
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ឆ្លងកាត់ព្យុះសង្ឃរាន្វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ដ្ឋកិច្ចសាកលក្នុងរយៈព្លកន្លងទៅន្ះ យើងដក ស្ង់បានជាម្រៀន និង 
បទពសិោធនម៍យួចំននួថ្មទៀត ... ជាមយួ នងឹឆន្ទៈនយោបាយដម៏តុមា ំឥតរាថយក្នងុសា្មារតនីភ្ាពជាមា្ចាស ់នងិក្នងុភាព 
ជាដ្គូដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង គ្ប់តួអង្គដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យើងនឹងប្ើប្ស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនូវសមត្ថភាព ...សំដៅ  
សម្ច បាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ជាតិ និងបំណងប្ថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្ជាជនកម្ពុជា ។”

ប្សាសន៍របស់សម្ត្ចនាយករដ្ឋមន្ត្ី ហ៊ុន ស្ន ក្នុងសុន្ទរកថបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្ស កម្ពុជាឆ្នាំ២០១០

វិទ្យាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១០  ល្ខ ០១

ការសមែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ឡើងវិញ
សូចនាករ ការរំពឹងទុក និងអាទិភាពខាងគោលនយោបាយ១

បនា្ទាប់ពីពែយុះសងែឃរា៖ មានសញ្ញានែការរើប 
សែដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងខា្លាំងកា្លា
ការធ្លាក់ចុះស្ដ្ឋកិច្ចសាកល បានបញ្ចប់ហើយ ។ ស្ដ្ឋកិច្ច 
សាកល កំពុងរើប ឡើងវិញយ៉ាង ឆប់រហ័ស ជាងការរំពឹងទុក 
កាលពីដំបូង ។ បនា្ទាប់ពីការរួមចុះនៅឆ្នាំ២០០៩ IMF បាន 
ព្យាករណ៍ ថ ផលិតផលសាកលសរុបពិតនឹងកើនឡើង ៤% 
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ (ក្ហ្វិក ១) ។ កំណើន បា៉ាន់សា្មានន្ះ មាន 
កម្ិតខ្ពស់បន្តិចជាងការព្យាករណ៍កាលពីមុនរបស់ IMF ។ 
បរិមាណ ពាណិជ្ជកម្មសាកល  ដ្លបានធ្លាក់ចុះជាលើកទ ី
មួយក្នុងរយៈព្ល ២៥ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ បាន ស្ទុះឡើង វិញ 
នៅ ត្ីមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩ ។ គ្រំពឹងថ កំណើនមាន  ៦% 
នៅ ឆ្នាំន្ះ ។ ការប្មើលជា ទូទៅ សម្ប់ឆ្នាំ២០១០ មាន  
លក្ខណៈគួរឲ្យព្ញចិត្ត បើពិចារណទៅលើការលំបាក ដ្ល 
នៅមានស្សសល់ក្នុងបរិយកាសសាកល ។ ទោះយ៉ាងណ 
ហានិភ័យដ្លកំពុងមាន ស្ប់ ក៏មិន ត្ូវមើលរំលងដ្រ ។ 
ផលិតផលមានកម្ិតនៅទាប បើធៀបនឹងមុនព្លវិបត្តិ ។ 
ការឡើងចុះ ថ្ល្ខ្លាំងៗ ដ្លអាចកើតមានចំពោះរូបិយវត្ថ ុ
សំខន់ៗ និងទំនិញប្ើប្ស់ ក៏អាចបង្ក គ្ះថ្នាក់ដល់ការរើប 
ឡើង វិញនាព្លបច្ចុប្បន្ន ដ្រ ហើយការរើករាលដាលវិធនការ 
ការពារ ផលិតផល ក្នុងស្ុក គឺជាបញ្ហាធំមួយទៀត ។

១ សង្ខ្បចក្ខុវិស័យល្ខ ១ បូកសរុបបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សា 
ផ្ស្ងៗនៅវគ្គទី១ ន្សន្នសីិទចក្ខវិុស័យ ប្ទ្សកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១០ ។  
វាគ្មិនក្នុងវគ្គន្ះមានលោក John Nelmes តំណង IMF ប្ចាំ 
កម្ពុជា និងឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន រដ្ឋល្ខធិការ 
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ អនុប្ធនអចិន្តយ៍្ឧត្ដមក្ុម 
ប្ឹក្សាស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ និងប្ធន ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល CDRI ។

