
* លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“បច្ចុប្បន្នន្ះ យើងកំពុងត្ស្ថិតនៅចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយយើងកំពុងបន្តលើ 
ជោគជ័យ កន្លងមក និងរំកិលបន្តិចម្តងៗ ឈានពីប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទៅជាប្ទ្សមានប្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិត 
ទាបនៅឆ្នាំ២០១៥ - ២០១៦។”

        សម្ដ្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន ស្ន
       នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១៣  ល្ខ ០១

ការបៃមើលពីសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសមៃប់ឆ្នាំ២០១៣៖ លទ្ធភាព និង 
អាទិភាព គោលនយោបាយ ដើមៃបីកំណើនមានចីរភាព និងសមៃប់គៃប់គា្នា១

សៃដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០១៣៖ ភាពជំពាក ់ទាក់ទង នឹង 
កម្ពុជា

ស្ដ្ឋកិច្ចសកល ហាក់មានសន្ទុះខ្លះឡើងវិញ និងមាន ស្ថិរភាព ល្អ 
គួរសម។ លទ្ធភាពអាចកើតព្ឹត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរក្នុង ប្ទ្សមាន 
ស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានថយចុះជាបណ្ដើរៗ វិស័យផលិតកម្ម កំពុង 
បង្ហាញ សញ្ញារើបឡើងវិញ ហើយគ្ះថ្នាក់ន្រដ្ឋនៅអឺរ៉ុបមិនអាចសង 
បំណុល របស់ខ្លួនបាន ក៏បានថយចុះដ្រ។ ទោះបីមានសញ្ញាលើកទឹក 
ចិត្ត ទាំងន្ះក្តី ដំណើររើបស្ដ្ឋកិច្ចមំាទាំ វាស្ថិតនៅឆ្ងាយខាងមុខ ហើយ
ការប្មើលជាទូទៅក៏នៅអាប់អួរនៅឡើយ៖ កំណើនទាបហាក់នៅត្ជា
លក្ខណៈដដ្លមួយន្ស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សជឿនលឿន។

នៅទូទាំងអាសុី ប្ទ្សនានាកំពុងទទួលបានអត្កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច  
ខ្ពស់ និងមានស្ថិរភាពល្អ លើកល្ងករណីប្ទ្សជប៉ុនដ្លត្ូវ ធ្វើ 
កំណ្ ទម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងជ្លជ្ ដើម្បីជំរុញស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យឆ្លង 
ផុត ពី ស្ថានភាពជាប់គាំងរហូតមកន្ះ។ តម្ូវការពីខាងក្ជារួម កំពុង  
ទទួលបានស្ថិរភាពខ្លះឡើងវិញ ហើយកំណើនលំហូរចូល មូលធន បាន 
ពី ប័ណ្ណបំណុល និងប្តិបត្តិការន្ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ វាបង្ហាញពីទំនុក ចិត្ត 
ឡើងវិញទៅលើលទ្ធភាពមានកំណើន។ ប៉ុន្ត្មិនគួរធូរ រលុង នៅ ព្ល 
ន្ះទ្៖ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ ត្ូវប្យ័ត្នជានិច្ចចំពោះ កំណើនលឿន 
ប្កពពុះផ្ន្កអចលនទ្ព្យ ហានិភ័យន្អតិផរណា និងការរាលដាលន្ 
វិបត្តិ ស្ដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុប។

ទីផ្សារកំពុងផុសឡើងនានានៅអាសុី ដ្លនាំមុខដោយប្ទ្សចិន 
បានកា្លាយជាកមា្លាំងចម្បងជំរុញ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសកល ដោយផ្តល់ 
ឱកាស ថ្មីៗដល់ពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងតំបន់។ ហើយ ព្ឹត្តិ 
ការណ៍  ដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍បំផុត គឺបណា្ដាទីផ្សារទទួលឥទ្ធិពលពី ការ 
ឈាន   ឡើង  ន្ប្ទ្សចិនដ្លជាមហាអំណាចមួយខាងស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ភូមិសស្ត្ នយោបាយ។

វត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ កើនឡើងជាខា្លាំងក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ 
ហើយ សព្វថ្ង្បានកា្លាយជាស្នូល ន្បណា្ដាញផលិតកម្ម ដោយតភា្ជាប់ 
សមាសភាគ ផ្ស្ងៗន្ដំណើរការផលិតកម្មក្នុងតំបន់ ជួយសម្ួលការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ទំនិញទៅទីផ្សារសកល និងជាប្ភពសំខាន់មួយន្វិនិយោគ 
ផ្ទាល់ ពីបរទ្ស (FDI) ។ ស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សអាសុីជាប់ទាក់ទងគា្នា ខា្លាំង 
ណាស់ ជាពិស្សសម្ប់មហាអនុតំបន់ម្គង្គ (GMS) ហើយ ការ 
ផ្លាស់ ប្តូរ  បន្តិចបន្តួចក្នុងកំណើន ផសស នៅចិន អាចមានផល ប៉ះពាល់ 
ខា្លាំងទៅលើ ស្ដ្ឋកិច្ចនៅតាមប្ទ្សនីមួយៗ។

