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ប្រទេសកម្ពុជា 
 កំណ ើ នការនណំេញ វស័ិយណេសេរ ៍ នងិការវនិិណោគ ជាកត្តា ជំរុញឱ្យ ផ.ស.ស មានកំណ ើ នោ៉ា ងខ្ពស់ 
កនុងឆ្ន  ំ២០១៨។ ផទុយណៅវញិ អត្រត្តអតិផរណាមានកត្ររិតទាប។ ឱ្នភាពគ នើេរនា បានណកើនណ ើងក៏ពិតមរន 
ប៉ាុមនាកំណ ើ នការវនិិណោគផ្ទទ ល់ពើបរណេសបានជួយឱ្យបរមិា រូបិយប័ ណបត្ររងុណកើនខ្ពស់ ។    ការេុុះណខ្ោយនូវ    
កមាល ងំណសដ្ឋកិេចរបស់ត្របណេសឧសោហករមធំៗ  េនំងជាណធវើឱ្យកំណ ើ នណៅឆ្ន ណំនុះ និងឆ្ន ណំត្រកាយ ថរថយបនាិេណបើ
ណត្របៀបណធៀបនឹងឆ្ន  ំ២០១៨។ ដ្ំណាលគ្នន ណនុះ អតិផរណានឹងបនាសថិតកនុងកត្ររិតទាប ណហើយឱ្នភាពគ នើេរនា
នឹងថយេុុះបនាិេវញិ។ ណដ្ើរបើរកោឱ្យបាននូវកំណ ើ ន ផ.ស.ស ខ្ពស ់ត្របណេសករពុជា ចបំាេ់ត្រតូវលុបបំបាត់នូវគមាល ត
រវាងជំនញមដ្លកមាល ងំពលករមកំពុងមាន និងជនំញមដ្លេើផោរត្រតូវការ មដ្លអាេជួយឲ្យករពុជា ងាកណេញពើ
ការពឹងមផែកណលើកមាល ងំពលករមមដ្លមានត្របាក់ឈ្នួលទាប1។   

 

លេធផលទសដ្ឋកិច្ច  

កំណ ើ នណសដ្ឋកិេចកាលពើឆ្ន រុំន មានអត្រត្តរហូតដ្ល ់
៧,៣% មដ្លគ្នតំ្រេណោយកំណ ើ នដ្ខ៏្ពស់ននការនណំេញ ភាពរងឹមាំ
ននវសិ័យណេសេរ ៍ និងការបនាហូរេូលននវនិិណោគណោយផ្ទទ ល់ពើ
បរណេស (FDI)  (រូបភាព ៣.២៣.១)។ កំណ ើ នននការនណំេញ
េំនិញ និង     ណសវាករមគិតជាត្របាកដុ់្ល្លល រ ណកើនណ ើងពើ ១០,៧% 
កនុងឆ្ន  ំ ២០១៧ រហូតដ្ល់ត្របមា  ១៨,៣% កនុងឆ្ន  ំ ២០១៨។ 
េំនួនណ ញ្ៀវណេសេរអនារជាតិ ណកើនណ ើង ១០,៧% កនុងណនុះណ្ញៀវ
ណេសេររកពើសាធារ រដ្ឋត្របជាមានិតេិន បនាណកើនណ ើងបមនថរ
ណេៀតពើ ៤៥,៩% កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ដ្ល់ ៧០% កនុងឆ្ន កំនលងណៅណនុះ  
(រូបភាព ៣.២៣.២)។ កំណ ើ នលំហូរេូលនន FDI ណកើនណ ើងពើ 
១២,៦% កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ដ្ល់ត្របមា  ១៣,០% ។ 

