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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

កម្ពុជាមានកំណើនយ៉ាងខ្ពស់រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៨ តាម 
រយៈ ការរីកចម្រើនខាងវិស័យកាត់ដ្ររ ទ្រសចរណ៍ សំណង់ 
និង អចលនទ្រព្រយ។ ចំពោះវិស័យកសិកម្ម ទិន្នផលដ្រលទទួល 
បាន មានស្ថិរភាពល្អ។ ដោយមានការជម្រុញដោយតម្រូវការ
ទីផ្រសារនាំច្រញ  ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាបានរួម ចំណ្រក 
ប្រមាណ ៨០% ន្រទំនិញនាំច្រញសរុប ក្នុងទសវត្រសរ៍កន្លង ទៅ  
និងបានញ៉ាំងឲ្រយកម្ពុជា កា្លាយជាប្រទ្រសនាំច្រញមួយដ្រល 
ពឹងផ្អ្រកខា្លាំងលើផលិតផលកាត់ដ្ររ។ ឧស្រសាហកម្មគ្មានផ្រស្រង 
របស់កម្ពុជាក៏មានកំណើនដ្ររ ដោយចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ  
បាន   កើន ឡើង ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ វិស័យសំណង់បាន កើន 
ឡើង  យ៉ាង គំហុកនៅមុនឆ្នាំ២០០៨ ដោយសារ ការហូរ ចូល   
មូល ធន ដ៏ច្រើន ជាពិស្រសពីប្រទ្រសចិន និងកូរ៉្រ ទៅក្នុង 
វិស័យ អចលនទ្រព្រយ និងសំណង់។

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល ដ្រលធ្វើឲ្រយកក្រើកស្រដ្ឋកិច្ច ពិភព 
លោកនៅឆ្នាំ២០០៨ បានប៉ះទង្គិចឧស្រសាហកម្ម កម្ពុជា យ៉ាង 
ខា្លាំង ធ្វើឲ្រយកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទ្រស  ធ្លាក់ចុះ  មក ត្រឹម 
០,១%  នៅចុងឆ្នាំ២០០៩ (ADB 2012) គឺ គ្រន់  បើ   ត្រ  បន្តិច  
ជាងប្រទ្រស ប្រុយណ្រ មា៉ាឡ្រសុី និង ថ្រ ដ្រល សុទ្ធត្រ មាន 
កំណើនអវិជ្ជមាន។ ប្រទ្រសឡាវ ទទួល  បាន  កំណើន ខ្ពស់ 
ជាង គ្រ គឺ ៧,៣% បនា្ទាប់មកមាន មីយ៉ាន់មា៉ា វៀតណាម និង 
ឥណ្ឌូន្រសុី។ អត្រកំណើន ១,១% នៅ ប្រទ្រស ហ្វីលីពីន 
ស្ទើរត្រស្មើគ្នានឹងអត្រជា មធ្រយម ១,៣% ក្នុង រយៈព្រល ដូចគ្នា 
របស់អាសា៊ាន។ បន្ថ្រមលើការ លំបាក ខាង ស្រដ្ឋកិច្ច គ្រះ 
ទឹក ជំនន់យ៉ាងធំក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដ្រលបំផ្លាញ ដ ំណាំ ដាំដុះ 
អស់រាប់មុឺនហិកតា បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ច និង 
សុខមាលភាពសង្គមនៅកម្ពុជា ជាពិស្រស ចំពោះ ប្រជាជន 
នៅជនបទ។ គ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិន្រះ បាន ពន្រយឺត 
កំណើន ក្នុងវិស័យកសិកម្ម បង្កឧបសគ្គដល់ការប្រឹងប្រងកាត់ 
បន្ថយភាពក្រីក្រ និងគម្រមកំហ្រងដល់សន្តិសុខស្របៀង 

ទូទាំង  ប្រទ្រស ទោះបីរដា្ឋាភិបាលបានធនាអះអាងថា កម្ពុជា 
នៅ ត្រ អាចនាំច្រញអង្ករបានក្តី។ 