ប្សិនបើស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សចិនបន្តកើនឡើង ហើយសង្គមមនុស្ស 
នៅចិនកាន់ត្សម្បូរទ្ព្យធននោះ ទីផ្សារធំៗនឹងផុសឡើងសម្ប់ 
ផលិត  ផលផ្ស្ងៗរបស់ GMS ។ តម្ូវការផលិតផលកសិកម្ម និងទំនិញ 
ប្ើ  បានយូរ បាននិងកំពុងកើនឡើងជាខា្លាំង នៅព្លដ្លលំនាំចំណាយ 
ប្ើប្ស់របស់ប្ជាជនចិនមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍ 
ឧស្សាហកម្ម មានចីរភាព និងបានចមុ្ះមុខ ចិនត្ូវការជាចាំបាច់នូវ វត្ថុ 
ធាតុ  ដើមយ៉ាងច្ើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ធនធានរ៉្ និងថមពល ហើយ GMS 
មានស្ថានភាពល្អទាំងផ្ន្កភូមិសស្ត្ ស្ដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ដើម្បី 
បំព្ញ តម្ូវការន្ះ។

ដោយសរថ្ល្ពលកម្មនៅចិនបានកើនឡើងនោះ ឧស្សាហកម្មនឹង 
រំកិលទៅរកតំបន់ដ្លមានថ្ល្ដើមផលិតកម្មទាបជាង។ ដោយមាន ថ្ល្ 
ពលកម្មទាប និងការបន្សុីខ្លួនកម្ិតខ្ពស់ទៅក្នុងបណា្ដាញផលិតកម្មក្នុង 
តំបន់ មហាអនុតំបន់ម្គង្គមានស្ថានភាពល្អដើម្បីទទួលយកតួនាទីជា 
មជ្ឈមណ្ឌល ផលិតកម្មសកល។

១ អត្ថបទន្ះ សង្ខ្បច្ញពីបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្ស 
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣ បកស្យដោយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន 
រដ្ឋល្ខាធិការ ន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុប្ធានអចិន្ត្យ៍ 
ន្ឧត្ដមក្ុមប្ឹក្សាស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ, លោក Faisal Ahmad តំណាងជាន់ 
ខ្ពស់ ន្មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ប្ចាំនៅកម្ពុជា, បណ្ឌិត 
Srinivasa Madhur ប្ធានផ្ន្កស្វជ្វន្វិទ្យាស្ថាន CDRI និង 
លោក Mike Smith អគ្គនាយកក្ុមហ៊ុន Australia and New Zealand 
Banking Group Limited (ANZ)។



បញ្ហាប្ឈមសម្ប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយកម្ពុជា គឺការរៀបចំ 
រចនា សម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដើម្បីចាប់យកឱកាសល្អផុសច្ញ ពី 
កំណើននៅចិន។ បើសិនប្ើប្ស់បានសក្តិសិទ្ធិ ឧបករណ៍ផ្ន្កគោល
នយោបាយអាចទាញយកផលប្យោជន៍ពី បម្បម្ួលលំនាំន្លំហូរ 
មូលធន  ក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើនការងរ បង្កើនផលិតភាព កមា្លាំងពលកម្ម 
បង្កើនកា រផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យា ឈានទៅផលិតទំនិញកាន់ត្មានតម្ល ្ខ្ពស់ 
ហើយ សម្ចបានកំណើន ផសស ប្កបដោយចីរភាព។

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ និងចមៃុះមុខនៅកម្ពុជា
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្លគ្គន់គូរជាថ្មីដំឡើងដល់ ៧,៧% 

គឺ នៅ ត្ រឹងមាំ ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ការរើកចម្ើនកើតមាននៅគ្ប់ផ្ន្ក 
ហើយ  វិស័យ ស្នូលទាំងបីន្ស្ដ្ឋកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលល្អប ្សើរ គឺ 
កសិកម្ម កើន ៤,៣% ឧស្សាហកម្មកើន ៩,២% និង ស្វាកម្ម (គិតទាំង 
ទ្សចរណ៍ និងសំណង់) កើន ៨,១%។ ក្នុងវិស័យទាំងន្ះក៏ចាប់ឃើញ 
មានសញ្ញាន្ពិពិធកម្មឈានទៅផលិតទំនិញមានតម្ល្បន្ថ្ម ខ្ពស់ និង 
ទៅកាន់វិស័យថ្មីៗ ដូចជា រ៉្ និងប្ងកាត ជាដើម។
 និនា្នាការកំណើនខ្ពស់ និងចម្ុះមុខន្ះ ទទួលបានពី កតា្តាមួយ ចំនួន 
ដ្ល  មានជាសំខាន់ ការពង្ឹង សមាហរណកម្ម ក្នុង តំបន់ ការប្កាស 
អនុវត្ត  ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនូវក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ  និង   
តាម  វិស័យ និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ្ល 
អំណោយ  ផល  ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
 វិស័យកសិកម្ម ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីគំនិតផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្ម 
"ទំនិញគ្ប់មុខក្ពីអាវុធ" របស់សហភាពអឺរ៉ុប និងកិច្ចប្ឹងប្ងរបស់ 
រដា្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មដំណាំស្ូវ និងកៅស៊ូ។ ជាលទ្ធផល 
ការនាំច្ញស្ូវ កើនដល់ ១៨០.០០០តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង 
២០៧.១៦៨ តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយក្នុងនោះមានជាង ៨០% 
បាន នាំច្ញ ទៅអឺរ៉ុប។ ការនាំច្ញកៅស៊ូ កើន ៣០% ពី ៤៦.១៦៨ 

តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដល់ ៦០.០៣២តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ប៉ុន្ត្ តម្ល្ 
សរុប ន្ ការនាំច្ញកៅស៊ូ ថយចុះ ១០,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដោយសរ 
ការ ធា្លាក់ ច ុះថ្ល្កៅស៊ូលើពិភពលោក ហើយចំណុចន្ះបញ្ជាក់ពី 
ភាពត្ឹមត្ូវន ្ គោលនយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល ដ្លផ្តាតខា្លាំងលើ 
ពិពិធកម្មមុខ ទំនិញ។
 មានភស្តុតាងបង្ហាញថ ពិពិធកម្មកសិកម្មមួយចំនួនកំពុងកើត មាន 
ឡើង។ តួយ៉ាង កំណ្ទម្ង់ឡូត៍ន្សទ បានជួយឲ្យផលន្សទ កើន 
៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១២។
 ឧស្សាហកម្មផលិត ជាពិស្សផ្ន្កកាត់ដ្រ និងស្ប្ក ជើង នៅត្  មាន 
ចំណ្កចម្បងនៅក្នុងចំណូលបានពីការនាំច្ញ។ ការ នាំច្ញ សម្លៀក 
បំពាក់ ស្ប្កជើង និងផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ ដទ្ ទៀត រួម ចំណ្ក 
ជាង ៩០% ក្នុងការនាំច្ញសរុប ដោយមាន កំណើន ប្ចាំឆ្នាំ ជាមធ្យម 
១៨,១% ពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ ២០១២ លើកល្ងត្ក្នុងព្លមាន វិបត្តិ 
ឆ្នាំ២០០៩ ដ្លវាបានធា្លាក់ចុះអស់ ១៤,៣%។ នៅឆ្នាំ២០១២ ការ 
នាំច្ញ សម្លៀកបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុប កើនពី ២៣% ដល់ ៣០% ន្ 
ការនាំច្ញសរុប ដ្លជាលទ្ធផលន្គំនិតផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្ម "ទំនិញ 
គ្ប់ មុខក្ពីអាវុធ" នោះដ្រ។
 កំណើនក្នុងវិស័យស្វាកម្ម ស្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដោយសរ 
ចំនួន  ភ្ញៀវទ្សចរកើន ២៤,៤% ធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុន ដល់ជាង 
៣,៥  លាន នាក់។ វិស័យទ្សចរណ៍ ប្ើប្ស់ពលករដោយផ្ទាល់ 
៣៥០.០០០នាក់ និងជាប្ភពចំណូលបន្ថ្មសម្ប់ពលករជា 
ច្ើន នាក់ ទៀត។ នៅឆ្នាំ២០១២ វិស័យន្ះ រកចំណូលបានប្មាណ  
២ ពាន់  លានដុលា្លារ ឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ មានសញ្ញាបង្ហាញថ វិស័យ 
ទ្សចរណ៍ កំពុងមានធ្វើពិពិធកម្ម តាមការដាក់បញ្ចូលឆ្ន្រសមុទ្ និង 
អ្កូទ្សចរណ៍ ក្នុងន្ះការអភិវឌ្ឍកោះមួយចំនួននៅកម្ពុជា បានផ្តល់ 
ឱកាសថ្មីៗ និងទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរលំដាប់ខ្ពស់ៗឲ្យមកកម្ពុជាកាន់ត្ 
ច្ើនឡើង។ បនា្ទាប់ពីបានរួមចុះយ៉ាងខា្លាំងក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យ 

