
លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“នេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុត ដេលយើងតេូវធ្វើការងាររួមគ្នា ដើមេបីសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការអភិវឌេឍ និងវិបុលភាពទៅថ្ងេ 
អនាគត នៅកម្ពុជា។”

         សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សេន 
         នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

វិទេយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា
ឆ្នាំ២០១៤  លេខ ០១

កម្ពុជាក្នុងបៃំឆ្នាំទៅមុខ 
របៀបវារៈសមៃប់កំណៃទមៃង់ និងភាពបៃកួតបៃជៃង

មូលដ្ឋានគៃឹះរឹងមាំសមៃប់ការផ្លាស់ប្តូរ
កម្ពុជា កំពុងឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនេការរីកលូត

លាស់ ជាមួយនឹងការរំពឹងថា នឹងមាន ការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធ 
សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ សេចក្តីបេថា្នារបស់បេជាជន និង លក្ខខណ្ឌទីផេសារ  ក្នុង 
តំបន់។ គេពេយាករណ៍ថា នឹងមាន ការផ្លាស់ប្តូរ សំខាន់ៗពីរ ក្នុង ៥ឆ្នាំ ខាង 
មុខ។ ទី១ ការធ្វើ សមាហរណកម្មចូល ទៅក្នុង សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ច 
អាស៊ាន (AEC) នឹងបើកចំហទីផេសារថ្មីៗ សមេប់ ផលិតផល កម្ពុជា 
ប៉ុន្តេ  ការ  បេកួតបេជេងពីសំណាក់ផលិតករ ក្នុងតំបន់ ក៏កើន ឡើង  ដេរ។ 
ទី២ ឧត្តមភាពបេៀបធៀបរបស់កម្ពុជានឹងងាកចេញពី ផលិតកម្ម 
អតិពលកម្ម   មានតម្លេទាប នៅពេល ដេលកម្ពុជាឡើងឋានៈជាបេទេស 
មាន ចំណូល  មធេយមកមេិតទាប។

អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ កំពុងមានស្ថានភាពល្អដើមេបីធ្វើការ ឆ្លង 
កាត់  អន្តរកាល បនា្ទាប់ពី កម្ពុជា សមេចបានកំណើន ផសស យ៉ាង 
ខា្លាំង ក្នុងពីរទសវតេសរ៍កន្លងទៅនេះ។ បើគិតពី កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់  
និងឋិតថេរវិញ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជា រឿង ជោគជ័យមួយ នៅចុង 
សតវតេសរ៍ ទី២០ នេះ ដោយមាន កំណើនសេដ្ឋកិច្ច បេចាំឆ្នាំជាមធេយម 
៧,៨% ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ ២០១១។ នៅឆ្នាំ២០១៣ កម្ពុជា សមេច 
បាន កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ៧,៦% ហើយគេគន់គូរថា នឹងមានអតេ 
កំណើន បេចាំឆ្នាំបេហេល ៧% ក្នុង ៥ឆ្នាំទៅមុខទៀត។

តួលេខសមេប់ឆ្នាំ២០១៣ បងា្ហាញថា កំណើនជំរុញដោយការ 
នាំចេញ របស់កម្ពុជាមាននិនា្នាការ តទៅមុខល្អណាស់។ ការនាំចេញ 

សរុប កើន ១៦,២% នៅឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ៦,៩៩ពាន់លាន ដុលា្លារ 
ដេល  ជំរុញ ឡើងដោយ លទ្ធផលខា្លាំងកា្លាក្នុងវិស័យស្នូលជាចេើនន េ 
សេដ្ឋកិច្ច។ ការនាំចេញ សម្លៀកបំពាក់ កើន ១៧,៣% សេបេកជើងកើន 
២១,៣% និងទេសចរណ៍កើន ១៧,៣%។ ការនាំចេញអង្ករកើន 
៨៤% ដល់ ៣៧៩.០០០តោន ដោយនិនា្នាការកំណើនផលិតកម្មយ៉ាង
ខា្លាំង  ចាប់ ពីឆ្នាំ ២០០៩ មកនោះ កំពុងបន្តទៅមុខទៀត (រូបភាព ១)។ 
វិនិយោគ ផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) មានតួលេខបា៉ាន់ស្មានឡើងដល់ 
១,២២  ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដេលលើសពីកមេិតនៅ មុន 
ពេល មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សកល ប៉ុន្តេមិនទាន់ឡើងដល់កមេិតខ្ពស់ 
បំផុត ១,៤១ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នោះទេ។

រូបភាព ១៖ ការនាំចេញអង្ករ គិតជា តោន
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បេភព៖ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

គោលនយោបាយមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចដ៏មធេយ័ត បានរកេសាអតិផរណាឲេយ 
មាន កមេិតទាបក្នុងពីរ ទសវតេសរ៍ កន្លងទៅ (ជាមធេយម ៥,៥% ពីឆ្នាំ 
១៩៩៤ ដល់ ២០១១)។ អតិផរណានៅឆ្នាំ២០១៤ រំពឹងថា  នឹង 
ធ្លាក់ចុះ  ថេមទៀតមកតេឹម ៣% ទៅ ៤% ទោះបី អតិផរណា ក្នុងតំបន់ 

