ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

ទំក់ទំនងរcង.រbរ នឹងGពdីd e>fសកម្ពុ១
(ចក្តី*្តើម
Hកម្ពុ

and Choque (2003), Huong et al. (2003) និង Krongkaew
åើញនJពខុសk

\ើកZំងពលកម្ម

et al. (2006) Ëើម្បីពិនិត្យពីទំហំឥទ្ធិពល'ររ[\ើJព¼ី

YZំង រ»ងកំ?ើនJព

¼របស់1Mរ។ សមី'រ@ម៉ូIលះ Oចសរ`រ

ជន¼ី¼ពឹង្អកJគើន

¼ី¼ នឹងកំ?ើន ផសស។ -

Ëើម្បីរកóក់ចំណ±ល

រចសម្ព័ន្ធ¯មវិស័យ@ទីផរពលកម្ម

ៈ

ើយយរ

ពលករ¼ី¼ក៏ស្ថិតក្នុង

នJពíញ់òៀប។ កន្លងមកពួកទទួលនមួយJគតូច
@អត្ថ-ìជន៍សរុបនពីកំ?ើន

យរតុភូត@'រ

Iលក្នុងះ y គឺ -ប៊ីលីQ'Zយ

អ្នក¼ី¼, E តំង

Êបចុះខ្លះៗរបស់»។ ßះបីជន¼ី¼មួយJគធំន'ររ"្វើ

ឲ្យនJព'ររ1Mរ (Iល`្មើនឹង ១ -សិនើ1Mរ

ក្តី ប៉ុª្តពួកស្ថិតក្នុង`ដ្ឋកិច្ច¾ផ្លូវ'រ ដូý្នះងពុំនóក់

ន'រ"្វើក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង`្មើ 0 ើត់ន'ររ

ចំណ±ល1ប់9ន់ ឬក៏សុវត្ថិJព'ររ¡ (Bell and Newitt

"្វើក្នុងវិស័យឧសហកម្ម), និង X តំងឲ្យ

2010)។ វិស័យកសិកម្មHចម្បងើគិតពីសមត្ថJពូប

@1Mរ (Oយុ 'រអប់រំ ¬ទ និង'ររនóក់ឈ្នួល),

យកយកកZំងពលកម្ម (៦៩% @កZំងពលកម្មសរុប) ប៉ុª្ត

តំបន់, ទំហំ1Mរ សជិក1Mរក្នុង¼ុមOយុខុសៗk, ចំនួន

ើពិនិត្យ¯មអ,កំ?ើនឹម

៤,៨%

ក្នុងអំឡុង«លពីjkំ

២០០០ ដល់ ២០១១ កសិកម្មន'រលូតÕស់យឺត
ឯ¡ៀត។

ងវិស័យ

វិស័យឧសហកម្មនរីកចើនW៉ង\ឿន

ូបយកនឹម

៩,១%

៉ង"្វើ'រ

ប៉ុª្ត

រយ'រណ៍ះòើóស់ទិន្នន័យ៉¼
`ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុ

ើនក់

OaនGព.រbរ

ùន'ររ"្វើ ឬន'ររ"្វើមិន«ញ\ញ។ អ្នកបើ'ររ

សប់'រÉវÊវះ Jពន'ររ"្វើវនកំណត់

នóក់ឈ្នួលប នឱ'សតិចតួចស់នឹងនíកផុតពី

'ររនរយៈ«លW៉ងcចស់ មួយ

Jព¼ី¼ ឬ"្វើវិនិìគËើម្បីពAីកឱ'ស'ររ ឬើកOជីវកម្ម
zល់ខ្លួន។

ពលកម្មសរុបHកម្ពុ

អត្ថបទះ២ ព Wមពិនិត្យÉវÊវពីចំណងក់ទងរ»ង

@-

ើយនិងនJព¼ី¼

៦០%

៥៤%

@ពលករំងះ"្វើ'រក្នុងវិស័យ

ចំçមពលករក្នុងវិស័យឧសហកម្ម ន ៦២% "្វើ'រក្នុង
្នកកម្មន្តល។ កZំងពលកម្មើនõើង ៣,៣% ក្នុងមួយ