 បណ្ដាប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍សំខន់ៗនៅទ្វីបអាសុី បាន 
នាំមុខគ្ក្នុងការរើបឡើងវិញជា សាកល ។ ប្ទ្សចិន និង 
អាសា៊ាន+៥ រពំងឹថ នងឹទទលួបានកណំើនសដ្្ឋកចិ្ចពតិ ១០% 
និង ៤,៧% នៅឆ្នាំ២០១០ (ក្ហ្វិក ១) ។ ការរើកចម្ើន 
ស្ដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងន្ះ កើតពី តម្ូវការ ក្នុងស្ុកយ៉ាងច្ើន ការ 
នាំច្ញដ្លល្អប្សើរឡើង និងអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងកា្លាព ី
រដា្ឋាភិបាល ។ ដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ មានការបន្ធូរបន្ថយ ជួយ 
សមួ្លយ៉ាងច្ើន មិនធ្លាប់មានក្នងុ គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ 
ព្មទាំងការដាក់អនុវត្តកញ្ចប់យ៉ាងធំសម្បើម ន្វិធនការ 
ជំរុញខងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងបណ្ដា ប្ទ្សកំពុង អភិវឌ្ឍន ៍
នៅ ទ្វីបអាសុី ។ អត្ការប្ក់បានចុះទាបដល់កម្ិតមិន 
ធ្លាប់មានពីមុន ហើយ ឱនភាពខងហិរញ្ញវត្ថុក៏ឡើងខ្ពស់ដល ់
កម្ិតមិនធ្លាប់មានពីមុនដ្រ ។ ការរំពឹងទុកន្កំណើន 
សម្ប់បណ្ដាប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន មិនសូវជាវិជ្ជមាន 
ទ្ ។ បនា្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការធ្លាក់ចុះស្ដ្ឋកិច្ចព្មៗគ្នានៅ 
ឆ្នាំ២០០៩ គ្ព្យាករណ៍ថ សហរដ្ឋ អាម្រិក ជប៉ុន និង 
តំបន់អឺរ៉ូ អាចជំរុញឲ្យមានកំណើនផលិតផលពិត ២,៧% 
១,៧% និង ១,០% នៅឆ្នាំន្ះ (ក្ហ្វិក ១) ។ ភាព អត ់
ការងរធ្វើកម្ិតខ្ពស់ មិនធ្លាប់ជួប នៅតាមបណ្ដាប្ទ្ស 
ស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន ក៏ដូចជាបំណុលសាធរណៈកម្ិត 
ខ្ពស់ និងកំណើនឥណទាននៅខ្សាយ គឺជាឧបសគ្គចំបង 
មួយ រារាំងដល់ការរើបឡើងស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្ើនៗ ។ ដោយ 
កំពុងស្ថិតក្នុង ដំណើរការជួសជុល តារាងតុល្យការ  ធនាគរ 
នានានៅ ប្យ័ត្នប្យ្ងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់ កម្ចី ។ ឥណទាន 
តឹងរឹង បាននាំឲ្យគំងដល់កំណើនវិនិយោគ ។ ទន្ទឹមគ្នានោះ 



បំណុលសាធរណៈនៅតាម បណ្ដាប្ទ្សជឿនលឿន មាន 
១០០% ន្ GDP ខណៈដ្ល នៅតាមប្ទ្សកំពុង ស្ទុះឡើង 
និងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានត្ឹមត្ ៤០% ន ្GDP ។

