
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ យើងបានឆ្លងកាត់ និងកាត់បន្ថយបេកបដោយជោគជ័យនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និង 
សេដ្ឋ កិច្ចឆ្នាំ២០០៨-២០០៩ ហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខបេកបដោយភាពជឿជាក់ តេមាន ការបេុង បេយ័ត្នខ្ពស់។”

         សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន  សេន 
         នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

វិទេយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១១  លេខ ០១

ការជមែុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងការអភិវឌែឍបែកបដោយចីរភាពនៅ 
បែទែសកម្ពុជា៖ សូចនាករ ការរំពឹងទុក និងអាទិភាពខាងគោលនយោបាយ

១ អត្ថបទនេះ សង្ខេបចេញពីបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យបេទេស 
កម្ពុជាឆ្នាំ២០១១ បកសេយដោយលោក Milan Zavadjil តំណាង 
ជាន់ ខ្ពស់នេមូលនិធិ រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បេចាំនៅកម្ពុជា និង 
ឥណ្ឌូនេសុី ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន អនុបេធានអចិន្តេយ៍នេឧត្តម 
កេុមបេឹកេសាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងរដ្ឋលេខាធិការនេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលនេវិទេយាស្ថាន  CDRI លោក Putu 
Kamayana នាយកធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) បេចាំ នៅ កម្ពុជា។

សែដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ២០១១៖ មាគា៌ាខុសប្លែកពីគា្នា 
និងអនាគតពឹងពាក់លើគែ១

នៅឆ្នាំ២០១១ សេដ្ឋកិច្ចសកល បានបន្តងើបឡើងវិញពីវិបត្ត ិ
សេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០០៩។   IMF បានកេតមេូវ ការពេយាករណ៍របស់ខ្លួន តម្លើង  
កំណើន សេដ្ឋកិច្ចសកលពី ៤,២% ដល់ ៤,៥% សមេប់ឆ្នាំ២០១១ 
ដេលជា សញ្ញា បង្ហាញពី កំណើនភាពជឿជាក់លើការរើបឡើងវិញ នេ 
សេដ្ឋកិច្ច។ ការពិនិតេយពីបញ្ហាបេឈម នៅសេសសល់នានាជាការងរ មួយ  
ដ៏សំខាន់ បើទោះជាតួលេខសរុបបច្ចុបេបន្នមានលក្ខណៈ ល្អ បេសើរ ក្តី។  
ប៉ុន្តេការរើកលូតលាស់មិនស្មើគា្នាបានបង្កជាក្តីបារម្ភ៖ ទីផេសារផុសឡើងថ្មីៗ 
មានកំណើនឆប់រហ័ស ពិសេសនៅ តំបន់ អាសុី  ដេល កំពុង  វិវត្ត ឃ្លាត ចេញ  
សេដ្ឋកិច្ចនៅបេទេសជឿន លឿន ដេលកំពុងជាប់គាំង។ នៅក្នុង សេដ្ឋកិច្ច  
សកល  ដេលកាន់តេ មានការ ពឹងពាក់គា្នា ទៅវិញទៅមក នេះ សេដ្ឋកិច្ច នៅ 
អាសុីអាចងយរងគេះ ដោយ ការរើករាលដាល នេ  វិបត្តិ  សកល។ ទោះ  
យ៉ាង ណា សកម្មភាព គោល នយោបាយ  សមសេបអាច ជួយកាត់បន្ថយ 
ការ គំរាមកំហេង  ទាំង នោះ ពេមទាំងធានាឲេយតំបន់ អាសុី មានអនាគត 
បេកប ដោយ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ និងមាននិរន្តរភាព។

អតេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាប នៅតេជាលក្ខណៈទូទៅមួយនេបណា្ដា 
បេទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន។ អតេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងចនោ្លាះ 
ពី ២% ទៅ ២,៥%  នៅសហរដ្ឋអាមេរិក វាបេហាក់បេហេល ឬបេសើរ 
ជាង នៅបេទេសអឺរ៉ុបជាចេើន ប៉ុន្តេក៏នៅតេតិចនៅឡើយ បើធៀបនឹង 
ការធា្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ បេទេសសេដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន 

ជាចេើន នៅតេមានសមត្ថភាពផលិតកម្មធំលើសតមេូវការ និងអតេគា្មាន  
ការងរ ធ្វើ កមេិតខ្ពស់។

ការគាំទេដោយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ បានអនុវត្តឡើងជា 
ចាំបាច់នៅក្នុងបណា្ដាបេទេសសេដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន ដើមេបីសមេចបាន 
អតេកំណើនកមេិតទាបក្នុងពេលកន្លងមក។ ការគាំទេនេះជមេុញឲេយ 
 រដា្ឋាភិបាល តេូវទទួលយកបំណុល រហូតដល់ ៣០%  នេ ផសស ដើមេបី 
ដោះសេយឱនភាពថវិកា  និងតមេូវការបេក់កម្ចី។ សមេប់ករណី 
បេបនេះ អសមត្ថភាព ក្នុងការបំពេញតាមគោលដៅសរពើពន្ធ ឬផ្តល ់
ហិរញ្ញវត្ថុដោះសេយបំណុល អាចនាំឲេយអតេការបេក់កើនឡើងដេល  
អាច បញ្ចប់ភា្លាមៗនូវការរើបឡើងនេ សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។