មិនមានភស្តុតាងអ្វីបង្ហាញថា ការធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ច សាកល 
បាន ប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថុនោះទ្រ ទោះ បី 
មានរបាយការណ៍មួយចំនួនបញ្ជាក់ថា វិនិយោគិនបរទ្រស ជា 
ច្រើនបានដកទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួន ពីធនាគរកម្ពុជា ដ្រល    
បង្ហាញពី ការលំបាកខ្លះៗដ្ររក្នុងវិស័យធនាគរ។ ស្រដ្ឋ វិទូ   
មួយចំនួនបានលើកថា ដោយសារវិស័យធនាគរ និង  ហិរញ្ញវត្ថុ   
នៅកម្ពុជា មិនមានចំណងផ្រសារភា្ជាប់ជាមួយ ប្រព័ន្ធ  ធនាគរ 
ពិភពលោក វាក៏បានរួចផុតពីឥទ្ធិពលន្រ វិបត្តិ។ ទោះយ៉ាង 
ន្រះ ក្តី វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាសញ្ញាមួយដាស់តឿន ដល់ រដា្ឋាភិបាល  
កម្ពុជា ឲ្រយពិនិត្រយនិងរៀបចំគោល នយោបាយ ធនាគរ  និង   
ហិរញ្ញវត្ថុ ឡើងវិញ ដើម្របីជៀសវាងការ កើតមាន វិបត្តិ ឥណទាន 
ម្តងទៀត ដ្រលធ្វើឲ្រយវិស័យសំណង់ ត្រូវគំងដំណើរ។ មាន  
ស្រចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពី វិនិយោគិន ផ្ន្រក អចលនទ្រព្រយ 
ដ្រលបានគំងដំណើរការ  ដោយ សារ ការរឹត ត្របឹត ឥណទាន 
ភា្លាមៗ ហើយក៏ត្រូវធនាគរ ប្តឹង រឹបអូសទ្រព្រយ សម្របតិ្ត។

និនា្នាការន្រលំហូរចូលវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស (FDI) 
(គិតជា ការអនុម័តលើទ្រព្រយជាប់លាប់) បានចាប់ស្ទុះ ឡើង  
នៅក្រយឆ្នាំ២០០៤ ដោយសារកំណើនវិនិយោគ យ៉ាង  
គំហុកលើវិស័យកាត់ដ្ររ វារីអគ្គីសនី និងស្រវាកម្ម ហើយ  
បាន កើនខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំ២០០៧  ដ្រលមាន ចំនួន រហូត 
ដល់ ៨៦៦លានដុលា្លារ។ ចំនួន FDI ទទួល បាន  ការ  អនុម័ត 
ចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ២០០៨ ហើយ បន្ត ធ្លាក់ចុះ នៅ ឆ្នាំ 
២០០៩ ដោយសារការធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ចជាសាកល។ ប៉ុន្ត្រ 
លំហូរ ចូលន្រ FDI កើនដល់ ៥៥៣លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០១០ 
និងកើនខ្ពស់ថ្រមទៀតនៅឆ្នាំ២០១១ ដោយសារ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិភព លោក និងស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមងើប 
ច្រញ ពីវិបត្តិ។

ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកលទៅលើសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

នៅកមៃិតម៉ាកៃូ និងតាមវិស័យ
ហែម សុចិត្ត១

១	 លោកបណ្ឌិត	ហែម	សុចិត្ត	ជាសែដ្ឋវិទូ	នៅអាជា្ញាធរបែងកាតកម្ពុជា	នែទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី។

វិទៃយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងសៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ

កៃសួងផៃនការ

ឧត្តមកៃុមបៃឹកៃសា 

សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី



2

ចំពោះដំណើរការពាណិជ្ជកម្មវិញ កម្ពុជាអាច រក្រសា បា  ន 
កំណើនថ្ររ ទាំងការនាំច្រញ និងនាំចូល។ ទោះ យ៉ាង ន្រះ ក្តី 
ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មនៅត្របន្តរីកធំ ដោយសារកម្ពុជា ត្រូវ ការ  
នាំចូល ច្រើនជាងមានលទ្ធភាពនាំច្រញ។ ទំនិញ នាំ ចូល 
រួម មាន វត្ថុធតុដើមសម្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ ផលិត ផល  
អ្រឡិចត្រូនិក ទំនិញសម្រប់កសិកម្ម និងទំនិញ មូលធន   
ផ្រស្រង ទៀត ដូចជា គ្រឿងមា៉ាសុីនជាដើម។ កម្ពុជាក៏មាន នាំចូល 
ស្របៀង អាហារដ្ររ ជាពិស្រសពីប្រទ្រស ជិតខាង។ ដោយសារ 
ការ  នាចំ្រញរបសក់ម្ពជុា ពងឹផ្អ្រកយ៉ាងធលំើ ផលតិផល សម្លៀក 
បំពាក់ និងវាយនភ័ណ្ឌ ដូច្ន្រះការធ្លាក់ចុះ សម្លៀក បំពាក់  
នាំ ច្រញ បានប៉ះពាល់ខា្លាំងណាស់ដល់តម្ល្រ នាំច្រញ សរុប។

គណនីចរន្ត មានកំណើនអវិជ្ជមាននៅគ្រប់ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាង 
ន្រះ ក្តី តុល្រយការសរុប មានកំណើនវិជ្ជមានស្ទើរគ្រប់ឆ្នាំប៉ុន្ត្រក្នុង
ទំហំ មិនធំឡើយ។ 