ណបើមបងមេកត្តរវសិ័យវញិ វសិ័យកសិករមបានណកើនណ ើង

                                                            
1 ជំពូកណនុះ ត្រតូវបានសរណសរណោយ ឌងួ ពូល ង់ ននសាថ នណបសកករមរបស ់
ធនគ្នរអ្ិវឌឍន៍អាសុើ ត្របច ំត្រកុង ន្ំណពញ ត្របណេសករពុជា។ 
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ត្របមា  ១,៨% ណហើយកំណ ើ នកនុងឧសោហករមសទុុះណ ើងរហូតត្របមា  ១០,៨% ពើ
ឆ្ន  ំ២០១៧ ណោយសារមតកំណ ើ នដ្ខ៏្ពស់ននវសិ័យកាតណ់ដ្រ និងមសបកណជើង។ វសិ័យ
សំ ងក់ម៏ានកំណ ើ នខ្ល ងំផងមដ្រ ណោលគឺ ពើ ១៨,០% កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ រហូតដ្ល់ 
១៩,០%។ វសិ័យណសវាករម ណៅរកោកំណ ើ នត្រតឹរកត្ររិត ៦,៩%។  

 ណបើណទាុះបើជាកំណ ើ នមានសនទុុះណកើនណ ើងោ៉ា ងណាក៏ណោយ អត្រត្តអតិផរណា
បានថយេុុះពើ ២,៩% កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ រកណៅ ២,៥% កាលពើឆ្ន រុំន។ សថិរភាពនន
តនរលណសបៀង និងវធិានការរបស់រោឋ ្ិបាល ណដ្ើរបើេប់សាា ត់ការណ ើងតនរលណត្របង ជួយឱ្យ
អត្រត្តអតិផរណា ថយេុុះ និងជួយឱ្យត្របាកណ់រៀលណ ើងនថល ត្រតដំ្ត្រតសងនឹងត្របាកដុ់្ល្លល រ 
មដ្លត្រតូវបានណត្របើត្របាស់ោ៉ា ងេូលំេូល្លយ ណៅកនុងត្របណេសករពុជា សត្រមាបត់្រគប់ការេិញ
ទាងំអស់ ណលើកមលងមតការេិញដូ្រ តូេៗប៉ាុណណាណ ុះ។  

 អរនឹងកំណ ើ នណសដ្ឋកិេចកានម់តខ្ពស់ឱ្នភាពគ នើេរនា កប៏ានណកើន
ណ ើងមដ្រ ណោយការនេូំលមានកំណ ើ នណលឿនជាង ការនណំេញ។ ណបើគិតជាតនរល
ត្របាកដុ់្ល្លល រ កំណ ើ នននការនេូំលេំនិញណកើនណ ើងជាងពើរដ្ង ពើ ៩,៨% កនុងឆ្ន  ំ
២០១៧ រហូតដ្ល់ត្របមា  ២០,០% កាលពើឆ្ន រុំនណនុះ ភាគណត្រេើនណោយសារ
កំណ ើ នននការនេូំលវតថុធាតុណដ្ើរ និងសមាា រសត្រមាបណ់ត្របើត្របាស ់កនុងវសិ័យ
ផលិតករមសណរលៀកបំោក ់និងមសបកណជើងសត្រមាប់នណំេញ និងសមាា រ សំ ង។់ 
ឱ្នភាពគ នើេរនា រិនរាប់បញ្ចូ លជំនួយឥតសំ ង េំនងជាណកើនណ ើងពើ     
អត្រត្តសររូល ១០,៥%  នន ផ.ស.ស កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ដ្ល់ ១៣,៦% (រូប
ភាព ៣.២៣.៣)។  

 លំហូរេូលនន FDI មដ្លណៅមតបនាមានកនុងកត្ររិតខ្ពស់ មានេំហេឹំកត្របាកណ់លើស
ពើ ឱ្នភាពគ នើេរនា។ ត្របការណនុះផាល់លេធភាពឱ្យេុនបត្ររុងរូបិយប ័ណបរណេស បនា
ណកើនណ ើងរហូតដ្ល់ត្របមា ជាង ១០ ោនល់្លនដុ្ល្លល រ កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ ឬអាេរា៉ាបរ់ង
ការនេូំលបាន ៥,៦ មខ្។ េុនបត្ររុងណនុះ មានកត្ររិតខ្ពស់ជាងបំ ុលសាធារ ៈណត្រៅ
ត្រសុក។  