អត្ថបទនេះ សង្ខេបចេញពី វគ្គទី១ នេការពិភាកេសាតាមកេុម ក្នុងសន្និសីទ 
ចក្ខុវិស័យ បេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។ អ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ រួមមាន ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិត វងេសុី វិសេសុត រដ្ឋលេខធិការកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, បណ្ឌិត Faisal 
Ahmed តំណាង នេមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបេចាំបេទេសកម្ពុជា, លោកសេី 
ឡាយ សុគនា្ធា នាយកកេុមហ៊ុន CSCS Cornerstone Co., Ltd និង បណ្ឌិត 
Jayant Menon សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ (ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ 
ក្នុង តំបន់) នៅការិយល័យសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ នេធនាគរ 
អភិវឌេឍន៍ អាសុីបេចាំទីកេុងមា៉ានីល។ អ្នកសមេបសមេួលវគ្គនេះគឺ លោក 
Grant Knuckey អគ្គនាយកនេធនាគរ ANZ Royal។



មាន  កមេិតខ្ពស់ ហើយ បេងកាត និងសេបៀងអាហារបានឡើងថ្លេ 
យ៉ាង គំហុកក្តី។

សូចនាករមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចផេសេងទៀត ក៏បងា្ហាញពីស្ថិរភាពក្នុងពេល 
ខាងមុខដេរ៖ នៅឆ្នាំ ២០១៣ បេក់ រៀលមានស្ថិរភាពទល់នឹង បេក់  
ដុលា្លារ, បេក់បញ្ញើនៅធនាគរ និងបេក់កម្ចីពីធនាគរ បាន កើន   
ឡើង, សច់បេក់ងាយសេួលមានចំនួនគេប់គេន់នៅក្នុង ទីផេសារ, 
ហើយ  បំណុល ខាងកេ ធ្លាក់ចុះ ជិតដល់ ២៣% នេ ផសស ។ តាម 
ការ  បា៉ាន់ស្មាន ឱនភាពថវិកា មានបេហេល ៦,៨% នេ ផសស   ហើយ 
នឹង ធ្លាក់ចុះ មកទាបជាង ៥,៣% នៅឆ្នាំ២០១៤។ នៅ ក្នុង  រយៈ ពេល 
មធេយម រដ្ឋាភិបាលមាន គោលដៅបញ្ចុះតួលេខនេះ ថេម ទៀត ឲេយ 
នៅ តេឹម ៣% ដូចមុនពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល។ ការ បេមូល  
ចំណូល សធរណៈ ក៏បានបេសើរឡើងគួរឲេយពេញចិត្តដេរ ហើយ 
រដ្ឋាភិបាល  រំពឹងថា  ចំណូលពីការបង់ពន្ធ នឹងកើនឡើង ១៤,៥% ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៤។

លទ្ធផលមា៉ាកេសូេដ្ឋកិច្ចរឹងមំា បានបណា្ដាលឲេយអតេភាពកេកីេ  
ថយ ចុះ  ពី ៥៣% នេចំនួនបេជាជន សរុប ក្នងុឆ្នា២ំ០០៤ មកតេមឹ ២០%  
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៣។ បេសិនបើនិនា្នាការ បច្ចបុេបន្ន បន្តទៅមុខទៀត គោល ដៅ   
អភិវឌេឍន៍សហសេសវតេសរ៍កម្ពជុា ស្តពីីការកាត់បន្ថយភាពកេកីេ ឲេយ បាន   
ពាក់ កណា្ដាល ពីឆ្នា ំ២០០០ ដល់ ២០១៥ ពិតជា សមេច បាន។

ផ្អេកលើមូលដ្ឋានគេឹះដ៏រឹងមាំទាំងនេះ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ 
តេូវ បន្តកសងសេដ្ឋកិច្ច ឲេយមាន លក្ខណៈបេកួតបេជេង និងសមេបូរបេប 
ដេល  អាចជួយឲេយដំណាក់កាលបនា្ទាប់នេកំណើន សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា កាន់ 
តេ មានជោគជ័យខា្លាំងឡើង។

អាទិភាពខ្ពស់នៃការអភិវឌៃឍសមៃប់គៃប់គា្នា
ដើមេបីរកេសាស្ថិរភាព និងកំណើនក្នុងអំឡុងពេលខាងមុខនេការ 

ផ្លាស់ប្តរូ ក្នងុសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយនោះ កម្ពជុាតេវូមាន គោល 
នយោបាយដើមេបីធនាឲេយ កំណើន ផសស ដ៏ខ្ពស់នេះ វាចេក ចាយ 
បេកប ដោយសមធម៌ទៅដល់បេជាជនគេប់សេទាប់។ បណា្ដា បេទេស  
ដេល មាន អតេភាពកេីកេ និង វិសមភាពកមេិតទាប និងមានសិទ្ធិ កាន់ 
កាប់ ទេពេយសមេបត្តិរឹងមាំឈរលើ បទបញ្ញត្តិចេបាប់បេកប ដោយ សមធម៌ 
និង តមា្លាភាព តេងសមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល វេង ល្អ 
ជាង បេទេសដទេទៀត។ រដ្ឋាភិបាលក៏មានកាតព្វកិច្ចជាចេើនចំពោះ
បេជាជន ខ្លួនដេរ ដូច្នេះ តេូវបេឹងបេងធ្វើការដើមេបីសមេចបានសង្គម
មួយ កាន់ តេមានយុត្តិធម៌ និងសមភាពឡើង។

ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងចេើន  ក្នុង  ពីរ  
ទសវតេសរ៍   កន្លងទៅនេះ ប៉ុន្តេបេជាជន កេីកេនៅ កម្ពុជា នៅតេ ងាយ រង 
គេះ សូមេបីមាន ការបេបេួលតេ បន្តិច បន្តួច ក្នុង បេក់ ចំណូល ក្តី។ នៅ 
ឆ្នាំ ២០០៩ CDRI បាន រក ឃើញថា បេជាជន កម្ពុជា បេហេល ២០%  
រក ចំណូល បាន តេឹមតេ  ចិញ្ចឹមពោះ ដោយមាន ចំណាយ  បេចាំថ្ងេ តិច 
ជាង ១,២៥ដុលា្លារ ហើយបេជាជនបេហេល ៥០% តេូវរស់នៅ  ដោយ  
មាន ចំណាយ បេចាំថ្ងេតិចជាង ២ដុលា្លារ។ គេួសរ បេភេទ នេះ តេង 
ងាយ រងគេះ  ដោយសរ ការប៉ះទង្គិចផេសេងៗបណា្ដាលមក ពី  គេះ 
ធម្មជាតិ ដូចជា ទឹកជំនន់ និងគេះរាំងស្ងួត ឬបណា្ដាល មក ពី  ការ 
ចំណាយ ទៅ លើ  សេវា ថេទាំសុខភាព។

វិសមភាពលើទេពេយធន ជាពិសេស វិសមភាពដីធ្ល ី និងបញ្ហា ទាក់ 
ទង   នឹង  អសន្តសុិខ ក្នងុការកាន់កាប់ដី ជាមូលហេតុចមេបង មួយនេ ភាព 
កេកីេ។ បច្ចបុេបន្ន ៥៥% នេគេសួរនៅជនបទជាអ្នក កេកីេដីធ្ល ី(រូប ភាព 
២)។ ពួកគេមិនមានដីធ្ល ី ឬមួយមានដីតិចដំដុះបានតេមឹតេ ចិញ្ចមឹ  

ពោះ។ គេសួរទំាងនេះ តេវូជាប់ផុងក្នងុភាពកេកីេ ហើយ មិន អាច មាន 
អតិរេក ផលិតផល ជួយរួមចំណេកដល់កំណើន សេដ្ឋកិច្ច បានទេ។

រូបភាព ២៖ ស្ថានភាពកម្មសិទ្ធិដីកសិកម្មនេគេួសរនៅជនបទ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១១

គ្មានដី
15%

< 1 ហ.ត

> 3 ហ.ត

2 - 3 ហ.ត

1 - 2 ហ.ត

 
40%

25%

10%

10%

បេភព៖ CSES 2011

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្តេី បានប្តេជា្ញាកសងសមត្ថភាពស្ថាប័ន 
រដ្ឋបាល  ដធី្ល ីដើមេបីការពារតាមចេបាបន់វូ សទិ្ធកិានក់ាប ់ទេពេយសមេបត្ត ិរបស ់
មា្ចាស់  ដី តូចៗ ទប់ទល់នឹងការដកហូតដីធ្លី និងដើមេបីជំរុញវិនិយោគ 
ដោយ  បានគូសបញ្ជាក់ ថា នេះជាអាទិភាពគោលនយោបាយន េ 
រដ្ឋាភិបាល  ក្នុង អាណត្តិទី៥។ រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកិច្ចបេឹងបេង បង្កើន  
បទបញ្ញត្តិ សមេប់គេប់គេងសមេបទានដីសេដ្ឋកិច្ច ហើយ ធ្វើការ បេង 
ចេក  ដីធ្លី ឡើង  វិញ នៅតាមតំបន់សមសេប។

ការចេញប័ណុ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ដេលផ្តល់នូវសន្តិសុខ ដល់ ការ កាន ់
កាប់  ដី គឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌមួយ សមេប់ ការធ្វើពិពិធកម្ម សេដ្ឋកិច្ច តាម 
រយៈ ការជំរុញឧសេសាហូបនីយកម្ម។ បទពិសោធន៍នៅ តាម បេទេស   
ឧសេសាហកម្មថ្មីៗ បងា្ហាញថា គេួសរដេលមានប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិ   រ ឹង  មាំ 
ចេើន តេ ចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួន ហើយចូលទៅតំបន់ ទីបេជុំជន 
ដើមេបី ធ្វើការងារដេលជួយជំរុញឧសេសាហកម្មឡើង ហើយនេះជាកតា្តា 
ដ៏សំខាន់មួយនេការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច។ កម្មសិទ្ធិដី  ក៏រួមចំណេកក្នុង 
ដំណើរការរីកលូតលាស់ ទីផេសារផ្លូវការដេរ ពេះវាផ្តល់ នូវ មូលដ្ឋានមួយ 
សមេប់ការពងេីកឥណទានផ្លូវការ និងហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធសេវាកម្ម។