ក្រុមគ្រួសារនៅជនបទ ត្រងបញ្ជូនសមាជិកគ្រួសារទៅ 
រក ការងរធ្វើក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ និងវិស័យសំណង់ នៅ  
រាជ ធនី  ភ្នំព្រញ ឬទីប្រជុំជនដទ្រទៀត។ ក្រុម ពលករ ទាំង 
ន្រះ ទទួលរងឥទ្ធិពលខា្លាំងបំផុត នៅព្រលដ្រល វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សាកល ប៉ះទង្គិចមកលើកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ២០០៨ នោះ។ 
ពួកគ្រ ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ ឬព្រយាយមស្វ្រងរកការងរ 

ក្នុង  វិស័យដទ្រទៀត ដូចជា វិស័យទ្រសចរណ៍ និង ស្រវាកម្ម 
ផ្រស្រង ៗ  ជាដើម។ ការសិក្រសាមួយអនុវត្តដោយ វិទ្រយាសា្ថាន 
បណ្តុះបណា្តាល និងស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (2009) 
បានបា៉ាន់សា្មានថា ការបាត់បង់ចំណូល ដោយសារ វិបត្តិ 
ហិរញ្ញវត្ថុសាកល បានជះឥទ្ធិពលលើ ៩៣.០០០គ្រួសារ 
(ប្រជាជន ៤៧០.០០០នាក់) នៅឆ្នាំ២០០៨ និង 
២១៧.០០០ គ្រួសារ (ប្រជាជនជាង ១លាននាក់) នៅបំណាច់ 
ឆ្នាំ២០០៩។

UNDP បានលើកឡើងថា ពលករក្នុងឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ 
សំណង់ និងទ្រសចរណ៍ ដ្រលបាត់បង់ការងរ នឹងត្រឡប់ 
ទៅ ភូមិស្រុកខ្លួននៅឯជនបទ នឹងបង្កជាសមា្ពាធ បន្ថ្រម ទៀត 
ដល់ធនធនកសិកម្ម។ ពលករចំណាកស្រុក ដ្រល មាន  
ចំនួនប្រហ្រល ២០០.០០០នាក់ និងភាគច្រើន ធ្វើការ នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រសថ្រ និងមា៉ាឡ្រសុី នោះ ទំនងនឹង ត្រូវត្រឡប់ មក 
កម្ពុជាវិញ។ មានការព្រួយបារម្ភថា ប្រសិនបើរដា្ឋាភិបាល មិន 
មាន បង្កើតគោលនយោបាយច្របាស់លាស់ ក្នុងការបង្កើត 
ការងរ និងផ្តល់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមទ្រនោះ ពលករ ដ្រល   
ត្រូវ បញ្រឈប់ ពី ការងរ និងពលករថ្មីៗទើបចូលក្នុងទីផ្រសារ ការងរ 
នឹងបង្កជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះរដា្ឋាភិបាល បង្កើន ទំហំ 
វិសមភាព សង្គម ព្រមទាំងរុញច្រនប្រជាជនត្រឡប់ចូលក្នុង

រូបភាព ១៖ ជញ្ជីងទូទាត់ ឆ្នាំ២០០២-២០១២p

ប្រភព៖ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១២
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ភាព ក្រីក្រទៀតផង។
ដើម្របីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច រដា្ឋាភិបាល 

កម្ពជុា បានដាក់ច្រញនូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្ត ផ្រស្រងៗ 
ដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទ្រសថ្រមទៀត។ រដា្ឋាភិបាល 
ក៏បានអនុវត្តវិធនការមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចជាច្រើន  ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ  
ស្រដ្ឋកិច្ច មានស្ថិរភាព ដោយប្រឹងដោះស្រយ បញ្ហា អតិផរណា  
ដ្រលជាបន្ទុកធំមួយក្នុង ជីវភាពដ៏តឹងត្រងស្រប់របស់  
ប្រជាជនន្រះ។ វធិនការផ្ន្រកសារពើពន្ធ រមួមាន ការលើក ល្រង 
ពន្ធនាំចូលលើផលិតផលប្រើប្រស់ ក្នុងកសិកម្មនិងសំណង់ 
ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនតាមរយៈការចំណាយមួយភាគនូវ  ពន្ធ 
នាំចូល លើផលិតផលប្រងកាត និងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរុឹង 
លើ ចំណាយសាធរណៈ។ រដា្ឋាភិបាលបានធ្វើអន្តរាគមន៍  ទប់ 
សា្កាត់ការឆក់ឱកាសក្រងចំណ្រញលើថ្ល្រអង្ករ តាម រយៈការ 
បញ្ច្រញ អង្ករប្រមាណ ៣០០តោន ទៅលើទីផ្រសារក្នុងថ្ល្រទាប 
ជាង  ថ្ល្រ ចរន្តនៅទីផ្រសារ។ 