of growth) ផលិតJពកZំងពលកម្ម និងកំ?ើនóក់ឈ្នួល
Ëើម្បីបញពីរចសម្ព័ន្ធ

ជនសរុប។

នចូលរួមក្នុង'ររ គឺ`្មើនឹង

កសិកម្ម, ២៦% ក្នុង`»កម្ម និង ១៤% ក្នុងឧសហកម្ម។ ក្នុង

។ អ្នកនិពន្ធនòើ 'រវិJគបពណ៌@លទ្ធJព

ើន'ររ[¯មកំ?ើន `ដ្ឋកិច(
្ច Employment elasticity
ពិត

មធ្យម

ក្នុងរយៈ«ល ១០jkំ មកដល់jkំ២០១១ ន ៨៣% @កZំង

ខ្ពស់រហូតដល់ ១៩,៨% (MOP 2012)។

Hកម្ពុ

៉ងក្នុងមួយ

សãហ៍ (NIS 2011) ßះក្នុងមុខរអ្វីក៏យ។

លទ្ធផល ក្នុងjkំ២០១១ Jព¼ី¼Hនក³ិត

រចសម្ព័ន្ធទីផរពលកម្មនិង'ររ

(CSES) នយកមកòើóស់ក្នុង

'រ"្វើម៉ូIល Probit។

រកន'ររក្នុង

សកម្មJពë្សងៗ IលនផលិតJពប ើយ

និងមី¼ច³ុះk

សប់'រវិJគបពិពណ៌ រីឯទិន្នន័យ1Mរនពី អØ្កត

មិនន'រzZស់ប្តូរYZំង¡។

កZំងពលកម្មH¯មជនបទJគើន

្ង, ចំណ±លក្នុងកសិន និង¾

កសិន និងទំហំដី។

@កZំងពលកម្មសរុបប៉ុçèះ។

ដូý្នះរចសម្ព័ន្ធ'ររHកម្ពុ

មធ្យមក្នុងមួយ

Oទិ៍ លក្ខណៈ

jkំៗ។ ឱ'ស'ររ

និងនិk'រ@ទីផរពលកម្ម,

នឹងកZំងពលកម្ម

និងនòើ 'រ៉ន់ùន Probit Ëើម្បីបញពីចំណងក់ទង

¡្បើងក្នុងO,ខ្ពស់

រ»ង'ររក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងឧសហកម្ម ើយនិងវត្តន

ផ្លូវ'រថ្មីៗនើនõើងក្នុងអ,ប៉ុនk

íប់¯ំងពីjkំ២០០៩

មក

ើយ»ើន

ងដល់ ៣,៦% ើសិនបូកបញ្ចូលំង

ប្ខjkំពីមុនjkំ២០០៩ ផង។ អ,បØ្កើត'ររ មិនន់

Jព¼ី¼។

1ប់9ន់ Ëើម្បីផ្តល់'ររដល់កZំងពលកម្មំងមូលQះ¡។
ßះW៉ងះក្តី អ,ùន'ររ"្វើ

វិធីO0្ត

១,១%

ម៉ូIល Probit៣ នយកýញមកពី'រសិករបស់ Jemio

មធ្យមនក³ិតប ឹម

យរ'រកំណត់និយមន័យធំទូÕយ@Jពន

'ររ"្វើ Iលនយក'ររ ំងអស់មកបូកបញ្ចូល សូម្បី
'ររIលíត់ទុកæ "យរងAះ" ðលគឺùនស្ថិរJព ឬ

១

២

៣

ÑៀបÑៀងយ zន់ លីស អ្នកÉវÊវក្នុងកម្មវិធី`ដ្ឋកិច្ច Uណិជ្ជកម្ម
និងសហ-តិបត្តិ'រក្នុងតំបន់។

ùនបទបញ្ញត្តិ1ប់1ង។ ចំនួន្តីចូលរួមក្នុងសកម្មJព`ដ្ឋកិច្ច
Hនក³ិតបឹម ៧៨% @កZំងពលកម្មសរុ
្តី ប រីឯ

អត្ថបទះ្អក\ើ លទ្ធផល@'រសិកមួយ (ýញផយក្នុង«លjប់ៗ)
Iលស្ថិតក្នុងគងÉវÊវពីកំ?ើនសប់1ប់k ផ្តល់មូលនិធិយ
Sida។

អ,សប់បុរសគឺ ៨៦% ។ មូលតុមួយ@នJពះ
គឺ្តីHចំយ«លើន[\ើ'ររក្នុងផ្ទះ

ម៉ូIល Probit គឺ -ប៊ីលQ
ី Iលអ5រ ផលមួយ (នតÎ្លពីរៈ
ក្នុងករណីះ គឺ 1Mរ ធូរPរ ឬក៏ ¼ី¼) »zZស់ប្តូរ H«លន'រzZស់
ប្តូរក្នុងតÎ្ល@ក¯ã Ëើមតុ។