ផលប៉ះពាល់នែវិបត្តិ និងការរើបសែដ្ឋកិច្ច 
ឡើងវិញ៖ បទពិសោធន៍របស់កម្ពុជា
វិបត្តិបានប៉ះទង្គិចកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំង ដ្លនាំឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចធ្លាក ់
ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ ២០០៩ ។ ផលិតផលពិត ស្ទើរគ្មានកំណើន 
សោះ ព្ះបើយោងតាមរដា្ឋាភិបាល មានកម្ិតត្ឹម ០,១% ។  
តួល្ខន្ះខុសឆ្ងាយណស់ពីអត្ ២% ដ្លរដា្ឋាភិបាលបាន 
 ព្យាករណ៍កាលពីមុន ។ ចំណ្កឯ IMF វិញ បានព្យាករណ ៍
ពីការរួមចុះ ២,៧% ន្ផលិតផលពិតសម្ប់ឆ្នាំ២០០៩ 
(ក្ហ្វិក ២) ។ វិស័យសំខន់ៗន្ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ បាន 
ធ្លាក់ល្បឿនធ្ងន់ធ្ងរ លើកល្ងត្កសិកម្មមួយច្ញ ។  នៅ 
ចុងឆ្នាំ២០០៩ ស្ដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដល់ កម្ិតទាបបំផុត រួចក ៏
ចាប់ងើបឡើងវិញ ។ អតិផរណក្នុងប្ទ្ស ក៏ធ្លាក់ចុះខ្លាងំ 
ដ្រ មុននឹងងើបឡើងវិញដោយសារការឡើងថ្ល ្ផលិតផល 
និងគោលនយោបាយ បង្កើនចំណយសាធរណៈ ។ សម្ប់ 
ឆ្នាំន្ះ IMF បាន ព្យាករណ៍ពីកំណើនវិជ្ជមានគួរសមដល់ ៤% 
ប៉ុន្ត្វានៅទាបជាខ្លាំង ធៀបនឹង មុនព្លមានវិបត្តិ ។
 នៅកម្ពុជា វិស័យកាត់ដ្រដ្លជាកមា្លាំងសំខន់មួយជំរុញ 
កំណើន បានរងគ្ះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ នៅព្លមានវិបត្តិ ។ ការ 
ធ្លាក់ចុះតម្ូវការនៅសហរដ្ឋ អាម្រិក  ដ្លជាទីផ្សារឈាន 
មុខគ្សម្ប់ វិស័យកាត់ដ្ររបស់កម្ពុជា គួបផ្សំនឹងការប្កួត 
ប្ជ្ងខ្លាំងកា្លា ក្នុង តំបន់ បាននាំឲ្យការនាំច្ញ ផលិតផល 
កាត់ដ្រធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងមិនធ្លាប់ជួប ។ នៅ ត្ីមាសទី១ ឆ្នាំ 
២០០៩ អត្រួមចុះពី មួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំជាមធ្យមន្បរិមាណ 
នំាច្ញផលិតផលកាត់ដ្រមាន ១៤% ។ បុ៉ន្តក្ារប្កួតប្ជ្ង 
កាន់ត្ខ្លាំង  បានជួយឲ្យដ្គូប្កួតប្ជ្ងរបស់ កម្ពុជា អាច 
 ក្លំអសកម្មភាពនាំច្ញរបស់ពួកគ្ ក្នុងសា្ថានភាពដ្ល 
ការលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាម្រិក កំពុងធ្លាក់ ចុះ ។ នៅអំឡុង 
ព្លមានវិបត្តិ ចំណ្កន្ផលិតផលកាត់ដ្រនាំច្ញរបស ់
កម្ពុជា នៅលើ ទីផ្សារ សហរដ្ឋអាម្រិកបានរួមចុះ ប៉ុន្ត្ចំណ្ក 
របស់ប្ទ្សបង់កា្លាដ្ស វៀតណម និង ចិន បានប្សើរ 
ឡើងទៀត ។ នៅចុង ឆ្នាំ២០០៩ ការនាំច្ញ ផលិតផល 
កាត់ដ្រកម្ពុជា បានស្ទុះឡើង វិញ ។ ទោះយ៉ាងន្ះក្តី ការប្កួត 
ប្ជ្ង កាន់ត្ខ្លាំងក្នុងពាណិជ្ជកម្ម កាត់ដ្រជាសាកល បានធ្វើ 
ឲ្យកំណើនន្ះ មានចីរភាពមិនទៀងទាត់ ។ ទ្សចរណ៍  និង 
សំណង់ ក៏ជាវិស័យជំរុញកំណើន ដ្លវិបត្តិបានប៉ះពាល ់
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ្រ ។ ចំនួនទ្សចរអន្តរជាតិ បានកើនឡើងវិញ 
នៅដើមឆ្នាំ២០០៩ បនា្ទាប់ពីបានធ្លាក់ ចុះខ្លាំងមិនធ្លាប់ជួប ។ 
ប៉ុន្ត្ភ្ញៀវទ្សចរណ៍មានចំណយតិច ហើយរឿងន្ះគ្មានអ្វ ី
ត្ូវភា្ញាក់ផ្អើលទ្ ពីព្ះប្ទ្សជឿនលឿន ជាប្ភពភ្ញៀវ 
ទ្សចរ ដូចជា កូរ៉្ខងត្បូង ជបុ៉ន និងត្វា៉ាន់ ទទួលការ 
ប៉ះពាល់ខ្លាំង ពីការធ្លាក់ចុះស្ដ្ឋកិច្ចសាកល ។ ស្បតាមការ 

ធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យ សំណង់ ការនាំចូលសមា្ភារៈ សំណង់ ក៏ធ្លាក ់
ចុះជាខ្លាំង នៅព្លវិបត្តិមានសា្ថានភាពអាក្ក់បំផុត នៅក្នុង 
ឆ្នាំ២០០៨ ប៉ុន្ត្បាន រើបឡើងវិញនៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩ 
បនា្ទាប់ពីស្ដ្ឋកិច្ចបានរើបឡើងវិញ ។
 ដោយបានធ្លាក់ចុះប្មាណ ៥០% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ធៀប 
នឹងឆ្នាំ២០០៨ វិនិយោគផ្ទាល់ពី បរទ្ស (FDI) មិនទាន់ដឹង 
បានទ្ថ អាចនឹងខ្លាំងកា្លាឡើងវិញដូចកាលពីមុនព្ល មាន 
វិបត្តិនោះឬ ទ្ ។ អនុមតិគម្ងវិនិយោគនៅត្អាប់អួរនៅ 
ឡើយ ។ តម្លគ្ម្ងវិនិយោគអនុម័តបានធ្លាក់ ចុះប្មាណ 
៥០% ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ២០០៩ ប៉ុន្ត្មានការផ្លាស់ប្ដូរល្អក្នុង 
ប្ភ្ទន្គម្ង ។ នៅ មុនព្លមានវិបត្តិ លំហូរវិនិយោគ 
មកកម្ពុជា  បានលំអៀងយ៉ាងច្បាស់ទៅខងវិស័យជំរុញ 
កំណើន ដូចជា កាត់ដ្រ ទ្សចរណ៍ និងសំណង់ ។ នៅឆ្នាំ 
២០០៩ ចំណ្កន្វិស័យ សំណង់ និងទ្សចរណ៍ នៅក្នុង 
តម្ល្គម្ង វិនិយោគអនុម័តសរុប បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង 
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ ប៉ុន្ត្ចំណ្កន្វិស័យ កសិកម្ម ហ្ដា្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធ និងកម្មន្តសាលកម្ម ដ្លមាន តួនាទីស្នូល 
សម្ប់កំណើនរយៈ ព្លវ្ង បានកើនឡើងជាខ្លាំង ។
 សាច់ប្ក់នៅក្នុងប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ បានកើនឡើងវិញនៅ 
ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩ បនា្ទាប់ពី បានរលាយបាត់អស់កាលព ី
ឆ្នាំមុន ។ ប្ក់បញ្ញើមាន អត្កំណើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នា ំ
 ធំជាងសូន្យនៅដើមឆ្នាំ២០០៩ ប៉ុន្ត្វានៅទាប បើធៀបនឹង 
មុនព្លមានវិបត្តិ ។ គិតជាភាគរយន្ ផសស រូបិយវត្ថទុូទៅ 
កើនពី ២៨% ក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ មកដល់ ៣៤% ក្នងុឆ្នា២ំ០០៩ ។ 
ប៉ុន្ត្ឥណទាន មិនទាន់កើនបានច្ើនគួរកត់សំគល់ទ្  ហើយ 

ប្ភព៖ IMF WEO Update, Jan. 2010

ក្ហ្វិក ១៖ កំណើន GDP ពិតប្ចាំឆ្នាំ គិតជា %
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នៅត្ឹមចុងឆ្នាំ២០០៩ វានៅទាបជាខ្លាំង បើធៀប នឹងឆមាស 
ទី២ ឆ្នាំ២០០៨ ដ្លមានកម្ិតជាមធ្យម ១០០% ។
 កំណើនថ្រន្វិស័យកសិកម្ម គួបផ្សំនឹងចម្លើយតបរបស់ 
រដា្ឋាភិបាលទៅនឹងវិបត្តិ បានជួយ ទប់សា្កាត់ការរួមចុះស្ដ្ឋកិច្ច 
ខ្លាំងជាងន្ះ ។ ផលិតកម្មកសិកម្មបន្តមានកំណើនថ្រមួយ 
ផ្ន្ក ដោយសារកំណើនផលិតភាព និងការអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ  ។  ដោយឡ្កផលិតកម្មសូ្វកើន ពី ៦,៧៣លានតោន 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ៧,៣២លានតោនក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ។ 
ខង សារពើពន្ធ រដា្ឋាភិបាលបានអនុវត្តឱនភាពថវិកាកាន់ត ្
ធំ  ដើម្បីឲ្យមានចំណយ កាន់ត្ច្ើន ។ កម្មវិធីកំណ្ទម្ង ់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈរបស់រដា្ឋាភិបាល បានជួយឲ្យការប្មូល 
ប្ក់ចំណូល ប្ប្ួលប្សើរឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្ត្នៅ 
ទីបំផុត ផលប៉ះពាល់ន្វិបត្តិបានធ្វើឲ្យប្ក់ចំណូល ក្នុងស្ុក 
ធ្លាក់ចុះអស់ ១១% នៅរវាងឆ្នាំ២០០៨ និង ២០០៩ ហើយ 
ចំណយក្នុងស្ុក បានកើន ១០% ក្នុងព្លជាមួយគ្នា ។