ការលុបបំបាត់ រាល់ឧបសគ្គដេលរារាំងផលិតភាពរបស់ មា្ចាស់ដី 
តូចៗ ជាកតា្តាសំខាន់បំផុតដើមេបី ញុំង ឲេយ   បេជាជន ជនបទ  មួយ ភាគ ធំ  
បាន ទទួលអត្ថបេយោជន៍ពី កំណើន ហើយក្នុងនេះ  ការ អនុវត្ត  គោល 
នយោបាយតេូវតេមានការ សមេប សមេួលគ្នា។ ឧបសគ្គ ចមេបងៗ 
រួមមាន បន្ទុកចំណាយ  ខ្ពស់ ក្នុង ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម, ការ 
ដំដុះ    ភាគចេើនអនុវត្តតាម បេបបេពេណី, និង កង្វះ ហេដ្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធ  បណ្ដុះបណា្ដាល។ កង្វះការផ្តល់សេវា ថេទាំសុខភាព និង 
បេព័ន្ធ សុវត្ថិភាព សង្គម បានធ្វើឲេយបញ្ហាទាំងនេះកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង 
ពេះវាបង្វេរធនធនចេញពីសកម្មភាព មានផលិតភាព ខ្ពស់។ គេ 
បា៉ាន់  ស្មានថា បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើ 
ផសស រហូតដល់ ២,៥% ក្នុងបេំឆ្នាំខាងមុខ។



រដ្ឋាភិបាល ក៏តេវូពេយាយមដក់បញ្ចលូបេជាជនកេកីេដេលគ្មានដី 
កសិកម្ម ទៅក្នងុដំណើរការរីកលូត លាស់ផងដេរ។ នៅតំបន់ ជនបទ 
ការ   ដក់បញ្ចលូនេះសំដៅដល់ ការបង្កើនឱកាសការងារនៅតាម ចំការ  
កៅសូ៊ និងចំការ ដំឡូងឈើ, ការអភិវឌេឍតំបន់នេសទ, និងការ ផ្តល់វគ្គ  
បណ្ដះុ បណា្ដាលលើ ការងារកេពីកសិកម្ម។ កំណើនសកម្មភាព នគរូប 
នីយ កម្ម  យ៉ាងលឿន ដោយសរមាន កំណើនក្នងុវិស័យ ឧសេសាហកម្ម 
និង សេវាកម្ម កំពុងតេបង្កើតឡើងនូវ វណ្ណៈពលករ តំបន់ ទីកេងុ ដូច្នេះ 
តេវូមានគោលនយោបាយ  សមេប់ជួយដោះសេយភាព ងាយ  រង 
គេះ។  រដ្ឋាភិបាល តេវូ បង្កើត គោលនយោបាយបៀវតេសរ៍ ថា្នាក់ ជាតិ  បេកប      
ដោយ  យុត្តធិម៌ ដេលថ្លងឹថ្លេងបានល្អរវាង តមេវូការឲេយ បន្ទកុ  ចំណាយ   
ផលិតកម្ម មានលក្ខណៈ បេកួតបេជេង ហើយនឹងតមេវូ   ការ ឲេយ   ពលករ  
មាន  កមេតិ ជីវភាពសមរមេយ។ តេវូបង្កើតផង ដេរ នូវ   បេព័ន្ធ សុវត្ថ ិភាព   
សង្គម ដើមេបីការពារគេសួរងាយរងគេះ អំពី វិបត្ត ិសេដ្ឋកិច្ច ផេសេងៗ។

រដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងផ្តល់អាទិភាពលើ ការបណ្ដុះបណា្ដាល 
និង  អប់រំ ទុកជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ ក្នុងការអភិវឌេឍសមេប់គេប់គ្នា។ 
ក្នុង នេះ ជំនាញបច្ចេកទេសតេូវតេពងេឹងពងេីកបន្ថេម ដើមេបីឲេយ កមា្លាំង  
ពលកម្ម  នៅទីជនបទដេលខ្វះការងារធ្វើនោះ មានជំនាញដ៏ចាំបាច់ៗ 
សមេប់  ជួយជំរុញ ឧសេសាហូបនីយកម្ម និងពិពិធកម្ម។ ដូច្នេះ តេូវ មាន 
ការ ពងេីក គមេងការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ និង បច្ចេក ទេស 
(TVET) និងការផេសព្វផេសាយផ្តល់គមេងទាំងនេះទៅ កាន់ តំបន់ 
ជាយ ៗ ។ ការបណ្ដុះបណា្ដាលក៏សំខាន់ណាស់ដេរ សមេប់ ពលករ  
ក្នុង  វិស័យ កសិកម្ម ដើមេបីជេើសយករបៀប ដំដុះថ្មីៗ មកបង្កើន ផលិត 
ភាព  ដំណាំផេសេងៗ។

ការគៃប់គៃងមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈយុទ្ធសស្តៃ
ការគេប់គេងមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបេំ

ឆ្នាំ  ខាងមុខ ខណៈដេល សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយកាន់តេស្មុគស្មាញ និង   
ចោទ បញ្ហាថ្មីៗចេើនឡើងដល់ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ។ សញ្ញា   
សំខាន់ៗ នេការបេបេួលបរិយកាសមា៉ាកេូហិរញ្ញវត្ថុ បានបងា្ហាញ 
ឡើង រួចជាសេច។ ជាអាទិ៍ តាមតួលេខ របស់ មូលនិធិ រូបិយវត្ថ ុ 
អន្តរជាតិ (IMF) អនុបាតឥណទាន ធៀបនឹង ផសស បានកើន 
ឡើង  យ៉ាងលឿន ពីរវាង ៦% ទៅ ៩% នៅឆ្នាំ ២០០០-២០០៥ 
ដល់ ជិត ៤០% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ កំណើនឥណទាន យ៉ាង លឿន នេះ 
កើត មានឡើងនៅក្នុងទីផេសារមួយ មានមនុសេសកកកុញ គ្មាន បទបញ្ញត្តិ 
ចេបាប់ គេប់គេន់ និងមានការបេើបេក់ដុលា្លារជាសំខាន់ ដេល អាច បង្ក 
ជា ហានិភ័យ ផេសេងៗ។

យន្តការបេកបដោយបេសិទ្ធភាព សមេប់គេប់គេងតេួតពិនិតេយ 
លើ អ្នក ផ្តល់ឥណទាន ចាំបាច់តេូវតេ បង្កើតឡើង។ អ្នកធ្វើគោល 
នយោបាយ  តេូវថ្លឹងថ្លេងឲេយបានល្អរវាង តមេូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
ផ្នេក មា៉ាកេូហិរញ្ញវត្ថុ នឹងការផ្តល់កេបខ័ណ្ឌអំណោយផលមួយ សមេប់ 
កំណើនឥណទាន និងការ ពងេីកសេវា ឥណទានក្នុងទូទាំងបេទេស 
ជាពិសេសសមេប់ សហគេសធុនតូចនិងមធេយម (SMEs) និង 
កសិករ ដំសេូវ ដេលមានដីតូចៗ។ កិច្ចការនេះទាមទារនូវវិធីសស្តេ
ជា រួម មួយ ដេលផ្តាតលើ  ឥណទានក្នុងបរិបទនេដំណើរការជំរុញឲេយ 
ទីផេសារ  ហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈជា ផ្លូវការ តេឹមតេូវឡើង។

បច្ចុបេបន្ន ឧសេសាហកម្មនៅកម្ពុជាភាគចេើនមិនទាន់អនុវត្ត ដំណើរ 
ការ ហិរញ្ញវត្ថុតាមបេបផ្លូវការទេ ដូចជាក្នុង ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម 
សវនកម្មឯករាជេយ និងការបង់ពន្ធ ជាពិសេសក្នុងចំណោម SMEs 
ដេល តំណាងឲេយមួយភាគធំនេកេុមហ៊ុននៅកម្ពុជា។ រចនាសម្ព័ន្ធមិន

ផ្លូវការនេអាជីវកម្ម ជាបេភព ចមេបងមួយនេភាពមិនបេកដបេជានៅ 
ក្នុង ទីផេសារ ហើយជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការពងេីកឥណទាន ពីសំណាក់ 
អ្នក ផ្តល់ កម្ចីក្នុងវិស័យផ្លូវការជាចេើន និងដល់ការធ្វើវិនិយោគ។

ការធ្វើឲេយរបៀបរបបហិរញ្ញវត្ថុ មានលក្ខណៈផ្លូវការឡើង ក៏ នឹង   
បន្ត លើក ស្ទួយសមិទ្ធផលថ្មីៗ ក្នុងការ បេមូលពន្ធ ពេម ទាំង   បង្ក ើន 
លទ្ធភាព ផ្នេកសរពើពន្ធ ដើមេបីផ្តល់ទុន  ជួយលើក កម្ពស់     ការ ផ្តល់ សេវា   
សង្គមដេលកំពុងមានតមេូវការខា្លាំង និង ផ្តល់ ធនធន សមេប់  ឲេយ  
សេដ្ឋកិច្ច អាច ទប់ទល់បាន នឹង ការ ប៉ះទង្គិច ផេសេងៗ   ពីផ្នេក ខាង កេ។ 
យន្តការ ផ្នេកស្ថាប័នក៏តេូវដក់អនុវត្ត ដេរ ដើមេបី ញុំង ឲេយ  ការ   បេើ បេស់   
ធនធន ទាំងនេះមានបេសិទ្ធភាពបំផុត មាន   ជាអាទិ ការ អភិវឌេឍ  
សមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើមេបី អាច មើល  ឃើញ ពីហានិភ័យ សេដ្ឋកិច្ច ដេល 
បេុង  កើតមាន, ការឆ្លើយតប បាន   សមសេប  ទៅនឹង  ស្ថានភាព អាសន្ន 
ផេសេងៗ និង ការកៀងគរ យ៉ាង មាន បេសិទ្ធភាព   នូវធនធន សមេប់ 
កំណេ  ទមេង់  សង្គម។