íត់ទុក



Jរកិច្ចរបស់្តី។

Iលង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

រូបJព ១៖ 'ររនóក់ឈ្នួលរបស់បុរស និងី គិត¯មវិស័យ (%)
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-ភព៖ World Development Indicator

ឱ'ស'ររHតំបន់ជនបទ
ទី¼ុង។ ìង¯ម CSES -
ជនបទ តំងឲ្យ

នើន

ងHតំបន់

សមី'រYង¹មះបញពី ទំក់ទំនងរ»ងJពយឺត'ររ
@Pតុýញ នឹង'រzZស់ប្តូរក្នុងផលិតJព'ររ៖

ជន ន'ររ"្វើHតំបន់

មធ្យម ៦៨% @កZំងពលកម្មសរុបH¯ម

ជនបទក្នុងអំទ្បុងjkំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ចំកឯHទី¼ុង
នឹម ៥៧% ។ ក្នុងចំçមពលករHតំបន់ជនបទ ន
៥៩% ចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ៩,៨% ក្នុងកម្មន្តល, ៩,៥%
ក្នុងUណិជ្ជកម្ម និង-\ល ២១% ក្នុងវិស័យë្សងៗ¡ៀត។
'ររJគើនHទី¼ុង ស្ថិតក្នុងវិស័យUណិជ្ជកម្ម (២៨%),
កសិកម្ម (១៦%), កម្មន្តល (១១%), រដ្ឋលPរណៈ
និង'រUរ

តិ (៨%) និង វិស័យដ`¡ៀត (៣៧%)។

Iលក្នុងQះ ε

Gពយឺត.រbរ <កំhើន
Jពយឺត'ររ

ឬOំងតង់សុីQ'ររ

ឲ្យទិន្នផល, i

@កំ?ើន

ះ

¯ម

សប់វិស័យឧសហកម្ម

នលក្ខណៈល្អ

ប៉ុª្ត

ង ១០%

កសិកម្ម

និង`»កម្ម

វិស័យ

ូបយកពលករន

ើយ

ើន

វិជ្ជន ដល់

ង ជំរុញõើងយផលិតJព ដូចនតួ\ខ@Jពយឺត
ប

កំ?ើន'ររ

កំ?ើនផលិតJពHប។

និងផលO¼ក់¹យ

២,៤ ។ វិស័យះíត់ទុកæ ជំរុញõើងយកZំងពលកម្ម

-សិនើ ផសស (GDP) ើនõើង ១០%)។ ក្នុងអំឡុង«ល
Qះåើញæ

លទ្ធផល@វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល

សឹងùនរងឥទ្ធិពលអ្វីពីវិបត្តិ យនJពយឺត

ង មួយឯក¯ ('ររ ើនõើង \ឿន

ង Pតុýញ ឬ ឱ'ស'ររើនõើងើន

នលក្ខណៈអវិជ្ជនYZំង

ពីQះ។ ¯Cង ១ បញæ នឧសហកម្មប៉ុçèះIល

វិស័យ និងបg្ចាស់មកវិញ។ ពីjkំ១៩៩៥ ដល់ ១៩៩៨ Jព
រួមគឺខ្ពស់

ផលិតJព។

ស់ ដល់ ៥៥,៨ និង អវិជ្ជនក្នុង`»កម្ម ឹម ៣,៦។

វិស័យ "្វើឲ្យL-Mលដល់ឱ'ស'ររ ðលគឺ ទំហំIល

យឺត

«ល>Õ, និង P

Pតុýញក្នុងវិស័យកសិកម្ម

growth) បញពី បបទIល'រzZស់ប្តូរក្នុងPតុýញ¯ម
ផសស

វិស័យ, t

íប់ពីjkំ២០០៨ ដល់ ២០១១ Jពយឺត'ររ@កំ?ើន

(Employment elasticity or employment intensity of

ឱ'ស'ររទទួលរងឥទ្ធិពលពី'រzZស់ប្តូរ@

Jពយឺត'ររ@Pតុýញ (Employ

ment elasticity of output), Eតំងឲ្យ'ររ, y តំង

;ក់Éប់។ ផ្ទុយ[វិញ វិស័យកសិកម្ម និង`»កម្ម វ

នជំរុញយផលិតJព
វិស័យំងះជួលòើ។
ើន

ពលកម្មក៏នផលិតJពខ្ពស់ប¯មQះIរ (¯Cង ១)។

ង យចំនួន-

ជនIល

បុរសនឱ'សទទួលន'ររ

ង្តី។ ìង¯មនិk'រពិនិត្យåើញពីjkំ២០០៨ ដល់

¯Cង ១៖ Jពយឺត'ររ¯មវិស័យ@កំ?ើនPតុýញ (Sectoral Employment Elasticity of Output Growth) (ក្នុងអំឡុង
«លើសÑីស)
2008-11