ការឈានទៅមុខ៖ សកា្ដានុពលកំណើន និងគោល
នយោបាយដ៏ចាំបាច់សមែប់កម្ពុជា
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អាចមានអនាគតភ្លឺសា្វាង លុះត្ត្ 
សកា្តានុពល្ផ្ស្ងៗ អាចសម្ចបាន យ៉ាងប្សើរបំផុត ។ 
ការរើបឡើងក្នុងរយៈព្លខ្លីពីវិបត្តិសាកល ពឹងផ្អ្កលើកតា្តា 
ខងក្ន្ ការ រើបស្ដ្ឋកិច្ច សាកលដ៏ខ្លាំងកា្លា និងកតា្តាមួយ 
ចំនួនក្នុងប្ទ្សដូចជា  ការពង្ឹងផ្ន្ក សារពើពន្ធ មួយកម្ិត 
ទៀត   ស្ថិរភាពន្ប្ព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និង 
កំណើនតម្ូវការក្នុង ស្ុក ឡើងវិញ ។ គោលនយោបាយ 
សារពើពន្ធ នៅត្ជាឧបករណ៍ស្ដ្ឋកិច្ចដ៏សំខន់ សម្ប់រក្សា 
 តុល្យភាព រវាងការស្ទុះឡើងស្ដ្ឋកិច្ច និងអតិផរណអាចគ្ប ់
គ្ងបាន ។ សម្ប់ឆ្នាំ២០១០ ឱនភាពថវិកា  ៥,២៥% ន្  
ផសស (តិចជាងឆ្នាំមុន) គឺជាអត្មួយសមល្មមហើយ ។ ការ 
ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានក្នងុសុ្កសម្ប់ឱនភាព តូ្វមានដ្ន កំណត់ 