គោលនយោបាយសរពើពន្ធក៏សំខាន់ដេរ ក្នងុការ រកេសាតុលេយ ភាព  
សេដ្ឋកិច្ច ដើមេបីទាញយក បេយោជន៍ បានកាន់តេចេើនពី សមាហ រ ណ កម្ម      
ក្នងុតំបន់ និងជំរុញឧសេសាហកម្មថ្មីៗ ខណៈដេល ឧត្តមភាព    បេៀប     ធៀប    
របស់ កម្ពជុាកំពុងផ្លាស់ប្តរូចេញពី កមា្លាងំ ពលកម្ម  មា  ន តម្លេ  ទាប។ នា 
បច្ចបុេបន្ន ចេបាប់វិនិយោគមានគោលដៅ ទាក់ទាញ FDI ដូច្នេះ តេវូ  ត េ កេ 
សមេលួឡើងវិញ ដើមេបីផ្តល់ការ  លើក ទឹកចិត្ត  ដល់ SMEs ឲេយ ចូល រួម ក្នងុ 
សេដ្ឋកិច្ចផ្លវូការ។ ក្នងុពេលជាមួយគ្នា គោល  នយោ បាយ   សរ ពើ ពន្ធ ក៏ 
គួរ ជួយ សមេប សមេ លួ ឲេយ SMEs ទទួល  បាន  អត្ថ បេយោជន៍ ពី FDI តាម  
ការលើក ទឹក ចិត្ត ឲេយបង្កើត ឧសេ សាហ កម្ម   បនា្ទាប់ បនេ សំ  សមេប់ បមេើ 
ឧសេសាហកម្ម កម្មន្ត សលកម្ម ដូចជា ផលិតកម្ម  រថយន្ត ជាដើម។

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសមៃប់ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគ

រដ្ឋាភិបាល និងដេគូអភិវឌេឍន៍នានា បានឈានទៅមុខចេើន 
ណាស់  ហើយ ទាំងក្នុងការកេលំអ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន នៅ 
កម្ពុជា និងការធ្វើកំណេទមេង់បទបញ្ញត្តិចេបាប់ ដើមេបីជួយ សមេួល  
ដំណើរ  ការ ពាណិជ្ជកម្ម។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ស្ថាន ភាព បច្ចុបេបន្ន 
នេ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត នៅតេជា ឧបសគ្គ រារាំង ដល់គោល 
បំណង    ឈានឡើង នៅក្នុងខេសេចងា្វាក់បង្កើតតម្លេខាង កសិកម្ម និង 
ឧសេសាហកម្ម ពេមទាំងធ្វើឲេយផលិតករមានបន្ទុកចំណាយ កាន់ ត េ 
ខ្ពស់។ នៅពេលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ានជិតចូលមកដល់នេះ 
ការ   លុប បំបាត់ឧបសគ្គនានា នឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ ផលិតកម្ម 
ជួយ  ឲេយ ផលិតករមានលក្ខណៈបេកួតបេជេង នៅក្នុងទីផេសារ ក្នុងតំបន់ 
និង  លើក ទឹក ចិត្តដល់ FDI ។

សមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទន់ខេសាយ ដេលនាំឲេយ មាន   ការ  
យឺតយ៉ាវ និងចំណាយខ្ពស់ក្នុងការ ដឹក ជញ្ជូន វាកាត់ បន្ថយ  វិនិយោគ 
ក្នុងគេប់វិស័យ ជាពិសេស នៅតាម តំបន់ ដច់ ស េ យលដេល  គ្មាន 
ការតភា្ជាប់ និងកេីកេជាងគេ។ ការលើកកម្ពស់ សមត្ថភាព   ហេដ្ឋា  
រចនា   សម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងការតភា្ជាប់សំខាន់  ខា្លាំង ណាស់ ក្នុងការ ជួយ ឲេយ    
រដ្ឋាភិបាល  សមេចបាន  គោល ដៅនាំចេញ  ដ៏ធំធេង របស់ខ្លួន, ជំរុញ 
ឲេយ  មា ន មុខផលិតផលថ្មីៗ, និងពងេឹង  ពងេីក ខេសេ ចងា្វាក់ បង្កើត តម្លេ ក្នុង 
វិស័យ នានា។

ករណីអង្ករ ជាឧទាហរណ៍យ៉ាងចេបាស់មួយនេ ឧបសគ្គរូបវន្ត 
ដេល រារាំង គោលបំណងដ៏ធំធេង ក្នុងការនាំចេញ។ រដ្ឋាភិបាល មាន 
គោល ដៅនាំចេញអង្ករ ១លានតោន/ឆ្នាំ នៅតេឹមឆ្នាំ២០១៥ ដើមេបី 



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ 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

នយោបាយ បួនដេលកំណត់នូវកំណេទមេង់ដ៏ចាំបាច់ៗ ដើមេបី 
សមេច   ចក្ខុវិស័យ របស់កម្ពុជា លើការអភិវឌេឍទៅថ្ងេអនាគត គឺ ១) 
យុទ្ធសស្តេចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ (RSIII), ២) ផេនការ 
យុទ្ធសស្ត េអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP), ៣) គោល នយោបាយ អភិវឌេឍន៍  
ឧសេសាហកម្ម (IDP) និង ៤) ចក្ខុវិស័យ កម្ពុជា  ឆ្នាំ២០៣០ 
(CV2030)។ សមត្ថភាពស្ថាប័នគឺតេូវតេអភិវឌេឍឡើង ដើមេបី ឲ េយ  
កំណេ  ទមេង់ ទាំងនេះអនុវត្តបានល្អ។