មផែកត្តរត្តរាងត្របតិបតាិការហរិញ្ញវតថុរបស់រាជរោឋ ្ិបាល េំណាយថវកិាឆ្ន  ំ
២០១៨ មានមានេំណនរណកើនណ ើង ណោយមាននឹងឱ្នភាពណសមើនឹង ៥,១% នន           
ផ.ស.ស ណោលគឺខ្ពស់ជាង  ឱ្នភាពថវកិា  ៣,១% សណត្ររេបានកាលពើឆ្ន  ំ២០១៧ 
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៣.២៣.១ សូេនករណសដ្ឋកិេចរួយេំនួន  (%) 
2019 2020 

កំណ ើ ន ផ.ស.ស 7.0 6.8 

អត្រត្តអតិផរណា 2.5 2.5 

តុល្លភាពគ នើេរនា –12.7 –11.8 

(ភាគរយនន ផ.ស.ស)   

ត្រប្ព៖ ការបា៉ា ន់ត្របមា របស់ ADB។ 
 

(រូបភាព ៣.២៣.៤)។  េំណាយថវកិា ត្រតូវបានណត្រគ្នងណសមើនឹង ២២,៩% នន     
ផ.ស.ស ណហើយការណត្រគ្នងេំ ូល វញិណសមើនឹង ១៧,៨%។ ោ៉ា ងណារិញ គិត
ត្រតឹរមខ្  ធនូ េំ ូលជាកម់សាងណកើនណ ើងណលើសពើណគ្នលណៅថវកិា ណោយសារការ
កតត់្រត្តណៅរិនទានប់ានបញ្ចបណ់ៅណ ើយ។  

ណគ្នលនណោបាយរូបិយវតថុ បនាណផ្ទា តណលើការរកោសថិរភាពអត្រត្តបាូរត្របាក់
ណរៀល និងត្របាកដុ់្ល្លល រ និងណលើការធានថា ឥ ទានទាងំឡាយ បានបនាគ្នតំ្រេ
ដ្ល់កំណ ើ នណសដ្ឋកិេច។ ឥ ទានមដ្លផាល់ដ្លវសិ័យឯកជន បានណកើនណ ើង 
២៣,២% កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ មដ្លនឱំ្យផលណធៀបឥ ទានដ្ល់វសិ័យឯកជនណលើ 
ផ.ស.ស ណកើនណ ើងរហូតដ្ល់ ៨៣,៣% គិតត្រតឹរេុងឆ្ន ។ំ  

សក្តា នុពលទសដ្ឋកចិ្ច 

 កំណ ើ នណសដ្ឋកិេចរបស់ត្របណេសណជឿនណលឿន និងរបស់សាធារ រដ្ឋ
ត្របជាមានិតេិន មដ្លជាណគ្នលណៅេរបងសត្រមាប់ការនណំេញរបស់ករពុជា ត្រតូវ
បានពាករ ៍ថានឹងថយេុុះជាងរុន។ ត្របការណនុះេំនងជាណធវើឱ្យសនទុុះ
កំណ ើ នននការនណំេញរបស់ករពុជា និងកំណ ើ នេំនួនណ្ញៀវណេសេរ មានកត្ររិត
ទាបជាងឆ្ន រុំន។ ដូ្ណេនុះកំណ ើ ន ផ.ស.ស ត្រតូវបានណរើលណ ើញថា នឹងថយ
រកណៅ ៧,០% ណៅឆ្ន ណំនុះ និង ៦,៨% កនុងឆ្ន  ំ២០២០ (រូបភាព 
៣.២៣.៥)។  

ណបើមបងមេកត្តរវសិ័យវញិ ណគរពឹំងថា វសិ័យឧសោហករម និងវសិ័យសំ ង ់
នឹងងាយេេួលរងផលប៉ាុះោល់អវជិជមានខ្ល ងំជាងណគ ណោយសារធាល ក់េុុះនន
កំណ ើ នណសដ្ឋកិេចននត្របណេសឧសោហករមធំៗ។ កំណ ើ នកនុងវសិ័យ    
ឧសោហករមេំនងជាថយេុុះរកណៅត្រតឹរ ១០,១% កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ និង 
៩,៤% កនុងឆ្ន  ំ២០២០។ ណហើយកំណ ើ នននវសិ័យសំ ងនឹ់ងថយេុុះរក
ណៅ ១៧,០% ណៅឆ្ន ណំនុះ និង ១៦% ណៅឆ្ន ណំត្រកាយ។ កំណ ើ នននវសិ័យណស
វាករមនឹងថយេុុះ ប៉ាុមនាកនុងកត្ររិតរួយតិេតួេ ណោលគឺរកណៅត្រតឹរ ៦,៨% 
កនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ដូ្េគ្នន នឹងកំណ ើ នកនុងវសិ័យកសិករម មដ្លនឹងថយរកណៅ 
១,៧%។ 