ច្បាស់លាស់ ។ ការប្មូល ប្ក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០០៩ បាន 
លទ្ធផលល្អគួរកោតសរសើរ ប៉ុន្ត្ត្ូវប្ឹងប្ងជាបន្ត ដើម្បី 
លុប បំបាត់តមូ្វការប្ើ ហិរញ្ញប្បទានក្នងុសុ្ក និងបើកឱកាស 
សម្ប់ការ បង្កើនចំណយ អភិវឌ្ឍន៍  ជាអាទិភាពច្ើនថ្ម 
ទៀត ។ ម្យា៉ាងទៀត ត្ូវពិនិត្យប្ព័ន្ធធនាគរឲ្យបានដិតដល ់
និងពង្ឹងការអនុវត្តវិធនប្ុងប្យ័ត្នផ្ស្ងៗ ។ ត្ូវជៀសវាង 
ឲ្យបាននូវការផ្តល់កម្ចីច្ើនរាលដាល ដូចកាលពីមុន ដើម្បី 
កាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការដួល រលំជាថ្មីម្តងទៀត  ។
 ប្ទ្សកម្ពជុា មានសកា្តានុពលងើបច្ញផុតពីសា្ថានភាពជា 
ប្ទ្សមានចំណូលទាបបំផុត និង កា្លាយ ជាប្ទ្សមាន 
ចំណូលមធ្យមក្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍ ។ រឿងន្ះ ផ្អ្កលើ 
កំណើន ប្កប ដោយ ចីរភាព ។ GNI ក្នុងមួយនាក់ ត្ូវមាន 
កំណើនពិត ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ពីព្ះអត្ទាបជាងន្ះធ្វើឲ្យ  
កម្ពុជាត្ូវប្ើព្លកាន់ត្យូរដើម្បីឈានឡើង (ក្ហ្វិក 
៣) ។ កំណើន ប្កបដោយចីរភាព អាស្័យលើការ ធ្វើកំណ ្
ទម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធបានជោគជ័យ ពោលគឺការអនុវត្តតាម 
បណ្ដាអាទិភាព ជាគោលនយោបាយ ទាំងនៅកម្ិតមា៉ាក្ូ និង 
មីក្ូ ។ សកម្មភាពទាំងអស់ ន្ះ ទាមទារការចូលរួម យ៉ាង 
សកម្មពីវិស័យឯកជនក៏ពិតម្ន ប៉ុន្ត្វិស័យសាធរណៈ 
នៅត្មានការទទួលខុសត្ូវចំបង និងត្ូវដឹកនាំអនុវត្ត  ។
 នៅកម្ិតមា៉ាកូ្ អាទិភាពជាគោលនយោបាយ រួមមាន 
ការរក្សាកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យមាន ស្ថិរភាព តាមរយៈវិធនការ 
សមស្ប ដូចជា ការផ្តល់គ្ឿងជំរុញខង ហិរញ្ញវត្ថុ និងការ 
ពិនិត្យ តាមដាន វិស័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងដិតដល់ ការជួយបង្កើន 
ភាពប្កួតប្ជ្ងដោយប្ើគោលនយោបាយពន្ធដារ និង 
អត្ប្តូរប្ក់ ការកៀងគរប្ក់ សន្សំដោយបង្កើតឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៅលើទីផ្សារ  និងធ្វើឲ្យទីផ្សារហ៊ុនមានដំណើរការ 
ការពង្ីកមូលដា្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការជំរុញការប្មូល  
ចំណូលពន្ធ និងចំណូលមិនម្នពន្ធថ្មទៀត និងការ 
ទាក់ទាញ ជំនួយបន្ថ្ម (ប៉ុន្ត្ត្ូវគិតគូរ ជានិច្ចពីសមត្ថភាព 
ទូទាត់សងវិញ) ការបង្កើនចំណយលើ វិស័យជាអាទិភាព 
ជាពិស្ស កសិកម្ម ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអប់រំ ព្មទាំងការ 
 បន្តជំរុញកំណ្ទម្ង់រដ្ឋបាល សាធរណៈ ។
 អាទិភាពជាគោលនយោបាយ ដ្លជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់នៅ 
កម្ិតសហគ្ស រួមមាន កំណ្ ទម្ង់ប្ព័ន្ធច្បាប់កាន់ត ្
សុីជម្ ការក្លំអស្វាជួយសមួ្លពាណិជ្ជកម្ម ការពិនិត្យ 
និងវាយតម្ល្ឡើងវិញ នូវគោលនយោបាយនានាទាក់ទងនឹង 
តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស និងសម្បទាន ដីស្ដ្ឋកិច្ច ការបង្កើត 
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ ដូចជា កន្ល្ងផត់ទាត់ សម្ប ់
វិនិយោគិនខង កសិ-ពាណិជ្ជកម្ម និងការពង្ឹងវ្ទិកាវិស័យ 
សាធរណៈ-ឯកជន ។
 ការអភិវឌ្ឍ និងពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ចចាំបាច់បំផុតសម្ប់ ៦ 
វិស័យមាន៖ ធនធនមនុស្ស កសិកម្ម ទ្សចរណ៍ ហ្ដា្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្មកំពុងផុសឡើង និងឧស្សាហកម្មក្ច្ន្ ។
 គ្បានយល់ស្បជាទូទៅថ  ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកម្ិត 

ប្ភព៖ ធនាគរពិភពលោក និងការគណនារបស់បុគ្គលិក 
របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

ក្ហ្វិក ៣៖ ចំណូលជាតិសរុបក្នុងមនុស្សមា្នាក់ (Per Capita GNI) 
គំនូសបង្ហាញគន្លងកំណើន រយៈព្លមធ្យម
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IDA Threshold 
ជាមួយកំ�ើន 2%

កម�ុជា ជាមយួ
កំ�ើនពិត 7%

កម�ុជា ជាមយួ
កំ�ើនពិត 5%

អាស៊ាន ជាមួយកំ�ើនពិត  3%



វិទែយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក ភ្នំព្ញ កម្ពុជា          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ្ញ កម្ពុជា