1995-98

1999-2003

2004-07

2008-11

កសិកម្ម

0.78

0.44

0.09

-55.76

0.34

ឧសហកម្ម

4.33

6.91

-2.71

2.39

-2.15

`»កម្ម

0.99

1.03

0.71

-3.65

-3.48

សរុប

1.01

0.74

0.39

-0.16

-0.36

-ភព៖ 'រគណរបស់អ្នកនិពន្ធ្អក\ើ NIS 2011; IMF 2009; World Bank-WDI, 1995-2011



(¾ពី 2009)

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

¯Cង ២៖ ផលិតJពពលកម្ម¯មវិស័យ (ដុÕZរ/

៉ង/ពលករ, គិត¯មjkំើសÑីស)

1997

1998

2000

2001

2004

2007

2008

2009

2010

2011

កសិកម្ម

0.22

0.17

0.14

0.15

0.18

0.25

0.24

0.30

0.32

0.33

ឧសហកម្ម

1.19

0.94

0.75

0.53

0.61

0.62

1.36

0.68

0.70

0.75

`»កម្ម

0.82

0.40

0.64

0.49

0.43

0.46

0.94

0.64

0.57

0.65

មធ្យម

0.37

0.26

0.28

0.27

0.32

0.39

0.50

0.48

0.48

0.51

-ភព៖ 'រគណរបស់អ្នកនិពន្ធ្អក\ើ NIS 2011; IMF 2009; CSES, 2004-2011; World Bank-WDI, 1998-2011