តារាង ១៖ សូចនាករមា៉ាក្ូស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

(គិតជា %នៃ ផសស បើសិនគ្មានការបញ្ជាក់ផៃសៃង) 2009 2010 2011 2012p 

ផសស ចារឹក (គិតជា លានដុលា្លារ) 10400 11634 12937 14231

ផសស ពិត (កំណើនជា %) 0.1 6.0 7.1 7.3 

   - កសិកម្ម (ចំណៃកក្នុង ផសស) 33.5 33.9 34.6 36.8 

   - ឧសៃសាហកម្ម (ចំណៃកក្នុង ផសស) 21.7 21.9 22.1 21.9 

   - សៃវាកម្ម (ចំណៃកក្នុង ផសស) 38.8 38.3 37.5 35.9 

ផសស  ក្នុងមនុសៃសម្នាក់ (គិតជា ដុលា្លារ) 753 830 911 990 

អតិផរណា (គិតជា %) -0.6 4.0 5.5 2.9 

បៃក់សនៃសំរបស់ជាតិ (% នៃ ផសស) 21.1 24.7 24.4 23.7 

បៃក់ចំណូលក្នុងសៃុក 11.9 13.2 13.2 13.7 

ចំណាយថវិកា 20.5 21.3 20.7 19.0 

ឱនភាពសរុប -6.4 -8.7 -7.3 -5.3 

ចំណាយលើវិនិយោគ 9.1 10.3 9.3 7.3 

វិនិយោគក្នុងសៃុក 13.4 14.1 13.7 13.3 

វិនិយោគឯកជន 16.6 18.2 16.8 16.7 

ប្ភពៈ បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា



សំណង់កំពុងបន្តរើបឡើងវិញ ដោយមានសញ្ញាបង្ហាញពីលទ្ធផលរឹងមាំ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ទោះបីមិនទាន់មានតួល្ខច្បាស់លាស់ក្តី។
 វិស័យនានាកំពុងរើកលូតលាស់នៅលើគ្ឹះដ៏រឹងមាំន្ ការ គ្ប់គ្ង 
មា៉ាក្ូស្ដ្ឋកិច្ច យ៉ាងត្ឹមត្ូវ។ ទោះបីមានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ក្តី ក៏ 
អតិផរណាក្នុងឆ្នាំ២០១២ ស្ថិតក្នុងអត្ ២,៧% ដោយ ធា្លាក់ ចុះ ពី 
កម្ិត  ខ្ពស់បំផុត ១៩,៥% កាលពីឆ្នាំ២០០៨ ហើយតាម ការ ព្យាករណ៍ 
អតិផរណាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានកមិ្ត ៣,០%។ សូចនាករ សំខាន់ៗ 
ផ្ស្ងទៀត ក៏បង្ហាញពីស្ថានភាពមា៉ាកូ្ស្ដ្ឋកិច្ចល្អក្នុងឆ្នាំ២០១២ ព្ម 
ទាំងស្ថិរភាពសម្ប់ឆ្នាំ២០១៣ ដូចជា៖ អត្ប្តូរប្ក់នៅថ្រ អតិរ្ក 
ថវិកាដល់ ១,៩% ន្ ផសស ឱនភាពគណនីចរន្តរួមតូច ជញ្ជីង 
ទូទាត់ មានអតិរ្ក ហើយ ធនបំរុងជារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកើនដល់ ៣,៤  
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ (តារាង ១)។ ស្ថិរភាពន្ះ នាំឲ្យ FDI កើន ឡើង ដល់  
កម្ិត មុន ព្លមានវិបត្តិ ហើយអាចឲ្យរដា្ឋាភិបាលដកច្ញវិញបាននូវ 
កញ្ចប់ ថវិកាជំរុញស្ដ្ឋកិច្ច ។
 ការប្មូលចំណូល កំពុងបោះជំហានធំៗទៅមុខ នៅព្ល 
រដា្ឋាភិបាល  ព្យាយមបង្កើនធនធានសម្ប់វិស័យសុខាភិបាល អប់រំ និង 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ចំណូលពន្ធ រំពឹងកើនឡើងពី ១០,៩% ន្ ផសស 
ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដល់ ១១,៤% ន្ ផសស ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ចំណូល បាន 
ពីអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ មានកំណើនបា៉ាន់ស្មាន ២៧% ក្នុង ឆ្នាំ២០១២ 
ដល់ ២៥០១ពាន់លានរៀល (៦២៥លានដុលា្លារ)។
 វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា កាន់ត្ទំនើបឡើង ដោយមាន ៣២ 
ធនាគារ   ពាណិជ្ជ, ៧ ធនាគារឯកទ្ស និង ៣៤ ស្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ មាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ កំពុងដំណើរការ គិតត្ឹមចុងឆ្នាំ២០១២។ ប្ក់បញ្ញើ កើន 
២៦,២% ពី ៤,៩ពាន់លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដល់ ៦,២ពាន់ លាន 
ដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយឥណទានដល់វិស័យឯកជន កើន ៣៥,៤% 
ដល់ ៥,៩ពាន់លានដុលា្លារ។ ប្ក់បញ្ញើមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ក៏កើន តាម អត្ 
ល្ខ ពីរខ្ទង់ដ្រ ដល់ ២៧៣,៩លានដុលា្លារ រើឯកម្ចីបានផ្តល់សរុប កើន 
៣៧,៩% ដល់ ៨៨៥,៨លានដុលា្លារ។

