប
កម្មវិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងសែបែកជើងបានឡើយ។ ដើមែបីឈានទៅការចូលរួមក្នុងដំណក់កាលបនា្ទែប់ ចាំបាច់តែូវមានបណ្ត៉ំគោល
នយោបាយកាន់តែបែសើរខា្លែំងជាងនែះដែលគួរមានចំណុចខាងកែែម។

ទីមួយ ពង្រីក និង ពង្រឹង កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ឱ្រយគ្រប ដណ្តប់ លើស ព ីបញ្ហ្រចូលទីផ្រសារ និង ការ អនុគ្រ្រះ ដល់ ប្រទ្រស ។គួរផ្តែត
ការយកចិត្តទុកដក់លើការពងែឹងការអនុវត្តកិច្ចសនែយាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញែនិងការពងែឹងការចែញអាជា្ញែប័ណ្ណថា្នែក់ជាតិនិងការធ្វើ
តែស្តសមត្ថភាព ដើមែបីធានាការអនុលោមតាមស្តងដ់រអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងសមែួលដល់ការចូលរួមកាន់តែចែើនក្នុងសង្វែក់តម្លែ
សកល។

ទីពីរ កាត់បន្ថយ ឧបសគ្គ ពាណិជ្ជកម្ម និង ភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងទីផ្រសារផ្រស្រងៗ   ដើម្របីពង្រីក ទំហំទីផ្រសារ ក្នុងស្រុក ដ៏តូច របស់ កម្ពុជា 
និង មនលទ្ធភាពទទួលបាន ធាតុចូល ចំាបាច់សម្រ្រប់ ផលិតកម្ម។ការកាត់បន្ថយពន្ធនំាចូលការកែលម្អនីតិវិធីគយនិងនីតិវិធីតាមពែដំែន
ការលើកកម្ពស់ការបែកួតបែជែងលើសែវាដឹកជញ្ជនូ និងភស្តភុារការកែលម្អបរិយកាសអាជីវកម្ម និងការពងែងឹរចនាសម្ពន័្ធកំពង់ផែ និង
អភិបាលកិច្ចអាចកាត់បន្ថយចំណយលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពែលវែលានិងភាពមិនបែែកដបែជានែការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

ទីបី បន្ត បង្កើនកម្រិតអប់រំ និង ជំនាញរបស់ កម្ល្រំងពលកម្ម នៅកម្ពុជា។ ដើមែបីពងែឹងសមត្ថភាពក្នុងសែុកសមែែប់គាំទែការធ្វើទំនើប
កម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែកម្ពុជាគួរវិនិយោគលើធនធានមនុសែស។មជែឈមណ្ឌលអភិវឌែឍន៍ជំនាញPenangនៅម៉ាែឡែសុីគឺជាឧទាហរណ៍មួយ
នែមជែឈមណ្ឌលបណ្ត៉ះបណ្តែលដែលផ្តែតលើឧសែសាហកម្ម ដែលមានតួនាទីយ៉ែងសំខាន់ក្នុងការគាំទែដល់មា៉ែឡែសុីឱែយធ្វើទំនើបកម្ម
វិស័យអែឡិចតែូនិកនិងវិស្វកម្មក្នុងសង្វែក់តម្លែសកល(ធនាគារពិភពលោក2019a)។

ទីបួន  អនុវត្ត ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ដើម្របីគាំទ្រ ដល់ក្រុមហ៊ុន ក្នុង ការ ធ្វើ សមហរណកម្ម ក្នុង សង្វែក់តម្លែសកល តាមរយៈបែព័ន្ធឌីជីថល
និងភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកចូលរួមក្នុងសង្វែក់តម្លែ។

សែចក្តីសន្និដ្ឋែន
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រូប A1 ៖  វិស័យ ផោសោងៗក្នុងសង្វោក់តម្លោសកល ដោលតោូវការ កមា្លោំងពលកម្ម ដោលមានកមោិត 
អប់រំ ខ្ពស់ សមោោប់ផលិតកម្ម 

ផលធៀប កម្មករនិយោជិតជំនាញ-កម្មករនិយោជិត គា្ម្រនជំនាញ  នៅកម្រិត វិស័យ ដោយផ្អ្រកលើ ទិន្នន័យ គណនី 
ជាតិ  របស់ សហរដ្ឋអាម្ររិក