ជារួយនឹងកំណ ើ នយតឺជាងរុន ការធាល កេុ់ុះតនរលណត្របងណលើេើផោរអនារជាតិ និង
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សថិរភាពតនរលណសបៀង អត្រត្តអតិផរណាអាេបនាសថិតកនុងកត្ររិតទាប ណោលគឺណៅកត្ររិតជា
រធយរ ២,៥% ណៅឆ្ន ណំនុះ និងឆ្ន បំនទ ប។់  

កំណ ើ នណសដ្ឋកិេចទាបជាងឆ្ន រុំន និងអត្រត្តទាបននអតិផរណា គួរអាេកាត់
បនថយឱ្នភាពគ នើេរនា ត្តររយៈការថយេុុះននការនេូំលវតថុធាតុណដ្ើរ ណដ្ើរបើផលិត 
សត្រមាប់នណំេញ។ ឱ្នភាពគ នើេរនា ត្រតូវបានរពឹំងេុកថា នឹងថយេុុះរកណៅត្រតឹរ
កត្ររិតត្របមា  ១២,៧% នន ផ.ស.ស ណៅឆ្ន ណំនុះ និង ១១,៨% ណៅឆ្ន ណំត្រកាយ។     
លំ ហូរេូលនន FDI កនុងកត្ររិតខ្ពស់នឹងជួយផ្ទតទ់ាតឱ់្នភាពគ នើេរនា ត្រពរទាងំ
ជួយបងគរេុនបត្ររុងអនារជាតិសរុប ឱ្យណកើនណ ើងដ្ល់ត្របមា  ១២ ោនល់្លនដុ្ល្លល រ
កនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ឬអាេរា៉ាបរ់ងការនេូំលបានត្របមា  ៦ មខ្។ ដូ្េបានណលើកណ ើងខ្ង
ណលើ    េំនួនណនុះគឺមានកត្ររិតខ្ពស់ជាងបំ ុល សាធារ ៈណត្រៅត្របណេសរបស់ករពុជា។ 
អត្រត្តបំ ុលសាធារ ៈ ណធៀបនឹង ផ.ស.ស នឹងសវិតកនុងរងវង ់៣០,០% ។ 

ជារួយនឹងការថរថយកំណ ើ នជាងឆ្ន រុំន ណគ្នលនណោបាយសារណពើពនធឆ្ន ណំនុះ 
ណផ្ទា តណលើការកាតប់នថយឱ្នភាពថវកិារកត្រតឹរ ៤,៥% នន ផ.ស.ស ណបើត្តរត្តរាង   
ត្របតិបតាិការហរិញ្ញវតថុរបស់រោឋ ្ិបាល។ ណគ្នលនណោបាយរូបិយវតថុ នឹងបនារកោលំនឹង
តនរលត្របាកណ់រៀល ណធៀបនឹងត្របាកដុ់្ល្លល រ។ រោឋ ្ិបាលមានណគ្នលបំ ង ជំរុញការណត្របើ
ត្របាស់ត្របាកណ់រៀលឱ្យបានណត្រេើនណ ើងជាសនសរឹៗ ណហើយធនគ្នរជាតិកំពុង ោកណ់េញនូវ
បេោឋ នកតាិយុតិត្របុងត្របយត័ននន សត្រមាប់ត្រគបត់្រគងហានិ្យ័របស់ធនគ្នរ ណដ្ើរបើ
ឈានណៅបំណពញត្តរេំ ុេណៅអនារជាតិ។  