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចលឿន ប៉ុន្តៃមិនសមៃប់គៃប់គា្នា
 នៅកម្ពុជា សូចនាករន្ការអភិវឌ្ឍសម្ប់គ្ប់គា្នាមានការ ក្ លំអ    
យឺត ជាង លទ្ធផលស្ដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរ ន្ះ។ ការ  ស្វ ជ្វ    
នាព្លថ្មីៗបង្ហាញថ កម្ពុជាមាន សូចនាករចំណាយ ប្ើ ប្ស់ 
(ចំណូល) អំណោយផលបង្គួរដល់អ្នកក្ ប៉ុន្ត្ នៅ យឺត យ៉ាវ  ក្នុង ការ ញុំង 

ឲ្យ  ចំណាយមិនប្ើប្ស់(មិនម្នចំណូល) មាន លក្ខណៈ សម្ប់ គ្ប់ 
គា្នា ជាពិស្ស ផ្ន្កអប់រំ និងថ្ទា ំសុខភាព។
 វិស័យអប់រំ មានការរើកចម្ើនដោយផ្ន្ក។ ការអប់រំនៅកម្ិតបឋម 
រើក លូតលាស់ខា្លាំង ប៉ុន្ត្នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា នៅមាន 
បញ្ហា ចោទច្ើន។ បញ្ហាទី១ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សា៖ 
គ្ួសរជាច្ើន ជាពិស្សអ្នកក្ីក្ មិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្ល្សិក្សានៅ 
កម្ិត  មធ្យមសិក្សា និងកម្ិតសកលវិទ្យាល័យឡើយ។ ទី២ ស្ថាប័ន អប់រំ   
ថ្នាក់ខ្ពស់ មានការត្ួតពិនិត្យទន់ខ្សាយ ហើយមានស្ថាប័នជាច្ើនផ្តល់ 
ការសិក្សាមានគុណភាពទាប និងសញ្ញាប័ត្គា្មានតម្ល្ បើធៀបនឹង 
ចំណាយ ដ៏ខ្ពស់ដ្លគ្ួសរត្ូវបង់។ ទី៣ រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នន្ឧត្តម 
សិក្សានៅកម្ពុជា មិនបានផ្តល់នូវកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញសុីគា្នានឹង 
តម្ូវ ការ ទីផ្សារការងរឡើយ។ តួយ៉ាង វិស័យន្ះមានទំនោរផ្តល់ជំនាញ 
សម្ប់ការងរក្នុងការិយល័យ ដូចជាខាង បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និងការ 
គ្ប់គ្ងអាជីវកម្ម ជាដើម ទោះបីការងរខាង ផ្ន្កកម្មន្តសលកម្ម មាន 
ច្ើន សន្ធឹកជាងក្តី។
 ប្ព័ន្ធថ្ទាំសុខភាពនៅកម្ពុជា មិនទាន់គ្បដណ្ដប់បានគ្ប់គ្ន់ 
ដល់គ្ួសរក្ីក្ទ្ និងជាឧបសគ្គមួយដល់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច សម្ប់ គ្ប់គា្នា។ ប្ទ្សដ្លផ្តល់ស្វាសង្គមបានល្អ ត្ង 
មាន ផលិតភាពកមា្លាំងពលកម្ម និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាង ព្ះ 
កាល ណាប្ជាជនមានសុខភាពល្អ ការបង្វ្រប្ក់ច្ញពីសកម្មភាព 
សហគ្ស ទៅចំណាយលើការថ្ទាំសុខភាព ក៏មានតិចជាងដ្រ។ 
កមា្លាំង ជំរុញន្ះកើតមានដូចគា្នាសម្ប់ គ្ួសរក្ីក្ដ្លត្ងមាន 
ធនធាន តិច ដើម្បីដោះស្យការចំណាយបន្ថ្មផុសច្ញពីតម្ូវ ការ 
ថ្ទាំសុខភាព។ កម្ពុជានៅដើរក្យប្ទ្សឯទៀតក្នុងតំបន់ ក្នុង 
ទិដ្ឋភាព ជាច្ើនន្ការថ្ទាំសុខភាព (រូបភាព ១)។
 បញ្ហាចម្ូងចម្ស់មួយ រាំងស្ទះការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម កិច្ច  
សម្ប់ គ្ប់គា្នា គឺការគ្ប់គ្ងដី និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ជា ពិស្ស នៅតាម  
កន្ល្ង ដ្លមា្ចាស់ដីតូចៗមានទំនាស់ជាមួយ អ្នកទទួល បាន សម្បទាន ដី 
ស្ដ្ឋកិច្ច។ ទំនាស់ដីធ្លីប្ភ្ទន្ះ មានការផ្សព្វផ្សាយជាសធារណៈជា
ច្ើន ករណីរួចមកហើយ។ រដា្ឋាភិបាល បានទទួលស្គាល់ពីតម្ូវការគោល 
នយោបាយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរវាង តម្ូវការខាងស្ដ្ឋកិច្ចនូវ សម្បទាន 
ដីស្ដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងដំណើរផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើកសិកម្មជាទ្ង់ទ្យ   
ពាណិជ្ជ កម្ម និងកិច្ចការពារទ្ព្យសម្បត្តិរបស់មា្ចាស់ដីតូចៗក្នុងលក្ខណៈ 
មួយ ដ្ល ជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសម្ប់គ្ប់គា្នាក្នុងសង្គម។
 ថ្មីៗន្ះ រដា្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ជាឲ្យសើរើពិនិត្យឡើងវិញនូវ ដំណើរ  
ការ  ប្ងច្កសម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ច ហើយសម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ចជាច្ើន 
ដ្ល គ្រកឃើញថបានបំពានទៅលើលក្ខខណ្ឌន្កិច្ចសន្យា ក៏ត្ូវបាន 
លុបចោល។ រដា្ឋាភិបាលត្ូវធានាថ សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ចមិនមាន  ជះ 
ឥទ្ធិពល  អវិជ្ជមានទៅលើចីរភាពសង្គម និងបរិស្ថាន ជាពិស្ស សម្ប់ 
សហគមន៍ ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពន្សម្បទានទាំងនោះ។ 
ស្ចក្តី  សម្ចស្តីពី ការអនុវត្ត ការវាយតម្ល្សព្វគ្ប់នូវផលប៉ះពាល់ 
ខាង   បរិស្ថាន និងផ្នការពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្ល្នានា (M&E) ត្ូវ 
ត្ អនុវត្ត ឲ្យ បានតឹងរឹងមុនព្លច្ញអាជា្ញាប័ណ្ណឲ្យគម្ងសម្បទានដី 
ស្ដ្ឋកិច្ច។
 កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីថ្នាក់ជាតិ ក៏សំដៅបង្កើនសន្តិសុខក្នុងការកាន់ កាប់ 
ដី តាមគ្ួសរនៅទូទាំងប្ទ្សដ្រ។ តាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់សម្ត្ច 
នាយក រដ្ឋមន្ត្ី គម្ងន្ះត្ូវបានពង្ីកថ្ម ដើម្បីពន្លឿនការច្ញ 
ប័ណ្ណ  កម្មសិទ្ធិដីទៅឲ្យគ្ួសរមានដីតូចៗនៅជនបទ ហើយបង្កើន 
សន្តិសុខ ក្នុងការកាន់កាប់ដី។ កិច្ចប្ឹងប្ងទាំងន្ះត្ូវរក្សាឲ្យមាន 