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

ពិពិធកម្មទាប និងមានសា្ថានភាព មិនល្អទ្នៅក្នុងខ្ស្រយៈ 
កំណត់តម្ល្នាំច្ញសាកល ។ ឧត្តមប្ៀបធៀបរបស់កម្ពុជា 
តាំងពីដើម រៀងមក ត្ងអាស្័យលើធនធនធម្មជាតិដ៏សំបូរ 
ពលកម្មតម្ល្ ថោក និងទីតាំងជា យុទ្ធសាស្ត្នៅក្នុងតំបន់ ។ 
កម្ពុជាត្ូវបន្តប្ើប្ស់កតា្តាអំណោយផលទាំងន្ះ ទន្ទឹមគ្នា 
នឹងការស្វ្ងរក កតា្តាថ្មីៗទៀត ។ ការធ្វើពិពិធកម្មទាំងនៅក្នុង 
និងក្ឧស្សាហក ម្មដ្លមានស្ប់ ត្ូវត្អនុវត្តឲ្យបាន ។  
ត្ូវបង្កើតទំនិញនាំច្ញ ដ្លមានលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ង 
ផ្ស្ងៗទៀត និងត្ូវបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងតំបន់ ។
 កម្ពុជាស្ថិតនៅយឺតយ៉ាវជាងប្ទ្សជិតខង បើគិតតាម 
ពិន្ទសុន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស ។ ការសម្ចបានគោលដៅ 
ន្វិស័យអប់រំ និងសុខភិបាល ត្ូវត្មានអាទិភាពធំ ។ 
ម្យា៉ាងទៀត ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ក៏ត្ូវពង្ីក និង 
រចនារៀបចំថ្មទៀត ដើម្បីបង្កើនភាពសុីគ្នាល្អ រវាង តម្ូវការ 
របស់និយោជក និងជំនាញដ្លមាននៅក្នុងទីផ្សារពលកម្ម ។ 
 នៅកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មមានសន្ទុះយឺត ដោយ 
សារមានកតា្តារាំងស្ទះធំៗ ដូចជា ការប្ើប្ស់ជីមិនគ្ប់គ្ន់ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទអន់ខ្សាយ  ប្ព័ន្ធស្វជ្វ និង 
ផ្សព្វផ្សាយ ទន់ខ្សាយ ប្ព័ន្ធ ឥណទានចាស់គំរិល អសន្តិសុខ 
ក្នុងការកាន់កាប់ដី និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធតុ មិនអំណោយ 
ផល  ។ បញ្ហាប្ឈមចំបងគឺ ការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម 
ដ្លអាចសម្ច បាន តាមការ បង្កើនវិនិយោគលើហ្ដា្ឋារចនា 
សម្ពន័្ធជនបទ ការក្លំអបង្កើនការប្ើប្ស់ជី ពង្ីក ការស្វ 
 ជ្វ និងផ្សព្វផ្សាយបច្ច្កទ្ស និងការក្លំអលទ្ធភាពទទួល 
បានឥណទាន ។ ទន្ទឹមនោះ តូ្វតភា្ជាប់កសិករកម្ពជុាទៅនឹង
ខ្ស្រយៈកំណត់តម្លម្្ហបូអាហារ សាកល ។
 វិស័យទ្សចរណ៍ ជាប្ភពប្ក់ចំណូលដ៏សំខន់មួយ 
សម្ប់កម្ពុជា ត្សព្វថ្ង្ កំពុងប្ឈមមុខនឹងបញ្ហាពិពិធកម្ម 
ស្វាកម្ម និងភាពទាក់ទាញ ។ ការជំរុញអ្កូទ្សចរណ៍  
និង ទ្សចរណ៍ឆ្ន្រខ្សាច់ ទំនងជាអាចបានចំណូលច្ើន 
ដូចទ្សចរណ៍វប្បធម៌ដ្រ ។
 ការធ្វើចំណត់ថ្នាក់ជាសាកលបានបង្ហាញថ កម្ពុជាស្ថិត 
នៅលំដាប់ថ្នាក់ទាបជាងប្ទ្ស ជិតខង ថ្ និងវៀតណម 
បើគិតតាមគុណភាពហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ ការក្លំអហ្ដា្ឋា  
រចនាសម្ព័ន្ធ ត្ូវមានវិធនការ៖ បន្តសា្តារជួសជុលបណ្ដាញ 
ដឹក ជញ្ជូន ក្លំអការគ្ប់គ្ង ធនធនទឹក និងធរាសាស្ត្ 
បង្កើតបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាតិ បន្តអភិវឌ្ឍវិស័យទូរ 
គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ក្លំអស្វាសមួ្លពាណិជ្ជកម្ម ពងឹ្ង 
កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា និងអនុវត្តការចុះបញ្ជីដីធ្លី ជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ ។
 កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផ្អ្កជាសំខន់លើឧស្សាហកម្ម 
មានស្ប ់ពិស្ស ផ្នក្ កាត់ដ្រ ។ ការពងី្កមូលដា្ឋានស្ដ្ឋកិច្ច 