ការគំរាមគំហេងផេសេងៗទៀត ក៏កើតមានឡើងនៅតំបន់ជឿនលឿន 
ជាចេើន។ ទីផេសារផ្ទះសមេបេងនៅសហរដ្ឋ អាមេរិក នៅតេ បេឈមគេះ 
ថ្នាក់ ន េការរឹបអូសទេពេយសមេបត្តិ និងការសងបេក់យឺតពេល ដេលអាច 
បង្ក ចលា ចលហិរញ្ញវត្ថុ។ បេទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុប ដូចជាបេទេស 
អីុសឡង់ កេិច អៀរឡង់ និងព័រទុយហា្គាល់ ជាដើម បាននិងកំពុង បេឈម  
នឹងហានិភ័យកម្ចីរបស់រដ្ឋ។  នៅបេទេសជប៉ុន គេះរញ្ជួយ ដី ក្នុង ពេល  
ថ្មីៗ អាចធ្វើឲេយបរិត្តផរណាដេលមានសេប់មាននិនា្នាការ កាន់ តេ អាកេក់ 
ឡើងទៀត។ សរុបមក ការរើបសេដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញនៅបេទេសឧសេសាហកម្ម 
ជឿនលឿននៅតេមានលេបឿនយឺត និង មិនរឹងមាំទេក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ស្ទើរតេផ្ទុយគា្នាពីទីផេសារនៅបេទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន ទីផេសារកំពុង  
ផុសឡើង តេូវបេឈមមុខ នឹង ហានិភ័យ នេកំណើនលឿនពេក។ កំណើន  
សមា្ពាធអតិផរណា កំណើនឥណទាន និងលទ្ធភាពពុះ កញ្ជេោល  ទីផេសារ   
អចលនទេពេយ បាននាំមកនូវហានិភ័យសមេប់សេដ្ឋកិច្ចអាសុី។ កំណើន 
ថ្លេទំនិញបេើបេស់ បង្កឡើងពី កំណើនទំនិញជាវត្ថុធាតុដើម និង 
ផលិតផលមូលដា្ឋានក្នុងទីផេសារកំពុងផុសឡើង និងការឡើង ថ្លេ សេបៀង  
អាហារ បានជួយជមេញុ កំណើនអតេអតិផរណា។ កណំើនបន្ទកុ ចណំាយ 
បានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពផលិត កាត់បន្ថយគមា្លាតផលិតកម្ម និងបង្កើន 
អតិ ផរណាមួយកមេិតទៀតក្នុង បេទេសជាចេើន នៅអាសុី។



កំណើនយឺតក្នុងបេទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន បានចោទជាបញ្ហា 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់តំបន់អាសុី ដោយសរតេការថយចុះ តមេូវការទំនិញ  
កម្មន្ត សល។ ក្នុងរយៈពេលមធេយម ការពឹងផ្អេកខា្លាំងលើតមេូវការពី 
ទីផេសារ ជឿនលឿន ធ្វើឲេយ កំណើនយឺតក្នុងបេទេសជឿនលឿននេះមាន 
ផលប៉ះពាល់ខា្លាំងលើទីផេសារនៅតំបន់អាសុី។ មេយា៉ាងទៀត លំហូរចូល 
មូលធន ទៅ ក្នុងបណា្ដាបេទេស អាសុី បានកើនឡើងយ៉ាងលឿន ដោយ 
សរ ជាសំខាន់មកពី បរិយកាស សេដ្ឋកិច្ចអំណោយផលដល់ការបេកួត  
បេជេង។ ប៉ុន្តេស្ថានភាពនេះអាចបង្កជាអតិផរណា និង ការពឹងផ្អេក ខា្លាំង  
ពេក ទៅលើបេទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន ដេលអាចនាំទៅ ដល់ ភាព ងយ 
រងគេះ  បើសិន សេដ្ឋកិច្ចសកល មានការបេបេួល។

ទោះបីមានហានិភ័យបេបនេះក្តី តំបន់អាសុីរំពឹងថនឹងនាំមុខគេ 
នៅ ក្នុងដំណើរងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ចសកល ដោយមានអតេ 
កំណើន ខ្ពស់នៅទូទាំងតំបន់។ កំណើននេះផ្តល់ឱកាសដ៏សំខាន់សមេប់ 
ការទាញយកផលចំណេញ ពីគា្នាទៅវិញទៅមក  តាមរយៈកំណើនកិច្ច   
សហ បេត្តិបត្តិការ ក្នុងតំបន់។

កំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាថ្មីរបស់កម្ពុជា
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ កម្ពុជារំពឹងថនឹងបន្តការរើបពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កាន់តេបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានចេើន ដោយមានតួលេខ 
កំណើន ខា្លាំង និង សូចនាករមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពល្អ ពេះ  
ទទួលបានការគាំទេ ពី គោលនយោបាយសកម្មបេយុទ្ធរបស់ រដា្ឋា ភិបាល 
(តារាង ១)។ តាមកំណត់តេនៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០១០ 
ការរើបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ រំពឹងថនឹងបន្តទៅទៀតក្នុងឆ្នាំ២០១១ 
នេះ ដោយមានកំណើនពី ៥,៩% ទៅ ៦,៧%។

ការស្ទុះឡើងវិញនេវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន បានជមេុញការរើប 
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញនាពេលបច្ចុបេបន្ន។ វិស័យកសិកម្មមានកំណើន 
៤% ក្នុងឆ្នាំ២០១០៖ ផលិតកម្មអង្ករកើនខ្ពស់មិនធា្លាប់ជួបដល់ ៤,៦៣  
លាន តោន ឬ កើន ២,៤% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨/២០០៩។ ការ នាំ 
ចេញ សេូវអង្ករ កើនលើសពី ៥០% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដោយសរ ជាចំបង 
មកពីការលុបចោលកូតា និងពន្ធនំាចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុប។ កំណើន 
ថ្លេ និងសកម្មភាពនាំចេញកៅស៊ូ បានធ្វើឲេយផលិតកម្មកៅស៊ូកើនឡើង 
យ៉ាងឆប់រហ័ស៖ ផ្ទេដីដាំដុះកៅស៊ូ បានកើនពី ១០៨.០០០ 
ហិកតា ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១៧០.០០០ហិកតាក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន។

វិស័យឧសេសាហកម្ម មានកំណើន ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ធៀប  
នឹង -៩,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លី  ផលិតកម្មសំលៀក 
បំពាក់ រំពឹងថនឹងកើនដល់កមេិតដូចនៅមុនពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។   
ឧសេសាហកម្ម នាំចេញ សេបេកជើង កើន ៦០% ហើយកំណើន នេះ បាន  
បង្កើតការងរចំនួន ៥៥.៣០០ ដេលស្ទើរតេ ប៉ះប៉ូវបានវិញ  ទាំង សេុង  
នូវចំនួនការងរ ដេលបាត់បង់ក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ កំណើន 
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងចេើន ធ្វើឲេយវិស័យសេវាកម្មកើនឡើង ៣,១%  
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ធៀបនឹង ២,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ ទោះយ៉ាង ណា ក្តី 
អចលនទេពេយ និង សំណង់  នៅតេលំបាកលំបិន បនា្ទាប់ពី ការ ពុះ កញ្ជេោល 
ក្នុងវិស័យនេះ បានរលំរលាយអស់ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ ។ ដីធា្លាក់ថ្លេ 
ពី ១០% ទៅ ២០% ក្នុងឆ្នាំ២០១០។

ស្ថានភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតេមានស្ថិរភាព និងអំណោយ 
ផលល្អដល់វិនិយោគ។ ទោះបីមាន កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្តី ក៏ អតិផរណានៅ  
មានកមេិតទាប ហើយទោះបីជាឱនភាពគណនីចរន្តរើកធំក្នុងឆ្នាំ២០១០  
ក៏ធនាគារពិភព លោករំពឹងថវានឹងធា្លាក់ចុះមកតេឹម ១៣,១% នេ ផសស 
ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ ធនបមេុងជារូបិយវត្ថុបរទេសកើនដល់ ២,៧ពាន់ លាន 

ដុលា្លារ នៅចុងឆ្នាំ២០១០ ហើយបំណុលសធារណៈ មានលក្ខណៈ អាច 
គេប់គេងបាន។ ដោយសរស្ថិរភាពនេះ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) 
សមេចបាន កំណើន ៤២លានដុលា្លារពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០១១ ទោះបី 
មិនទាន់ខ្ពស់ដល់កមេិតមុនពេលមាន វិបត្តិក្តី។

ការរើបសេដ្ឋកិច្ចសកលឡើងវិញនេះ មានលក្ខណៈអំណោយផល 
សមេប់ឲេយកម្ពុជាបំប្លេងមូលដា្ឋានគេឹះ ដ៏រឹងមាំ របស់ខ្លួន ឲេយកា្លាយជាកំ ណើន  
សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បេកបដោយនិរន្តរភាព ប៉ុន្តេដំណើរការនេះតេូវពុះពារ បញ្ហា 
បេឈម ជាចេើន។ ដើមេបីដោះសេយបញ្ហាទាំង នោះ រដា្ឋាភិបាល បាន 
បង្កើត គោលនយោបាយ  ផ្តោតលើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច សមាហរណកម្ម  
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងគោល នយោបាយ   
សរពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុ។ រដា្ឋាភិបាលបានជឿនលឿនទៅមុខ យ៉ាងចេើន 
និងបានប្តេជា្ញាចិត្តបន្តធ្វើកំណេទមេង់ឲេយកាន់តេសុីជមេ ថេមទៀត។