រូបភាព ១៖ ការប្ៀបធៀបសូចនាករសុខភាពកម្ពុជាជាមួយប្ទ្
សនានា

0,00

10,00

អាយុកាលមធ�្យម���ល�ើត
(2010) 62,54 (�ៀតណាម 74,83)

អ��មរណភាពកុមារ
គិតក្ន�ង  1000កំ�ើតរស់
(2010) 51 (�� 1 2,1)

មរណភាពមាតា 
គិតក្ន�ង 100.000កំ�ើតរស់
(2008) 290 (�� 48)

ចំនួនមនុស�្សខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
គិតជា % ��ជាជន

(2006-2008) 25 (�ៀតណាម 11)

ចំនួនអ្នក�ើតជំងឺ��ដស,៍ 
% ��ជាជនអាយ ុ15-49 

(2009) 0,5 (បង់ក្លា��ស 0,1)

Incidence of tuberculosis 
per 100,000 people 

(2010) 437 (Laos 90)
ចំនួនអ្នក�ើតរ��ង
ក្ន�ង 100.000នាក់

(2010) 437 (ឡាវ 90)

ប្ភពៈ បណ្ឌិត ស្ុីនីវា៉ាស មា៉ាឌួ សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

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

ចីរភាព បើសិនចង់សម្ចបាននូវ សន្តិសុខដីធ្លីជាសកលដ្លជា 
មូលដា្ឋាន គ្ឹះន្កំណើនសម្ប់គ្ប់គា្នា។
 ការមិនបានដោះស្យបញ្ហាដ៏ចម្បងន្ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
សម្ប់គ្ប់គា្នា អាចបង្កការខូចខាតដល់សមិទ្ធផលដ្លកម្ពុជា សម្ច  
បានដោយលំបាកក្នុងពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកន្ះ។ មាន ការ មូល មតិ 
ថ វិសមភាព កម្ិតខ្ពស់និងរាុំរ៉្ក្នុងប្ក់ចំណូល និងជា ពិស្ស ក្នុង 
ឱកាស រកចំណូល នឹងបង្កអន្តរាយដល់កំណើនមានចីរភាព។ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ជាង ន្ះទៀត វិសមភាពអាចបំផ្លាញភាពរួបរួមគា្នាល្អ និង ដុត បញ្ឆ្ះ 
ការ វឹកវរក្នុងសង្គម។ ដូច្ន្ះនៅព្លកំពុងសប្បាយរើករាយនឹង ផ្ល្ផ្កា ន្ 
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់ន្ះ កម្ពុជាត្ូវត្ប្ុងប្យ័ត្នខា្លាំងចំពោះ កម្ិត 
ន្ វិសមភាពក្នុងសង្គម ហើយធានាថ វិបុលភាពបានពីកំណើនត្ូវបាន 
ច្ក ចាយទៅដល់គ្ប់ផ្ន្កន្សង្គម។