ហានិ្័យពើខ្ងណត្រៅដ្ស៏ំខ្នរួ់យ មដ្លណធវើឱ្យប៉ាុះោល់ដ្ល់េសសនៈវសិ័យណនុះ 
គឺ ណសដ្ឋកិេចសកលអាេថយេុុះខ្ល ងំជាងកត្ររិតមដ្លបានរពឹំងេុកនណពល ណនុះ។     
ហានិ្័យរួយណេៀត គឺសហភាពអឺរ ៉ាុបនឹងបនាអនុវតាត្តរមផនការរបស់ខ្លួន កនុងការពយួរ
ភាពអនុណត្រគ្នុះោ ិជជករមដ្ល់ត្របណេសករពុជា ណត្រការករមវធិើេំនិញត្រគបម់បបោ៉ា ងណលើក
មលងមតអាវុធ មដ្លសហភាពអឺរ ៉ាុបផាល់ដ្ល់ត្របណេសមដ្លមានការអ្ិវឌឍតិេតួេ។           
ហានិ្័យកនុងត្រសុកគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ររួមាន ការណកើនណ ើងនូវផលណធៀបឥ ទានណលើ 
ផ.ស.ស និងណត្រគ្នុះរាងំសងួតមដ្លអាេណកើតមានណ ើងណៅឆ្ន ណំនុះ។ 

រញ្ហា ប្រឈម្ផ្ផែកទោលនទោបាយ—រិេគម្លា តជំនាញ 

 ត្របណេសករពុជាបានសណត្ររេបាននូវកំណ ើ នោ៉ា ងខ្ពស់ ត្តររយៈការផគត់ផគងក់មាល ងំ
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ពលករមមដ្លមានត្របាកឈ់្នួលទាប ប៉ាុមនាដំ្ណាក់កាលអ្ិវឌឍនម៍បបណនុះ កំពុងឈានជិត
ដ្ល់េើបញ្ចប។់ ណដ្ើរបើបនារកោកំណ ើ នខ្ពស់នណពលអនគត ត្របណេសករពុជាត្រតូវអ្ិវឌឍ
កមាល ងំពលករមជំនញ មដ្លងាយសត្ររបខ្លួនណៅត្តរបមាល ស់បាូរដ្ឆ៏្បរ់ហ័សននបណេចកវេិា 
ដូ្េជាការណត្របើត្របាស់បណេចកវេិាសវ័យត្របវតាិករម និងបណេចកវេិារនុសសយនា មដ្លកំពុងមាន
ឥេធិពលណលើណសដ្ឋកិេចេូទាងំសកលណល្លក   ។  

កនុងរយៈណពលជាណត្រេើនឆ្ន កំនលងរកណនុះ ត្របណេសករពុជាបានសណត្ររេនូវវឌឍនភាព
គួរឱ្យកតស់មាគ ល់កនុងវសិ័យអបរ់ ំប៉ាុមនាការអណងាត និងការសិកោថមើៗជាណត្រេើនបានបងាា ញ
ថា វនិិណោគិន និងត្រកុរហ ុនននកំពុងជួបការលំបាក ណត្រោុះថា គមាល តរវាងជំនញ
មដ្លកមាល ងំពលករមមាន និងជំនញមដ្លវនិិណោគិន និងត្រកុរហ ុនត្រតូវការ កានម់តរ ើកធំ
ណៅៗ។ ជាការឆលុុះបញ្ច ងំេំ ុេណនុះ សនទសសនរូ៍លធនរនុសសរបស់ធនគ្នរ        
ពិ្ពណល្លកឆ្ន  ំ២០១៨  មដ្លជាការវាស់មវង ណោយណត្របើត្របាស់រងាវ ស់េត្ររុុះ ដូ្េជា     
អត្រត្តេូលណរៀន និងអត្រត្តណបាុះបងណ់ចលការសិកោ េំនួនឆ្ន សំិកោគិតជារធយរ និង
គុ ភាពននការណរៀនសូត្រតណពលកំពុងណរៀនណៅកនុងសាល្លណរៀន បានោក់េំណាតថ់ាន ក់
ត្របណេសករពុជា ខ្ងណលើសាធារ រដ្ឋត្របជាមានិតត្របជាធិបណតយយឡាវ និងរើោ៉ា នម់ា៉ា មត
បនាិេប៉ាុណណាណ ុះ កនុងេំណណារបណាា ត្របណេស មដ្លជាសមាជិកននសមាគរននត្របជាជាតិ
អាសុើអាណគនយដូ៍្េគ្នន  ប៉ាុមនាពិនទុសនទសសន ៍០,៤៩ របស់ត្របណេសករពុជាណៅទាបឆ្ង យជាង       
សនទសសនរ៍បស់ត្របណេសណវៀតណារ ០,៦៧ (រូបភាព ៣.៣៤.៦)។ ការអូនបនល យរិន   
ផគូរផគងគ្នន  រវាងជំនញមដ្លឧសោហករម និងត្រកុរហ ុនននត្រតូវការ និងជំនញមដ្លផាល់
ឱ្យយុវជន កនុងសាល្លណរៀន ររួទាងំណៅត្តរត្រគឹុះសាថ នមដ្លមានឯកណេសខ្ងអប់របំ ាុ ុះ
បណាា លបណេចកណេស និងវជិាជ ជើវៈ (TVET) គឺជាកត្តា ដ្៏សំខ្ន ់មដ្លនឱំ្យមានគមាល ត
ជំនញមបបណនុះ។ ត្របសិនណបើណគរិនបិេគមាល តណនុះឱ្យបានឆ្បរ់ហ័សណនុះណេ ត្របណេស   
ករពុជានឹងបាត់បងផ់លត្របណោជន ៏មដ្លខ្លួនអាេេេួលបានពើកមាល ងំពលករមវយ័ណកមង 
មដ្លមានេំនួនកានម់តណត្រេើនណៅៗ ជារិនខ្ន។ 