ការជមែុញពិពិធកម្ម
ការថយចុះតមេូវការពីបេទេសអភិវឌេឍន៍ បង្កើតជាហានិភ័យចំពោះ 

ឧសេសាហកម្មផ្តោតលើការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ជាពិ សេសសំលៀក 
បំពាក់។ បទពិសោធន៍នេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថ ការពឹងផ្អេកខា្លាំងពេក 
លើតមេូវការពី កេបេទេស និងមូលដា្ឋានផលិតផលតូចចង្អៀត អាច   
ផ្តល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ បេសិនបើតមេូវការធា្លាក់ចុះ ឬ លក្ខខណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្ម  
បេបេួល ផេសេង។ ដើមេបីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ និងកសង មូលដា្ឋាន 
 គេឹះរឹងមាំសមេប់អនា គត កម្ពុជាតេូវចាប់យកឱកាសល្អ ធ្វើ ពិពិធកម្ម 
សេដ្ឋកិច្ច ដើមេបីឲេយកំណើនមានលក្ខណៈរឹងមាំ ថមភាព និងនិរន្តរភាព។

គោលគំនិតសំខាន់មួយ នេយុទ្ធសសេ្តធ្វើឲេយមានតុលេយភាពឡើងវិញ 
របស់រដា្ឋាភិបាល គឺការបេើបេស់សកា្តោនុពល បង្កប់ នេ វិស័យកសិកម្ម 
កម្ពុជា។ គោលនយោបាយនាពេលអនាគត គួរបេឹងបេងដោះសេយ 
ឧបសគ្គ  រារាំង កំណើន និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មកសិកម្ម ទាំងនៅកមេិត 
មីកេូ និង មា៉ាកេូ។

ចំពោះកមេិតមីកេូ គមេងមូលដា្ឋានអនុវត្តតាមបេបពីកេមឡើងលើ 
ដូចជា គមេងធារាស្រស្តខា្នាតតូច ការកេលម្អមីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង 

តារាង ១៖ សូចនាករមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា

  2008 2009 2010 

ផសស (តម្លេចារឹកជា 
លានដុលា្លារ)

ផសស (គិតក្នុងមនុសេសមា្នាក់ 
ជាលានដុលា្លារ) 

ផសស (អតេកំណើន)
វិស័យកសិកម្ម
វិស័យឧសេសាហកម្ម
វិស័យសេវាកម្ម

 10337 

773 

6.7%
5.7%
4.0%
9.0% 

 10335 
765 

0.1%

5.4%
-9.5%
2.3% 

11344  
830 

5.9%

4.0%
13.5%
3.1% 

ចំណូលថវិកា (គិតជា % នេ 
ផសស)

ចំណាយថវិកា (គិតជា % នេ 
ផសស)

ឱនភាពសរុប (គិតជា % នេ 
ផសស) 

 13.3% 

15.9% 

-2.9% 

 11.9% 

20.5% 

-6.4% 

13.3% 

20.7% 

-7.4% 

អតិផរណា (ជាមធេយម) 19.7% -0.6% 4% 

បេក់បមេុងជារូបិយវត្ថុបរទេស 
(លានដុលា្លារ)

2164 2367 2650 

បេភព៖ បទបង្ហាញរបស់បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន ក្នុងសន្និសីទ 
ចក្ខុវិស័យបេទេសកម្ពុជា នាថ្ងេទី១៦ មីនា ២០១១។



ហេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ មូលដា្ឋាន អាចជួយបង្កើនផលិតភាព និងកាត់បន្ថយ 
ភាព កេីកេ នៅជនបទ។ បេសិទ្ធភាពនេះ ឃើញមានជាក់ស្តេង ជាពិសេស 
សមេប់ កសិករមានដីសេតូចៗ។

នៅថ្នាក់ជាតិ គួរយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយជមេុញ 
ពិពិធ កម្ម និងបង្កើនផលិតកម្ម ក្នុងរយៈពេល មធេយម។ ក្នុងទិសដៅនេះ 
ការគេប់គេងធនធានទឹក និងដីបេកបដោយតមា្លាភាព និងការសមេប 
សមេួលល្អ ពេមទាំងអគ្គីសនីភាវូបនីយកម្មខា្នាតធំ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ 
សមេប់សកម្មភាពគោលនយោបាយនាពេល អនាគត។ មហិច្ឆតាសំខាន ់
មួយទាក់ទងនឹងផលិតកម្មសេូវ គឺការឈានឡើងក្នុងខេសេចង្វាក់ បង្កើត 
តម្លេបន្ថេម តាមរយៈផលិតកម្មកេច្នេ ការសមេួលការនាំចេញ និងការ 
ស្វេងរក ទីផេសារសេូវអង្ករ។