ទាមទារឲ្យមានជំនួយទ្ទ្ង់ដល់ឧស្សាហកម្ម ផលិតអត ិ
ពលកម្ម កំពុង ផុសឡើង ដូចជា របស់សម្ប់ក្ម្ងល្ង 
ស្ប្កជើង គ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក និងព័ត៌មានវិទ្យា ។ ការ 
ជំរុញឧស្សាហកម្មផ្គុំដំឡើងផលិតកម្ម អាចជោគជ័យច្ើន ។ 
ការបង្កើតឧស្សាហកម្ម ក្ច្ន្ ក៏ជាគោលដៅសំខន់ដ្រយោង 
តាមសា្ថានភាពកម្ពុជាសព្វថ្ង្ ដ្លគ្មាន ឧស្សាហកម្មប្ភ្ទ 
ន្ះ ហើយត្ូវបញ្ជូនផលិតផលដើមទៅក្ប្ទ្ស ដើម្បី 
ក្ច្ន្ ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្ក់ចំណូលលើ ការនាំច្ញយ៉ាងច្ើន ។ 
ចំណូលយ៉ាងច្ើន អាចទទួលតាមការជំរុញឧស្សាហកម្មក្ច្ន្  
ផលិតផលដូចជា៖ ដំឡូងឈើ ប្ងដូង ម្ហូបអាហារកា្លាស្ស្ 
កៅស៊ូ ផ្ល្ឈើតំបន់ត្ូពិច និងផលិតផលកសិកម្មសរើរាង្គ ។
 កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយចីរភាព ជាគោលដៅដ៏ 
សំខន់ ប៉ុន្ត្មិនទាន់គ្ប់គ្ន់សម្ប់ ប្ទ្សមួយដ្ល 
កំពុងជម្នះលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ច និងវិសមភាពស្ដ្ឋកិច្ច  
កម្ិតខ្ពស់នោះឡើយ ។ នៅកម្ពុជា ម្គុណ Gini ដ្លជា 
រង្វាស់ន្វិសមភាព វាស្ថិតនៅកមិ្ត មួយមានបញ្ហាចោទ ។ 
លទ្ធផលកន្លងមកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ បានរលាយ 
ទៅវិញអស់ដោយសារវិបត្តិសាកល ដូច្ន្ះ ក៏មានសមា្ពាធកាន ់
ត្ខ្លាំង ទាមទារ ការធនាឲ្យមានការប្ងច្កប្កបដោយ 
សមភាពនូវ ផលចំណ្ញន្ការអភិវឌ្ឍ  ។ សម្ប់ការងរន្ះ 
ចាំបាច់ត្ូវមានចំណយសាធរណៈ ដ្លអំណោយផល 
ដល់អ្នកក្ ។ ដូចបានលើកឡើងពីខងដើមហើយ រដា្ឋាភិបាល 
ត្ូវប្ងច្កចំណយ កាន់ត្ច្ើន ទៅលើវិស័យកសិកម្ម 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងវិស័យសង្គម ជាពិស្ស 
ការអប់រំ និងប្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម ។ រដា្ឋាភិបាលត្ូវចាត់ 
វិធនការដោះស្យបញ្ហាអសន្តិសុខដីធ្លី និងការប្ើប្ស់ដ ី
ធ្លីគ្មាន ប្សិទ្ធភាព ត្ូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងផលចំណ្ញ 
ន្សម្បទានិក ដីស្ដ្ឋកិច្ចធំៗ និងកសិករភាគច្ើន ដ្លជា 
អ្នកកាន់កាប់ដីតូចៗ និងត្ូវជួយដោះស្យតម្ូវការក្នុង 
ប្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋានផងដ្រ ។ វិមជ្ឈការលើការផ្តល់ស្វា 
សាធរណៈ ក៏ត្ូវបន្តអនុវត្ត យ៉ាងខ្លាំងកា្លា ដើម្បីពង្ីកដ្ន 
វិសាលភាព និងក្លំអគុណភាពន្ស្វា សាធរណៈ ។ 
សមធម៌យ្នឌ័រ តូ្វកំណត់ជាសមាសភាពមួយន្យុទ្ធសាស្ត្ 
កំណើន យោងតាមការចូលរួម ចំណ្ក យ៉ាងធំធ្ង ប៉ុន្ត្មិន 
មានការទទួលសា្គាល់របស់ស្ត្ីនៅក្នុងផលិតផលជាតិ ។
 វិបត្តិសាកល ជាបណ្ដាសា ប៉ុន្ត្ក៏ជាឱកាសសម្ប់ធ្វើ
ការផ្លាស់ប្ដូរដ្រ ។  វិបត្តិថ្មីមួយទៀត ក្នុងព្លមិនយូរខងមុខ 
អាចមានលទ្ធភាពកើតឡើងច្ើនដ្រ ដូច្ន្ះ  កម្ពុជា ក៏ដូចជា 
ប្ទ្សនានា លើសាកលលោក ត្ូវត្ចងចាំប្ើប្ស់ 
បទពិសោធន៍ដ្លរៀនសូត្បាន ពី វិបត្តិកន្លងទៅ ។