ជាមួយគ្នានឹងគោលនយោបាយផ្រស្រងៗទៀត រដា្ឋាភិបាល 
ក៏បានអនុម័តនូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមមួយ ដ្រលគួបផ្រសំនឹង 
ជំនួយគំទ្រពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា អាចជួយជនក្រីក្រនិងក្រុម 
ងយ រងគ្រះផ្រស្រងទៀត ឲ្រយងើបខ្លួនច្រញពីវិបត្តិ ឬបង្ការ 
ពួកគ ្រពីការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពក្រីក្រកាន់ត្រជ្រ។ ជំនួយ 
គំទ្រ ទាំងនោះ រួមមាន មូលនិធិសមធម៌សុខភាព កម្មវិធី ស្របៀង 
សង្គ្រះបនា្ទាន់ កម្មវិធីស្របៀងពលកម្មនិងកម្មវិធី សុខភាព  
មាតានិងកុមារ ដ្រលអនុវត្តដោយ អង្គការកម្មវិធីស្របៀង   
អាហារ ពិភព លោក គម្រងផ្តល់អាហារនៅសាលារៀន  
អាហា រូបករណ៍ សម្រប់ ការអប់រំកម្រិតមធ្រយមសិក្រសា (ជា  ពិ 
ស្រស ឧបត្ថម្ភ ដល់ក្ម្រងស្រី) ផ្តោតចំគ្រួសារក្រីក្រនៅតាម  
ខ្រត្ត  ជ្រើសរីស មួយចំនួន មូលនិធិជាតិសន្តិសុខសង្គម និង 
គម្រង ធនារា៉ាប់រងសុខភាពបង់ថ្ល្រស្រចជាមុន។ 

យុទ្ធសាស្រ្តដើម្របីពន្លឿនពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ច ចាំបាច់ 
ខា្លាំងណាស់សម្រប់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចមាន និរន្តរភាព និង 
អំណោយ ផល ដល់ជនក្រីក្រ។ រដា្ឋាភិបាលបានកំណត់វិស័យ 
ជាច្រើន ទៀត ដ្រលមានសកា្តោនុពលសម្រប់ពង្រីក មូលដា្ឋាន 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ វិស័យទាំងនោះរួមមាន ផលិតកម្ម 
គ្រឿងអ្រឡិចត្រូនិក ការតម្លើងរថយន្ត ការក្រច្ន្រអាហារ 
ឧស្រសាហកម្ម ប្រងនិងឧស្ម័ន និងរ៉្រ។ កម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យ 
ចង់ កា្លាយជាប្រទ្រសនាំច្រញស្រូវឈានមុខ គ្រមួយក្នុង អនាគត 
ដខ៏្ល។ី តាមរយៈន្រះ រដា្ឋាភបិាលបានប្រងឹប្រងថ្រមទៀតក្នងុ ការ 

ធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម ដោយទាក់ទាញវិនិយោគពីវិស័យ
ឯកជនទាំងទៅលើផលិតកម្ម និងការក្រច្ន្រដ្រលមានជាអាទិ៍ 
មា៉ាសុីន កិនស្រូវ និងទំនាក់ទំនងខ្រស្រសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុង ស្រុក 
សម្រប់ការវិចខ្ចប់ និងគុណភាពសម្រច ដើម្របីបង្កើនតម្ល្រ 
បន្ថ្រមក្នុងស្រុក។ ប៉ុន្ត្រនៅមានកិច្ចការត្រូវធ្វើជាច្រើន ទៀត 
មុននឹងសម្រចបានសកា្តោនុពលដ៏ធំន្រះ ជាពិស្រស ការ រៀបចំ 
ផ្រនការផ្ន្រកធនធនមនុស្រស ដើម្របីអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពនិង 
ជំនាញ ក្នុងកមា្លាំងពលកម្ម។ ទីផ្រសារួមអាសា៊ាន នឹងអនុញ្ញាតឲ្រយ
លំហូរកមា្លាំងពលកម្មដោយស្ររីរវាងប្រទ្រសសមាជិក អាសា៊ាន 
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ តទៅ។ ន្រះគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយទៀត 
ដល់ រដា្ឋាភិបាល ឲ្រយផ្តល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្រឍជំនាញ។ 

ដោយឡ្រក វិបត្តិបំណ៉ាលបច្ចុប្របន្ននៅតំបន់អឺរ៉ូ បាននឹង 
កំពុង រារាំងបណា្តាប្រទ្រសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប មិនឲ្រយ
ងើបច្រញបានពីវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច ហើយអាចធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចពិភព 
លោក ត្រូវជាប់គំង។ បញ្ហាន្រះជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយ សម្រប់ 
កម្ពុជា។ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការ ទទួល  
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