គោលនយោបាយជមេុញ  គួរតេបង្កើតឡើង ដើមេបីអភិវឌេឍវិស័យ 
ឧសេសាហកម្មថ្មីៗ ដូចជា ការតម្លើងរថយន្ត និងឧបករណ៍អគ្គិសនី 
សមេប់ បេើក្នុងផ្ទះជាដើម។ ក្នុងឯកសរគោលនយោបាយឧសេសា ហ កម្ម    
នាពេលថ្មីៗ រដា្ឋាភិបាលបានរៀបចំនូវមូលដា្ឋានគេឹះមួយចំនួន ហើយ  
សមេប់ ឧសេសាហកម្ម ទាំងនេះ។ កម្ពុជាតេូវកា្តោប់ ឱកាសល្អ ឲេយជាប់ តាម  
រយៈ កំណេទមេង់ផ្តោតចំគោលដៅ ដើមេបីលើកកម្ពស់ការសមេប សមេួល  
ខាងពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាស វិនិ យោគ ក្នុងវិស័យទាំងនេះ។ ការ  
ឈាន  ឡើងក្នុង ខេសេចង្វាក់បង្កើតតម្លេបន្ថេម នឹងបង្កើនចំណូល ពី ការ នាំ 
ចេញ ពេមទាំងកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមាន មុខ ផលិតផល 
នាំចេញតេមួយចំនួនតូច។

ទន្ទឹមគា្នានឹង ការធ្វើឲេយមានតុលេយភាពឡើងវិញរវាងវិស័យនានា 
កម្ពុជាក៏មានឱកាសល្អ ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យជមេុញ កំណើន បេប  
បេពេណីមួយចំនួនផងដេរ។ វិស័យទេសចរណ៍ បាននិងកំពុងពឹងផ្អេក 
ជាចំបងលើ កមា្លាំង ទាក់ទាញ នេបេសទអង្គរវត្ត ប៉ុន្តេកម្ពុជានៅ មាន 
សកា្តោនុពលធំធេង  ក្នុងការអភិវឌេឍតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផេសេងៗ  
ទៀត។ ឧទាហរណ៍ ទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរក្នុងខេត្តពេះសីហនុ និង  
ទេសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុងខេត្តកោះកុង អាចជួយបង្កើនយ៉ាងចេើននូវ 
ចំនួនភ្ញៀវទេស ចរ និងរយៈពេលស្នាក់នៅជាមធេយម។ ឧសេសាហកម្ម 
កាត់ដេរ គួរតេធ្វើពិពិធកម្មទៅផលិតទំនិញសមេច មានគុណភាពខ្ពស់ 
និង មានតម្លេខ្ពស់។

ឥឡូវនេះ គេឃើញមានសញ្ញាចេើនហើយដេលលើកទឹកចិត្តថ 
ពិពិធកម្មកំពុងកើតមានឡើង។ សញ្ញាដ៏សំខាន់ មួយ គឺការចេកចាយ 
FDI ទៅកាន់ វិស័យផេសេងៗ។ តាំងពីដើមរៀងមក FDI នៅកម្ពុជា 
មាន លក្ខណៈបើកសេរើតាមចិត្តរបស់មា្ចាស់ជំនួយ ហើយបេមូលផ្តុំជា 
សំខាន់ក្នុងវិស័យសំណង់ និងកាត់ ដេរ ដេលអាចហុចផល បានឆប ់
រហ័ស។ បច្ចុបេបន្ន FDI កំពុងធ្វើពិពិធកម្មទៅខាងកសិកម្ម និងរ៉េ  សេប  
ពេលដេល កិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះនៅតំបន់ អាសុី  កាន់តេ  
លេចធ្លាឡើង។ និនា្នាការឈានទៅធ្វើវិនិយោគកាន់តេចមេុះចេើន មុខ  
និងមានរយៈពេលវេង ជួយឲេយកម្ពុជាកាត់បន្ថយភាពងយរងគេះដោយ 
សរវិបត្តិផុសចេញពីលំហូរមូលធនចេញភា្លាមៗ។ ការកេលម្អបរិយកាស 
វិនិយោគសំខាន់ខា្លាំងណាស់ ដើមេបីឲេយសហគេសអាជីវកម្មនានា មាន 
អារម្មណ៍កាន់តេនឹងនរ ក្នុងការធ្វើវិនិយោគរយៈពេលវេងទាំងនេះ។

កម្ពុជា មានទមេង់បេជាសសេ្តដេលជួយសមេួលដល់ការកេទមេង ់
រចនាសម្ព័ន្ធ បុ៉ន្តេក៏ចោទបញ្ហាជាចេើនខាងគោលនយោបាយផងដេរ។ 
បេជាជនកម្ពុជាដេលមានវ័យក្មេង និងចល័តផ្លាស់ទីចេើន អាចធ្វើ 
ចំណាកសេុក  ដើមេបីឆ្លើយតបនឹង ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនេសេដ្ឋកិច្ច។

ជាក់ស្តេង នៅកម្ពុជាមានអតេកំណើនបេជាជន ទីកេុងកមេិត ខ្ពស់  
បំផុត  ក្នុងតំបន់ គឺដល់ទៅ ៣,៥%។ ចំណាកសេុកពីតំបន់ជនបទ  ទៅ  