ការឈានទៅកាន់ ឋានៈជាបៃទៃសមានបៃក់ចំណូល 
មធៃយម
 រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅព្លកម្ពុជា កំពុង 
ឈាន   ទៅកាន់ឋានៈជាប្ទ្សមានប្ក់ចំណូលមធ្យម។ ក្នុងន្ះក៏មាន 
ក្តីបារម្ភពីបាតុភូតមួយហៅថ "អនា្ទាក់ន្ភាពជាប្ទ្សមានចំណូល 
មធ្យម" ដ្លជា ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវជាប់គាំង ដោយសរកំណើន 
ផសស គិតក្នុងមនុស្សមា្នាក់ បានកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលន្ឧត្តមភាពប្ៀប
ធៀបដ្លជាកតា្តាជំរុញដល់កំណើនខ្ពស់ក្នុងអតីតកាល។ ប្សិនបើមិន
បានទប់ទល់ក្នុងព្លន្ះទ្ ឥទ្ធិពលន្ះវាអាចបញ្ចប់នូវកំណើនលឿន
ន្ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាព្លបច្ចុប្បន្ន។
 អ្នកធ្វើគោលនយោបាយបានទទួលស្គាល់ថ ឧត្តមភាពប្ៀបធៀប 
របស់កម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរនៅព្លស្ដ្ឋកិច្ចរើកលូតលាស់។ នាព្ល 
បច្ចុប្បន្ន អត្ថប្យោជន៍ចម្បងមួយដ្លទាក់ទាញវិនិយោគ និងធ្វើឲ្យ ការ 
នាំច្ញមានលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ង គឺ ពលកម្មមានតម្ល្ទាប ប៉ុន្ត្អត្ថ 
ប្យោជន៍ ន្ះនឹងត្ូវបាត់បង់នៅព្លដ្ល ផសស គិតក្នុងមនុស្សមា្នាក់ 
កើនខ្ពស់ឡើង។ ដូច្ន្ះ កមា្លាំងពលកម្មត្ូវត្មានជំនាញសមស្ប ដើម្បី 
ធ្វើពិពិធកម្មសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យមានលក្ខណៈកាន់ត្ ជឿនលឿន និង 
មានតម្ល្បន្ថ្មខ្ពស់ ទាំងផ្ន្កឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងស្វាកម្ម។
 រដា្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងជំរុញ កម្មវិធីអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលផ្ន្ក 
បច្ច្ក ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដើម្បីបង្កើនជំនាញន្កមា្លាំងពលកម្ម 
នៅកម្ពុជា។ ការពង្ីកកម្មវិធីន្ះ ជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងព្ល ឥឡូវ 
ដើម្បី  ត្ៀម រៀបចំ សម្ប់ការចូលក្នុង សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន នៅ 
ឆ្នាំ២០១៥ និងដើម្បីគ្ចផុតពីអនា្ទាក់គ្ះថ្នាក់ន្ភាពជាប្ទ្សមាន 
ចំណូលមធ្យម។ ការពង្ីកកម្មវិធីន្ះ ត្ូវមានយន្តការផ្ន្កស្ថាប័នមួយ
ដ្ល ជំរុញឲ្យរដា្ឋាភិបាល ស្ថាប័នអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់ និងវិស័យឯកជន ធ្វើការ 
រួម គា្នាសំដៅបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្ស្ងៗ ដ្លពោរព្ញដោយ ថមពល 
និង  មានភាពបត់ប្នល្អ ដើម្បីដើរឲ្យទាន់តាមលក្ខខណ្ឌស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល 
កំពុង ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿន។