បញ្ហា ចោទ ចមេបងមួយគឺ "បេក់កមេកេផ្លូវការ" បេមូលយក 
ដោយ មន្តេីរដ្ឋាភិបាល ដេលនាំឲេយ មាន បន្ទុកចំណាយខ្ពស់ក្នុង បេតិបត្តិ 
ការ ជំនួញ, ភាពមិនបេកដបេជានៅគេប់កមេិតនេទីផេសារ, ការ រាំង 
ស្ទះ  ដល់ ពាណិជ្ជកម្ម, និង ការបង្វេរធនធនចេញពីវិនិយោគ។ ការ 
សិកេសា មួយរបស់ CDRI រកឃើញថា បេក់កមេកេផ្លូវការលើការ 
នាំចេញ  អង្ករ បានធ្វើឲេយបន្ទុកចំណាយកើនឡើង ១០ដុលា្លារ/តោន 
ដេល បានបង្កឧបសគ្គដល់ភាពបេកួតបេជេងនេអង្ករ កម្ពុជា និង កាត់ 
បន្ថយទុនដេល ផលិតករអាច រកបានសមេប់វិនិយោគទៅក្នងុ ផលិត កម្ម    
សេូវអង្ករ។ ហេតុនេះ រដ្ឋាភិបាលតេូវពងេឹង ផ្នេក ការិយធិបតេយេយ 
ដេល ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ពេំដេន ដើមេបីធនាឲេយផលិតកម្ម 
និង  ការនាំចេញអង្ករកើនឡើងបាន ក្នុងបេំឆ្នាំខាងមុខនេះ។

ការកំណត់ ការអភិវឌេឍ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយបេកប 
ដោយ បេសិទ្ធភាព តេូវមាន សហបេតិបត្តិការ និងការសមេបសមេួល 
រវាងមន្ទីរកេសួង អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ នានា 
និងតេូវមានការចូលរួមពវីិស័យឯកជន ដើមេបីញុំង ឲេយ យន្តការ 
សមេប់ ជួយសមេួល ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ វាសមសេប តាម   
តមេូវ ការ ជាក់ស្តេង។ អ្នកតេូវចូលរួម មានជាអាទិ៍ អ្នក ដឹក នាំ  
កេុមហ៊ុនធំៗ, តំណាង SMEs, ផលិតករសេូវអង្ករ និង  ស្ថាប័ន  
សេវជេវ។ យន្តការ នានាតេូវតេពងេឹងឡើង ដើមេបលីើក កម្ពស់ 
សហបេតិបត្តិការអន្តរកេសួង និងការបេើបេស់ បេកប   ដោយ 
បេសិទ្ធភាព នូវធនធន របសវ់ិស័យឯកជន តាមការក សងភា ពជាដេ 
គូ រវាង រដ្ឋ និងឯកជន។

ដើមេបកីសង បេព័ន្ធ ការិយធិបតេយេយ ឲេយមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ 
គេ  តេូវត េធ្វើការងារ នៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌ ដេលមានសេប់។ ក្នុងនេះ 
តេូវ មានជាអាទ ិ ការកសងសមត្ថភាព អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន តាមរយៈ 
កំណេ ទមេង់វិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការ, ការពងេឹងលទ្ធភាពបេព័ន្ធ 
តុលាការ តាមរយៈគមេង បណ្ដុះបណា្ដាលសមេប់មន្តេី រាជការ, និង 
ការរៀបចំឡើងវិញនូវ កាំថា្នាក់បេក់បៀវតេសរ៍របស់ រដ្ឋបាល សុីវិល ទាំង 
មូល។ ក្នុងការកសងបេព័ន្ធការិយធិបតេយេយនេះ កត៏េូវ មានការ 
អភិវឌេឍ  ស្ថាប័ន ថ្មីៗ ឲេយ បានសេបតាមតមេូវការជាក់ស្តេង ដោយ តេូវ 
ឈរ លើគោលការណ៍មានតមា្លាភាព និងអភិបាលកិច្ច ល្អ ដូចជា  
គណៈកមា្មាធិការ សុរិយោដី និងកេុមបេឹកេសាអាជា្ញាកណា្ដាល ជា ដើម 
ដើមេបី បំបាត់ភាពមិន បេកដបេជាជួយសមេួលដល់ វិនិយោគិន។