តំបន់ ជនបទមួយទៀតដេលសមេបូរដីមានជីជាតិ ឬដីដាំដុះ ក៏កើន ឡើង  
ដេរ។ ដូច្នេះតេូវតេយកចិត្តទុកដាក់លើយន្តការទេទេង់សង្គម  សមេប ់
ជនចំ ណាកសេុក និងការបេយុទ្ធដោះសេយបញ្ហាសង្គមនានា ដេល កើត 
ចេញពី ចំណាកសេុក។

សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់
ខណៈដេលបេទេសនៅតំបន់អាសុី នាំមុខគេក្នុងការរើបឡើងវិញ 

នេ សេដ្ឋកិច្ចសកលនេះ កម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អ វិសេស ដើមេបីទាញ 
យកចំណេញពីការធ្វើសមាហរណកម្ម ទៅក្នុងបណា្ដាញសេដ្ឋ កិច្ចក្នុង 
តំបន់ ដេលកាន់តេសំខាន់ ខា្លាំងឡើងក្នុងការជមេុញកំណើនក្នុងវិស័
យ សំខាន់ៗ របស់បេទេស។ សមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈតំបន់ 
ពាណិជ្ជកម្មសេរើអាស៊ាន ជួយបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម 
កម្ពុជា ជាចេើន ដូចជា កៅស៊ូ និងសេូវអង្ករ តាមរយៈការជួយសមេួល 
ចេកចូលទៅកាន់ទីផេសារក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។

បេទេសកម្ពុជា ស្ថិតនៅចំទីតាំងយុទ្ធសសេ្តនៅចនោ្លាះរវាង 
មជេឈមណ្ឌលកម្មន្តសល នេទីកេុងហូជីមិញ និងទីកេុងបាងកក ដេលផ្តល ់
នូវឱកាសល្អវិសេស ដើមេបីធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងខេសេចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់  
ក្នុងតំបន់ និង បង្កើនតម្លេ បន្ថេម ផ្នេកឧសេសាហកម្ម។ បណា្ដាញក្នុងតំបន់ ក៏
កាន់តេសំខាន់ឡើងដេរសមេប់វិស័យទេសចរណ៍ (៧២% នេ ទេសចរ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ជាភ្ញៀវមកពីបេទេសអាសុី) និងជួយសមេួលដល់កំណើន 
FDI ក្នុងតំបន់។

គោលការណ៍តំបន់និយម បានទទួលការគាំទេខា្លាំងពីសំណាក់ 
រដា្ឋាភិបាល។  កម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង គំនិតផ្តួចផ្តើម  នានា 
នៅតំបន់អាស៊ាន និងមហាអនុតំបន់ មេគង្គ (GMS)។ រដា្ឋាភិបាលបាន 
កំណត់ចេញ នូវ ទិសដៅ គោលនយោបាយចេបាស់លាស់មួយចំនួនកេម 
យុទ្ធសសេ្តចតុកោណជំហានទី២។ ការប្តេជា្ញាចិត្តនេះបានបញ្ជាក់ចេបាស់   
នៅក្នុងផេនការយុទ្ធសសេ្ត អភិវឌេឍន៍ជាតិឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ ដេល 
ក្នុងនោះទិសដៅ គោលនយោបាយ នានា   តេូវបានគាំទេដោយយុទ្ធសស្តេ 
អនុវត្តជាអាទិ ភាព និងផេនការសកម្មភាពចេបាស់លាស់មួយចំនួន។  
យុទ្ធសស្តេ និងផេនការទាំងនេះ រួមមាន ការពងេឹងការសមេបសមេួល 
អន្តរកេសួង ការអនុម័តចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិចាំបាច់នានា ដើមេបីបំពេញ 
កាតព្វ កិច្ចនេសមាជិកភាពនៅក្នុងតំបន់ និងបណា្ដាញសេដ្ឋកិច្ចក្នុង  
អនុ តំបន់ និងការកសងសមត្ថភាពស្ថាប័ន។

កំណេទមេង់ស្ថាប័ន បានផ្តល់លទ្ធផលវិជ្ជមានជាចេើន ជាអាទិ៍ ការ  
កេលម្អវិធានការសមេួលពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងបេទេស និងការសមេបសមេួល 
ផ្ទេក្នុងនេការដឹកជញ្ជូន។ ចំណុចសំខាន់នេកំណេទមេង់នេះ គឺការផ្ទេរ 
តួនាទីដឹកនាំគណៈកមា្មាធិការជាតិសមេួលការដឹកជញ្ជូន ពីកេសួង 
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មកឧបនាយករដ្ឋមន្តេី និងរដ្ឋមន្តេី នេ  
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសពីនេះទៀត កម្ពុជាបាន អនុវត្ត  
កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប់ តេួសតេយផ្លូវ នានា ដេលមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក្នុងតំបន់ 
ដូចជា គមេងស្តោរផ្លូវដេកឯកជន-សធារណៈ  ជាដើម។

ចេករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងតេបូង (SEC) ជាលទ្ធផលដ៏សំខាន ់
មួយនេកិច្ចសហបេត្តិបត្តិការ GMS។ នេះជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយគេប 
ដណ្ដប់លើគមេងនានា ដេលគេរចនារៀបចំឡើងដើមេបីជួយសមេួល 
កិច្ច សហបេតិបត្តិការក្នុង GMS មានជាអាទិ៍ គមេងហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
រូបវ័ន្ត ការអភិវឌេឍផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដេកតភា្ជាប់ បេទេសកម្ពុជាជាមួយនឹង 
មជេឈមណ្ឌលកម្មន្តសលក្នុងតំបន់ កិច្ចសហបេតិបត្តិការអគ្គិសនីឆ្លងកាត ់
ពេំដេន និងការបង្កើនគុណភាពទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់ និងហេដា្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធ ICT។ គមេងផ្នេករឹង តេូវបានទេទេង់ដោយសមាសធាតុ  



វិទែយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

ផ្នេកទន់ ដូចជា កេបខ័ណ្ឌស្ថាប័នសមេប់ជួយសមេលួពាណិជ្ជកម្ម  
ថមពល  អគ្គិសនី និងបណា្ដាញទាក់ទងគា្នាក្នុងតំបន់។

កម្ពុជា ក៏បានចូលរួមផងដេរក្នុងកម្មវិធីទេទេង់កសិកម្មស្នូល។ គំនិត 
ផ្តួចផ្តើមរបស់ GMS នេះ ជួយសមេួលដល់ ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ពេំដេន  
វិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម ពងេឹងការចូលរួម ការចេករំលេក ចំណេះ ដឹង  
និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការអនុវត្តកម្មវិធីកសងសមត្ថភាព។ ការអភិវឌេឍ   
ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ ចំបងមួយ ដោយជួយពងេីក 
បណា្ដាញដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ជនបទដាច់សេយល ហើយបើក 
ឱកាសឲេយមានវិនិយោគ ផេសេងៗតាម កន្លេងដេលមានភាព កេីកេ ធ្ងន់ធ្ងរ។

កិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងតំបន់ អាចជួយកាត់បន្ថយ "ជំងឺ 
សធារណៈ" ដេលកើតចេញពីការអភិវឌេឍ ដូចជា ការខូចខាតបរិស្ថាន 
និងការរើករាលដាលជម្ងឺឆ្លង។ ក្នុងចំណោមគមេងនានា ក៏មានការ 
បង្ការជំងឺអេដស៍ និង វិធានការបេឆំងនឹងការជួញដូរមនុសេស។ កម្ពុជា 
បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបរិស្ថានស្នូល GMS និងគំនិតផ្តួចផ្តើម អភិរកេស 
ឈានមុខ ដោយជួយបង្កើតក្នុងបេទេសនូវតំបន់របៀងជីវចមេុះពីរដេល 
បច្ចុបេបន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការ ពងេីក បន្ថេម តាមរយៈវិនិយោគជាបន្ត 
បនា្ទាប់។

ការពងែឹងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការបង្កើនផលិតភាពមូលធន
កំណេទមេង់ស្ថាប័ន និងបទបញ្ញត្តិចេបាប់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដេល 

ជាសរសេឈាមនេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា បានបន្តជួយពងេឹង 
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ២០១១។ បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជាមានដល់ ៣០ ធនាគារ  
ពាណិជ្ជ ហើយនៅមានឱកាសល្អជាចេើនទៀតសមេប់ការរើកលូតលាស ់
ក្នុងវិស័យនេះ។ សច់បេក់ងយសេួល បាន កើនឡើង យ៉ាងខា្លាំង 
ដោយបេក់បញ្ញើកើនដល់ ៤,៣ពាន់លានដុលា្លារនៅចុង ឆ្នាំ២០១០។ 
នៅក្នុង ពេលដំណាលគា្នានេះដេរ ការផ្គត់ផ្គង់ឥណទានដល់វិស័យឯកជន 
កើន ឡើង ៣០% និងកំពុងដើរតួនាទីកាន់តេសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
(រូបភាព ២)។

កំណើន និងភាពកាន់តេស្មុគស្មាញនេបេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា តមេូវ  
ឲេយមានស្ថាប័នរឹងមាំបេកបដោយតមា្លាភាព ដើមេបីទទួលបានលទ្ធផល 

បេសើរបំផុត។ បេភពមូលធនចំបង៣ នៅកម្ពុជា គឺវិនិ យោគសធារណៈ 
វិនិយោគឯកជន និង ODA៖ បេភពនីមួយៗមានលក្ខណៈផ្ទាល់ដោយ 
ឡេក និងទាមទារឲេយមាន កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិ  ដើមេបី សមេច 
បានសកា្តោនុពលផលិតកម្មរបស់វា។ កេបខ័ណ្ឌសំខាន់ជាងគេ គឺគោល  
នយោបាយជួយសមេួលកំណើនវិនិយោគឯកជនក្នុងវិស័យ ហេដា្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធសធារណៈ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ អគ្គិសនី និងបេព័ន្ធលូ ពេមទាំង  
កេបខ័ណ្ឌសមេប់ផ្តល់ឥណទានទៅឲេយសហគេសខា្នាតតូច និងមធេយម 
និងអ្នកកាន់កាប់ដីតូចៗនៅទីជនបទ។