 រដា្ឋាភិបាលត្ូវប្ឹងប្ងពង្ឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី លើក  កម្ពស ់ 
សហគ្ិនភាព និងពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។ ដូចគា្នានឹង ប្ទ្ស ដទ្ទៀត  
ដ្ល  ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្ដៀងគា្នាន្ការអភិវឌ្ឍដ្រ ធនាគារ នៅ  
កម្ពុជា ត្ងផ្តល់ឥណទានទៅឲ្យក្ុមហ៊ុនធំៗ ជាជាងទៅឲ្យ សហគ្ស 
ធុនតូចនិងមធ្យម។ ឥណទានទៅឲ្យផ្ន្កជំរុញកំណើន ទៅ អនាគត ទាំង 
ន្ះ ត្ូវត្ពង្ីកបន្ថ្ម ប៉ុន្ត្ត្ូវមានច្បាប់គ្ប់គ្ង និង ការត្ួត ពិនិត្យ 
ត្ឹមត្ូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ បញ្ហាផ្តល់ឥណទាន គួរដាក់ បញ្ចូល 
ទៅក្នុងយុទ្ធសស្ត្ធំទូលាយមួយ ដើម្បីឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចកាន់ត្មាន លក្ខណៈ 
រៀបរយ ហើយជួយបង្កើនទាំងវិនិយោគ និងការប្មូលចំណូល។ នៅក្នុង 
រយៈព្លវ្ង ការធ្វើបដិដុលា្លារូបនីយកម្មក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច សំខាន់ខា្លាំងណាស់ 
ដើម្បីពង្ឹងប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុថ្មទៀត។
 អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ ក៏ត្ូវធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាញយក ផល 
ប្យោជន៍ ពី ស្ថានភាពប្ទ្សចិនដ្លកា្លាយជាកតា្តាដ៏សំខាន់ជំរុញ 
កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ 
កំពុង   ផ្តល់ឱកាសថ្មីៗកាន់ត្ច្ើន សម្ប់កំណើនក្នុងវិស័យ ជា ប្ព្ណី 
ក៏ ដូចជា ក្នុងផ្ន្កថ្មីៗ មានជាអាទិ៍ ការយករ៉្ វារើអគ្គិសនី ដំណាំ លក់ យក 
ប្ក់ និងប្ងកាត។ ដើម្បីកា្តាប់យកឱកាសផ្តល់ដោយកំណើន របស់ 
ប្ទ្សចិនន្ះ កម្ពុជាត្ូវត្អភិវឌ្ឍនូវហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹង និង ទន់ 
របស់  ខ្លួន ដោយមានទំនួលខុសត្ូវខ្ពស់ចំពោះផ្ន្កបរិស្ថាន និងសង្គម 
នៅ  ក្នុង  បរិបទសកលបច្ចុប្បន្នន្ការស្វ្ងរកកំណើនសម្ប់គ្ប់គា្នា និង 
មិន ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។
 អាស៊ានមានកមា្លាងំរឹងមំា អាចជួយបង្កើនអំណាចចរចារបស់ កម្ពជុា និង 
ធ្វើឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចព្មព្ៀម អនុគ្ះ   
ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្ទ្សចិន និងបណា្ដាប្ទ្សមានស្ដ្ឋកិច្ច 
កំពុងស្ទុះឡើងនៅតំបន់អាសុី។ ក្នុងឋានៈជាប្ធានអាស៊ាននៅ ឆ្នាំ 
២០១២ កម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្ទ្សជាសមាជិកដាក់ បញ្ចូលនូវ 
កំណ្ ទម្ង់ចាំបាច់នានា ដើម្បីជំរុញការចូលទៅក្នុងសហគមន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
អាស៊ាននៅឆ្នាំ២០១៥។ ប៉ុន្ត្ក៏មានគ្ះថ្នាក់មួយដ្រ គឺលទ្ធភាព 
កំណត់  គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា អាចនឹងត្ូវកាត់បន្ថយ ដោយ 
សរ កាតព្វកិច្ចផ្ស្ងៗចំពោះអាស៊ាន។ ន្ះជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្ប់ 
កម្ពុជា ដ្លមានវិស័យជាច្ើនដើរយឺតជាងប្ទ្សជិតខាង ហើយត្ូវ 
មាន សកម្មភាពខាងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងឥតរារ្ក។
 ចំណុចសំខាន់បំផុតមួយទៀតគឺ ក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ នានា 
ត្ូវជួយសម្ួលដល់កំណើនលំហូរវិនិយោគបរទ្សនៅក្នុងតំបន់ ហើយ 
ក្នុងន្ះ ការក្លំអបរិយកាសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ជាលក្ខខណ្ឌមួយត្ូវ 
បំព្ញ ឲ្យបានជាមុន។ ឧបសគ្គធំបំផុតក្នុងការបង្កើតបរិយកាស 
អំណោយ  ផល ដល់ដំណើរការអាជីវកម្ម គឺអំពើពុករលួយ ជាពិស្សនៅ 
ព្ល  វារាំងស្ទះដល់ការដោះស្យទំនាស់ និងការពង្ឹងអនុវត្តន៍កិច្ច 
សន្យា។ ក្នុងរយៈព្លវ្ង វិនិយោគបរទ្សចម្ុះមុខ ទាមទារនូវ 
បរិយកាស ស្ថាប័នមួយដ្លលើកកម្ពស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការប្ងច្ក 
ព័ត៌មាន ទីផ្សារឲ្យបានស្មើភាព។ សមត្ថភាពស្ថាប័នមានស្ប់ គឺអាចធ្វើ 
ការ ក្សម្ួលបន្ថ្មដើម្បីបំព្ញតម្ូវការន្ះ។