កា្លាយជាបេទេសនាំចេញអង្ករធំបំផុតទី៣ នៅលើពិភពលោក។ ប៉ុន្តេ 
បច្ចុបេបន្ននេះ កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវគេប់គេន់ទេ 
សមេប់ កេច្នេសេូវ ឲេយបានសេបតាមតមេូវការ ទាំង ផ្នេក បរិមាណ និង  
គុណ ភាព។ រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវនានាដេលកំពុង ដំណើរ ការ សព្វ ថ្ងេ 
 មិនអាចបេកួតបេជេងនៅ ក្នុងតំបន់បានទេ ពេះមាន ចំណាយ  
ផលិតកម្ម ខ្ពស់ ដូចជាលើ អគ្គិសនី និងដឹកជញ្ជូន ជា ដើម។ ទោះជា 
រោង មា៉ាសុីនកិនសេូវអាចផលិតអង្ករបាន ១លាន តោន ក្នុង មួយឆ្នាំក្តី ក៏ 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បច្ចុបេបន្ន (កំពង់ផេ, សមត្ថភាព ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវគោក) 
មិនទាន់មានគេប់គេន់ សមេប់ដឹក ជញ្ជូន អង្ករ យ៉ាង ចេើន ដូច្នេះដេរ។

បញ្ហាជាអាទិភាពមួយក្នុងការបង្កើនភាពបេកួត បេជេង ដេល  អ្នក  
ធ្វើ គោលនយោបាយ និងអ្នក ដឹកនាំ  សហគេស អាជីវកម្ម បាន គូស 
បញ្ជាក ់គឺ ការកេលំអការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី។ ឱនភាព ផ្នេក ថាមពល 
បាន ធ្វើឲេយកម្ពុជាតេូវពឹងផ្អេកលើ អគ្គិសនីនាំចូលពី បេទេ ស ជិត ខាង 
ដេល មានថ្លេខ្ពស់ និង មិនសូវបាន ទៀងទាត់ និងធ្វើឲេយ គុណភាព សេវា 
ផ្គត់ផ្គង់បេបេួលខុសគ្នា ក្នុងទូទាំងបេទេស។ ជាក់ ស្តេង ដោយ សរ 
ការ ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមិនសូវទៀងទាត់នេះ មា្ចាស់រោង មា៉ាសុីន កិន សេូវ 
ជា រឿយៗ តេូវបង្ខំចិត្ត បេើមា៉ាសុីនភ្លើងដើរដោយបេង ឥន្ធនៈ មាន  តម្លេ 
ខ្ពស់ ហើយចំណាយផលិតកម្មក៏កើនឡើង ជាខា្លាំង។

រដ្ឋាភិបាល បានប្តេជា្ញាចិត្តធ្វើការកេលំអយ៉ាងចេើននូវហេដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ ថាមពល ដើមេបីឲេយកម្ពុជា កា្លាយជា បេទេសនាំចេញថាមពលមួយ 
នៅ តេឹម ឆ្នាំ២០២០ សេបតាម កម្មវិធីចេករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅ មហា អនុ 
ត បំន ់មេគង្គ របសធ់នាគរអភវិឌេឍនអ៍ាសុ។ី ក្នងុនេះ តេវូមាន ការ កសង  
ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាចេើន បនា្ទាប់ពីការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់ ផ្នេក  
បរិស្ថាន និងសង្គមបានចប់សព្វគេប់។ ក្នុងពេល ជាមួយគ្នា រដ្ឋាភិបាល 
និងដេគូអភិវឌេឍន៍ តេូវសមេចឲេយបាននូវគោលដៅពងេីក  បណា្ដា ញ    
បញ្ជូន ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងទូទាំង បេទេស។ សហបេតិបត្តិ ការ   
 រវាង  រ  ដ្ឋាភិបាល អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ នឹងដេគូក្នុង វិស័យ ឯក ជន 
ជា ធតុផេសំដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការសមេចគោលដៅទាំងនេះ។

ទន្ទឹមគ្នានឹងការកេលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ការកសង 
សមត្ថ ភាព ផ្នេកភស្តុភារ ដើមេបីអាចនាំចេញ ផលិតផល បេកប ដោយ   
បេសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ក៏សំខាន់ណាស់ដេរ ដើមេបីកាត់ បន្ថយ ចំណាយ 
ផលិត កម្ម និងមានការតភា្ជាប់កាន់តេបេសើររវាង ផលិតករ នៅកម្ពុជា 
នឹង    ទីផេសារក្នុងតំបន់ ជាពិសេស ផលិតករ នៅតាម ទីជនបទ។  
រដ្ឋា ភិ បាល    តេូវជំរុញបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារចេើនបេ ប យ៉ាង តាម  
ផ្លូវ ថ្នល់ ផ្លូវដេក និងផ្លូវទឹក ដេលមានលក្ខណៈតភា្ជាប់ល្អទៅនឹង  
តំបន់ ជន បទ និងបណា្ដាញផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារក្នុងតំបន់។

គន្លឹះក្នុងការកសងសមត្ថភាព និងសហបៃតិបត្តិការ
គន្លឹះដេលធនាឲេយកម្ពុជាមានកំណើន និងវិបុលភាពក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នា ំ 

ខាងមុខគឺ ការកសងសមត្ថភាព ស្ថាប័នដើមេបីអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌគោល 
នយោបាយ និងរបបនីតិរដ្ឋ នៅក្នុងសង្គម។ មានកេបខ័ណ្ឌ គោល 

ទស្សនៈទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារន្ះ គឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនម្នជាទស្សនៈរបស់
វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និង ធនាគារអ្អិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ ទ្។