អ្នកចូលរួមក្នុងវិស័យឧសហកម្ម។

២០១១ ើសិន ផសស ើនõើង ១០% កំ?ើន'ររIល

អ្នក¼ះ

នថយចុះក្នុងjkំ២០០៩ រហូតHឹម ២,៤%។ អ,Jព

ពលករបុរសទំនងទទួលនគឺ ៧,២% @កZំងពលកម្មបុរស
សរុប "ៀបនឹង ៦,៥% សប់ពលករ

ឱ'ស'Zយ

¼ី¼មិនOចកំណត់នយ្អក\ើ

្តី។

ទិន្នន័យសប់jkំ

២០១០ និង ២០១១ Qះ¡។ H«ល"្វើអØ្កត CSES មួយ

ផលិតGពពលកម្ម និងកំhើនiក់ឈ្នួលពិត
ពីjkំ២០០៨ ដល់ ២០១១ ពលកម្មតំងឲ្យ

\ើកៗ Oចើលåើញæ ើjkំសិកអប់រំរបស់1Mរ

មធ្យម ៦៦%

ើនõើងមួយjkំ Jព¼ី¼របស់1Mរថយចុះអស់ ១,៨%។

@Pតុចូលសប់វិស័យ`»កម្ម, ៥៤% @Pតុចូលសប់

ម ៉ង¡ៀត 1MរIលនដីW៉ងcចស់ ១,២ហិក¯

វិស័យកសិកម្ម, និង ៤៣% @Pតុចូលសប់ឧសហកម្ម។

មិនសូវ'Zយ

តួ\ខះគូសប

ើនក្នុងOយុពី ១៨ ដល់ ៦៤jkំ។

Jពពលកម្ម

;ក់ពី

ក្នុងលក្ខណៈ

រៈសំYន់@កំ?ើនផលិត
ធនPន`ដ្ឋកិច្ចសបកំ
់ ?ើន

នOយុ¹ម ១៨jkំ) Oចយនឹង'Zយ

(Krugman 1994)។
មួយ

`ចក្តីសន្និន

'ររកសិកម្មផ្តល់ផល

០.៣៣ដុÕZរក្នុង

តូចចØ្អៀត

៉ង ឬើន\ើសពី¡្វដង ើ"ៀបនឹងjkំ២០០០ (¯Cង

២)។ កំ?ើនះទទួលន
ក្នុងPតុចូល ដូច

។

ចម្បងផងIរមកពី 'រzZស់ប្តូរ

9ប់ពូជល្អ

ផ្ទុយ[វិញ 1Mរធំៗ

(នសជិក ៤,៧ក់ ឬ\ើសពីះ និងនសជិកើន

Pតុýញ Iលជួយ\ើកកម្ពស់Jព-កួត-hងរបស់¼ុមហ៊ុន
ក្នុងjkំ២០១១

អ្នក¼¡ គឺដូចkនឹង 1MរIលនសជិក

អ្នក¼។

ទីផរ'ររកម្ពុ

Hនមូលន

ក្នុងQះបុរសន1បដណ្ណប់\ើឱ'ស'ររ
ßះW៉ងះក្តី

'រចូលរួមរបស់្តីក្នុងសកម្មJព

`ដ្ឋកិច្ចកំពុងើនõើងក្នុង1ប់វិស័យ។ រកåើញæ វិស័យ

ងមុន និង'រòើóស់ជី

ឧសហកម្មនកំ?ើនជំរុញõើង យកZំងពលកម្ម និង

ækំសZប់សត្វច* និងiឿង៉សុីន។ ផលិតJពពលកម្មក្នុង

នផលិតJពពលកម្មខ្ពស់

`»កម្ម គឺ ០,៦៥ដុÕZរក្នុងមួយ

Iលនកំ?ើនជំរុញõើងយផលិតJព។

៉ង ឬើនõើងបន្តិចបន្តួច

ងក្នុង វិស័យកសិកម្មនិង`»កម្ម
ពលកម្មក្នុង

"ៀបនឹងឹម ០,៦៤ដុÕZរក្នុងjkំ២០០០។ ផលិតJពពលកម្ម

វិស័យកសិកម្ម និង`»កម្ម យទទួលឥទ្ធិពលពីវិបត្តិë្សងៗ

ក្នុងវិស័យឧសហកម្មនខ្ពស់

ង ដល់ ០,៧៥ដុÕZរក្នុង

ដូចនសØ្កតåើញក្នុងអំឡុង«លនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងផល

៉ង ប៉ុª្តពុំនជំរុញកំ?ើន ឧសហកម្មQះ¡ ពី#ះ

O¼ក់¯ម¹យក្នុងjkំ២០០៩។ ម ៉ង¡ៀត អ្នកបើ'ររ

មួយ

»តំងឲ្យ'រòើóស់ùន-សិទ្ធJពនូវកZំងពលកម្មIល

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ន-បប៊ីលីQ'Zយ

សមត្ថJពHនក³ិតHõើយ។

អ្នកបើ'ររក្នុងវិស័យë្សង¡ៀត

Ëើម្បី\ើកកម្ពស់គុណJពជីវិតរបស់-
វ'រឱ'ស'ររប៉ុçèះ¡
'ររនóក់ឈ្នួលឹមវ។

ជន កម្ពុ

មិនឹម

1MរចផុតពីJព¼ី¼

ប៉ុª្តក៏វ'រផងIរនូវ
CSES

ន

ើយក¯ãIលជួយឲ្យ
សំYន់

មធ្យម

'រពAីកលទ្ធJពនដីកសិកម្មòើóស់
ឯករឲ្យនឹមវនិងនសមធម៌

ន

ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី។

មធ្យម ៣៧៥.៣៦២Ñៀល (៩៣ដុÕZរ) និងក្នុង`»កម្ម
(១៣២ដុÕZរ)។

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី

ដូý្នះមតិ\ើកõើងសប់µលនìយ៉¼

២២៨.០៣៦Ñៀល (៥៦ដុÕZរ) ក្នុងjkំ២០១១ ក្នុងឧសហកម្ម
៥៣៤.៤៦៤Ñៀល

óក់ឈ្នួលើន

'រ"្វើនទី

¾កសិន។ 'រផ្តល់លទ្ធJពឲ្យ-

-

ជនរស់Hក្នុងCជPនីភ្នំ«ញ ពឹង្អក

២០១១។

YZំង\ើ 'ររ

បª្ថម គួរjក

សរុបសប់1Mរ Hក្នុងតំបន់Qះ "ៀបនឹងឹម ២៥%

បឋមភូមិ

សប់អ្នករស់Hក្នុងតំបន់្នរ។

នងក[ឲ្យក³ិតបឋមសិក

ក់ä្ដងHjkំ២០០៧

ក្នុងវិស័យកសិកម្មនឱ'ស'Zយ

អ្នក¼

1Mរចូលរួម
១១%

ខ្ពស់

និងH

ជនទទួលន'រអប់រំ

'ន់ើននរៈសំYន់ស់ ើយវិនិìគPរណៈ

នóក់ឈ្នួលIលតំងឲ្យ ៥៧% @-ភពóក់ចំណ±ល

លទ្ធផលរកåើញ

និង'រ

ដំំ និងពAីកសកម្មJព`ដ្ឋកិច្ច ក្នុង'រ×G្ន ឬលក់Cយ។

១១%

ដល់

រួមន

ម" យះOចជួយជំរុញផលិតកម្ម

សកម្មJពំងះជួយបØ្កើត'ររក្នុងកសិន

ក្នុងអំឡុងjk២០០៧
ំ

និង

¯ម'រចង¼ង

មធ្យម ៤១% ក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ១៥% ក្នុងឧសហកម្ម, និង
ក្នុង`»កម្ម

ង

'រអប់រំ។

នរកåើញæ

óក់ឈ្នួលពិត-íំÌរបស់ពលករក្នុងកសិកម្ម

ន

អ្នក¼ ខ្ពស់

ពិ`សសប់'រអប់រំក³ិតមធ្យមសិក

និងមធ្យមសិកទុតិយភូមិ។

'រពAីកថវិ'

ក៏គួរ

និងមធ្យមសិកបឋម

ភូមិ ដូចន\ើកõើងយlក Tong and Phay (ýញ

ង

ផយក្នុង«លjប់ៗ)។



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

ឯកOរPង
Bell, S. and K. Newitt (2010), Decent Work and Poverty Eradication: Literature Review and Two Country Study (London: Ergon
Associates)
CSES (2004-2011), Cambodia Socio-Economic Survey (Phnom Penh: Cambodia National Institute of Statistics)
Huong L.P., Tuan Q.B. and Minh H.D. (2003), Employment Poverty Linkages and Policies for Pro-poor Growth in Vietnam
(Hanoi: Institute of World Economy)
IMF, International Monetary Fund (2009), Cambodia: Statistical Appendix, IMF Country Report 09/48 (Washington, DC: IMF)
Jemio, C.L and C.M. Choque (2003), Employment-poverty Linkages and Policies: The Case of Bolivia (Geneva: International
Labour Ofﬁce)
Krongkaew, M., S. Chamnivickorn and I. Nitithanprapas (2006), “Economic Growth, Employment and Poverty Reduction
Linkages: The Case of Thailand”, Issues in Employment and Poverty Discussion Paper 20 (Geneva: ILO)
Krugman, P. (1994), The Age of Diminished Expectations (New York: Norton & Company)
MOP, Ministry of Planning (2012), Annual Progress Report (Phnom Penh: MOP)
NIS, National Institute of Statistics (2011), Statistical Yearbook of Cambodia 2011 (Phnom Penh: NIS)
Phann, D. (forthcoming), The Links between Employment and Poverty: Cambodia, Working Paper Series (Phnom Penh: CDRI)
Tong K. and Phay S. (forthcoming), “Inclusiveness and Spending on Public Education in Cambodia”, Annual Development
Review 2013-14 (Phnom Penh: Cambodia Development Resource Institute)
World Bank (2014), “World Development Indicators”, http://data.worldbank.org/data-catalog/-world-development-indicators

RមLន(ដ្ឋកិច្ច - OaនGពn>fស១
្នកះÑៀបCប់ពី សូចករ@`ដ្ឋកិច្ចពិភពlកសំYន់ៗ
និង `ដ្ឋកិច្ចHOសុីYងត្បូង និងYងើត។

និងìP

រ»ងចិន

និងជប៉ុន

\ើប

mះតូចៗមួយចំនួន

មិនន"្វើឲ្យខូចYតដល់`ដ្ឋកិច្ចចិន¡ ើយ'រ¯ំងចិតរបស់
្ត

កំ?ើន`ដ្ឋកិច្ចHOសុី និង-¡សឧសហកម្មមួយចំនួន

-¡សំងពីរក្នុង'រះÉយជ

នស្ថិរJពõើងវិញHjkំ២០១២។ ដូý្នះ'ររHសល់វ

ឥទ្ធិពល"្វើឲ្យកំ?ើននស្ថិរJព។

បន្តះÉយ

ផសស -íំjkំ Hហុងកុង PZក់ចុះមកឹម ២,៥% "ៀបនឹង

គឺ'រãរõើងវិញនូវទំនុករបស់អ្នកòើóស់

និងវិនិìគិន ឲ្យដល់ក³ិតHមុន«លនវិបត្តិ និងខ្ពស់
Qះ¡ៀត។
បន្ត¡ៀត

OសុីH

ង
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