ប្រភព ៖ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យពីUS-SIC។
សម្គ្រល់  ៖ជំនាញតែូវបានដោះសែែយដោយទទួលបានការអប់រំកមែិតឧត្តមសិកែសា
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សូចនាករ សំខាន់ៗរបស់ប្ទ្ស កម្ពុជា 
2016 2017 2018 2019p 2020f 2021f

លទ្ធផល និងកំណើនសោដ្ឋកិច្ច       

ផសសពិត(%បែែបែួលពីមួយឆ្នែំទៅមួយឆ្នែំ) 7.0 7.0 7.5 7.0 6.8 6.8 

តមែូវការក្នុងសែុក(%បែែបែួលពីមួយឆ្នែំទៅមួយឆ្នែំ) 9.9 7.8 8.7 11.7 12.5 9.0

ផសសសមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ(US$,ណូមីណល) 1,264.9 1,363.1 1,500.5 1,612.2 1,747.1 1,910.2

ផលិតផលជាតិសរុបសមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ,វិធីសាសែ្ត
Atlas(US$បច្ចុបែបន្ន)

1,140.0 1,230.0 1,380.0

រូបិយវត្ថុ និង តម្លោ 
អតិផរណតម្លែសមែែប់អ្នកបែើបែែស់(%បែចាំឆ្នែំរយៈពែល
មធែយម)

3.4 2.3 4.1 2.1 3.1 3.0

រូបិយវត្ថុទូលាយ(%នែផសស) 79.2 88.2 100.7 118.8 136.6 154.4

ឥណទានក្នុងសែុកទៅវិស័យឯកជន(%នែផសស) 81.7 86.7 99.6 117.5 135.1 152.7

អតែែប្តូរបែែក់ណូមីណល(រូបិយវត្ថុក្នុងសែុកធៀបនឹងដលុា្លែរ
អាមែរិក)

4,058.0 4,062.0 4,067.0 4,075.0 4,082.0 4,050.0

អតែែប្តូរបែែក់ណូមីណល(2015=100)1/ 100.6 100.5 99.8 100.7 101.1 102.9

សន្ទសែសន៍អតែែប្តូរបែែក់ពិត(2015=100) 101.4 100.4 99.5 101.6 105.1 107.0

អតែែការបែែក់រយៈពែលខ្លី(%ក្នុងមួយឆ្នែំ) 11.9 11.7 7.1 8.0 8.2 8.0

សារពើពន្ធ       

ចំណូល(%នែផសស) 20.7 21.6 23.6 23.5 23.3 22.9

ចំណយ(%នែផសស) 22.1 23.6 24.3 24.2 28.2 27.4

សមតុលែយសារពើពន្ធសរុប(%នែផសស) -1.4 -2.0 -0.7 -0.6 -4.9 -4.5

សមតុលែយសារពើពន្ធចមែបង(%នែផសស) -1.0 -1.7 -0.3 -0.1 -4.4 -4.1

បំណុលរួមរបស់រដ្ឋែភិបាល(%នែផសស) 29.1 30.3 30.6 30.0 30.1 31.1

គណនី ខាងកោោ       

កំណើនការនាំចែញទំនិញដឹកតែឹមផែ 
(ណូមីណលគិតជាដលុា្លែរភាគរយបែចាំឆ្នែំ)

8.6 5.3 5.3 9.3 8.2 8.9

កំណើនការនាំចូលទំនិញដឹកដល់អ្នកទិញ 
(ណូមីណលគិតជាដលុា្លែរភាគរយបែចាំឆ្នែំ)

8.6 4.1 4.1 7.7 7.7 7.7

ការនាំចែញទំនិញ(%នែផសស) 45.5 45.6 46.0 47.6 48.2 48.5

ការនាំចូលទំនិញ(%នែផសស) 56.9 56.1 55.1 58.5 60.9 60.6

សែវាសុទ្ធ(%នែផសស) 7.0 7.1 7.4 8.7 8.9 9.4

បែែក់ចំណូលសុទ្ធ(%នែផសស) -7.2 -7.2 -7.6 -7.6 -8.8 -9.2

សមតុលែយគណនីចរន្ត(គិតជាលានដុលា្លែរបច្ចុបែបន្ន)2/ -2,312.5 -2,332.9 -2,289.2 -2,624.3 -3,665.6 -3,888.1