រោឋ ្ិបាលេេួលសាគ ល់ពើភាពបនទ ន់កនុងការបិេគមាល តជំនញ។ កាលពើណពលថមើៗ
ណនុះ រោឋ ្ិបាលបានោកណ់េញណគ្នលនណោបាយជាតិសាើពើការអបរ់បំ ាុ ុះបណាា ល      
បណេចកណេស និងវជិាជ ជើវៈ ២០១៧–២០២៥ ណោយណផ្ទា តការយកេិតាេុកោកណ់លើការ       
កសាងការសហការឱ្យកានម់តជិតសនិេធបមនថរណេៀត រវាងត្រគឹុះសាថ នអបរ់ ំនិងវសិ័យឯកជន។ 
ការសហការណនុះ នឹងណធវើឱ្យការអប់រកំាន់មតណផ្ទា តណលើតត្ររូវការេើផោរ។ ការណផ្ទា ុះបាូរព័តម៌ាន

CAM = ករពុជា, INO = ឥ ឌូ នូសុើ, LAO = ឡាវ, MAL 
= មាណ សុើ , MYA = រើោ៉ា ន់មា៉ា , PHI = ហវើលើពើន, SIN 
= សិងាបុរ ើ, THA = នថ, VIE = ណវៀតណារ។ 
ត្រប្ព៖ ធនគ្នរពិ្ពណល្លក។ 
https://datacatalog.worldbank.org/ 
dataset/human-capital-index (េូលណរើលណៅនថង
េើ ១៣ មខ្ រើន ឆ្ន  ំ២០១៩)។ 
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ជាបជ់ាត្របចរំវាងត្រកុរហ ុនឯកជន និងត្រគឹុះសាថ ន TVET និងការសហការគ្នន កនុងការណរៀបេំ 
និងអនុវតាករមវធិើសិកោ TVET នឹងជួយធានោ៉ា ងណាឱ្យជំនញមដ្លផាល់ មានភាព
ត្រសបគ្នន ជារួយនឹងជំនញមដ្លណគកំពុងត្រតូវការ។ ណដ្ើរបើជួយសិសសនិសសតិ ណៅត្តរសាល្ល
ណរៀន ណរៀនណេុះនូវជំនញ មដ្លចបំាេស់ត្រមាបយុ់គសរ័យឌើជើថល ត្របណេសករពុជា ត្រតូវការ
ត្រគូបណត្រងៀនមដ្លមានគុ ភាពបណត្រងៀនខ្ពស់ណត្រេើននកប់មនថរណេៀតនិងចបំាេ់ត្រតូវមានការ
ផាល់ការគ្នតំ្រេហរិញ្ញវតថុដ្ល់កុមារត្រកើត្រក និងសិសសមដ្លណរៀនពូមក៕  