ទាក់ទងនឹងវិនិយោគសធារណៈ-ឯកជន គមេងស្តោរផ្លូវរថភ្លើង 
ដេលកំពុងដំណើរការសព្វថ្ងេ ផ្តល់ជាគំរូ ល្អ មួយ សមេប់ការកេលម្អ 
គុណភាព សេវាសធារណៈ ដោយបេើវិនិយោគឯកជន និងកេបខ័ណ្ឌ 
បទបញ្ញត្តិចេបាប់  ជឿនលឿន ដេល លើកកម្ពស់ការចូលរួមបេកបដោយ
ការបេកួតបេជេង និងតមា្លាភាព ពីសំណាក់វិស័យឯកជន។ ធនាគារ 
ACLEDA ជា ដេគូសធារណៈ-ឯកជនមួយ ដេលទទួលបានជោគជ័យ 
ក្នុងការផ្តល់ឥណទានទៅឲេយ គេួសរជាចេើន នៅជនបទ។ ឧទាហរណ៍ 
នេះ ផ្តល់គំរូជោគជ័យមួយសមេប់ អន្តរាគមន៍ ទៅអនាគត។

បញ្ហាបេឈមសំខាន់មួយ នឹងផុសចេញពីកំណើនការផ្គត់ផ្គង់ 
ឥណទាន ដេលអាចតេូវការនូវបទបញ្ញត្តិចេបាប់  ដើមេបីកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ និងគេប់គេងនិនា្នាការអតិផរណា។ ជាថ្មីម្តងទៀត តេូវ ផ្តោត 
ការ យកចិត្តទុកដាក់ លើ ការកសងស្ថាប័នឲេយរឹងមាំបេកបដោយតមា្លាភាព 
ដេល អាចពងេឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយបាន។

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសរពើពន្ធ
រដា្ឋាភិបាល បានបង្ហាញសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគេប់គេងមា៉ាកេ ូ

សេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តេសមា្ពាធអតិផរណា ទំនងនឹង  កើនឡើង ទៀត ។ មកទល់ 
ពេលនេះ វិធានការរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (NBC) ជាការតម្លើង 
ថ្លេ បេក់រៀល និងការបង្កើនធនបមេុងជារូបិយវត្ថុបរទេសបានជោគជ័យ 
ល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងអតិផរណា។ ប៉ុន្តេអតេអតិផរណាដេលបាន 
កើន ឡើងនៅក្នុងតំបន់ និងសមា្ពាធអតិផរណាកើតចេញពីកំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច លំហូរ ចូលមូលធន និងកំណើនចំណាយសធារណៈ បាន 
បង្កជាបញ្ហាបេឈមដល់ទំនួលខុសតេូវរបស់រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការរកេសា  
អតិផរណាឲេយស្ថិតក្នុងកមេិតអាចគេប់គេងបាន។

អតេបេមូល បេក់ចំណូលអន់ខេសាយ បានដាក់កំហិតលើចំណាយ
ក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខភាព ធ្វើឲេយវិស័យ ទាំងពីរនេះនៅទាបជាងកមេិត 
ស្តង់ដារក្នុងតំបន់ ដូច្នេះតេូវតេកេលម្អឡើងទៀតដើមេបីធានានូវ ការ 
អភិវឌេឍ រយៈពេលវេង។ បញ្ហា បេឈមសំខាន់មួយ គឺការកេលម្អអតេ 
បេមូលបេក់ចំណូលរដ្ឋ។ រដា្ឋាភិបាលបានប្តេជា្ញាចិត្តបង្កើនការ បេមូល 
បេក់ចំណូលឲេយបាន ០,៥% នេ ផសស ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

បញ្ហាបេឈមខាងសរពើពន្ធផេសេងៗទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងការគេប់គេង 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគត។  ក្នុងពេលបេំឆ្នាំខាងមុខ 
កម្ពុជាសងេឃឹមថ នឹងលើកឋានៈរបស់ខ្លួនឡើងជាបេទេសមានបេក់ 
ចំណូល មធេយម ប៉ុន្តេដំណើរនេះមិនមេនងយសេួលទេ ពេះតេូវឈរ 
លើ ការគេប់គេងមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតេឹមតេូវ។ គន្លឹះដ៏ សំខាន់មួយ ក្នុង   
នេះ គឺការគេប់គេងសរពើពន្ធឲេយល្អសមសេប ដើមេបី ធ្វើឲេយ កំណើនក្នុង 
បណា្ដាវិស័យកំពុងស្ទុះឡើង (ដូចជា ការយករ៉េ) វាមិនប៉ះពាល់ដល់ 
វិស័យសំខាន់ៗ ឯទៀត។

រូបភាព ២៖ ការបង្កើនឥណទានវិស័យឯកជន
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ឥណទាណវ�ស័យឯកជន 

(លានដុល្លារ)

បេភព៖ បទបង្ហាញរបស់បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ 
បេទេសកម្ពុជា ថ្ងេទី១៦ មីនា ២០១១