សមតុលែយគណនីចរន្ត(%នែផសស) -11.6 -10.6 -9.4 -9.8 -12.5 -12.0

ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសលំហូរសុទ្ធ 
(គិតជាលានដុលា្លែរបច្ចុបែបន្ន)

2,395.3 2,663.5 3,071.7 3,149.9 3,494.9 3,717.0

ទុនបមែុងរូបិយវត្ថុបរទែស(គិតជាលានដលុា្លែរ) 6,730.8 8,757.9 10,143.7 12,172.5 14,363.5 16,518.1

(ខែរំពឹងទុកនែការនាំចូលទំនិញនិងសែវា) 4.7 5.4 5.3 5.6 5.6 5.5

សមា្គោល់ ៖ ផសស ណូមីណល (គិតជាលានដលុា្លោ) 20,020.2 21,906.1 24,476.1 26,682.6 29,324.0 32,498.9

ប្រភព ៖អាជា្ញែធរកម្ពុជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងសូចនាករអភិវឌែឍន៍ពិភពលោកនិងការបា៉ែន់បែមាណនិងការពែយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក។
សម្គ្រល់ ៖ f=ការទសែសន៍ទាយ
 p =ការពែយាករ
 1/កំណើន  =ការឡើងថ្លែ
 2/ មិនរួមបញ្ចូលការផ្ទែរទែ។

ឧបសម្ព័ន្ធ២៖សូចនាករសំខាន់ៗរបស់បែទែសកម្ពុជា
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ធនាគារពិភពលោកឆ្នែំ2019e.បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចអាសុីបពូា៌ែនិងបា៉ែសីុហ្វិកខែតុលាឆ្នែំ2019៖ការដោះសែែយហានិភ័យ
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ឯកសារយោង
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ឯកសា រយោង បន្ថ្ម
របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ(2013-18)កែសួងកសិកម្មរុកា្ខែបែមាញ់និងនែសាទ

របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ(2016-19)ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
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របាយការណ៍តែួតពិនិតែយធនាគារ(2016-18)ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ចែបាប់ស្តីពីថវិកា(2019)រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា

ស្ថិតិគណនីជាតិកម្ពុជា(2018)វិទែយាសា្ថែនជាតិស្ថិតិកែសួងផែនការ

ស្ថិតិទែសចរណ៍កម្ពុជា(2017-18)កែសួងទែសចរណ៍

ពែឹត្តិប័តែស្ថិតិបំណុលសាធារណៈលែខ7ខែមីនាឆ្នែំ2019កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការអង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា(2004-17)វិទែយាសា្ថែនជាតិស្ថិតិកែសួងផែនការ

របាយការណ៍បុគ្គលិកអត្ថបទទី4,IMF(2018)មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

កែបខ័ណ្ឌមា៉ែកែូសារពើពន្ធសមែែប់ថវិកាឆ្នែំ2020

ពែឹត្តិប័តែស្ថិតិរូបិយវត្ថុ(2019)ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2019កែសួងកសិកម្មរកុា្ខែបែមាញ់និងនែសាទ

របាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ2019កែសួងទែសចរណ៍

ធនាគារពិភពលោក2019.“ការដោះសែែយហានិភ័យដែលកំពុងកើនឡើងដោយជោគជ័យ”បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចអាសីុបូពា៌ែនិង
បា៉ែសុីហ្វិក(ខែតុលា),វា៉ែសុីនតោនឌីសុី៖កែុមធនាគារពិភពលោក

ឯកសារយោងបន្ថែម
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ធនាគារពិភពលោក 
បែចាំនៅបែទែសកម្ពុជា
អគារExchange Square
ជាន់ទី10 IBRDនិងជាន់ទី11 IFC
ផ្លូវលែខ51-61និងផ្លូវលែខ102-106
សង្កែត់វត្តភ្នំខ័ណ្ឌដូនពែញ
ភ្នំពែញបែទែសកម្ពុជា
វែបសាយ:www.worldbank.org/cambodia

កោុមធនាគារពិភពលោក
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