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ករវវិឌ ថមីៗ ៃនេគលនេយបយពណិជជកមម និងភពពកព់ន័ធែដល ចមន ស្រមបវ់ស័ិយកតេ់ដរ
សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងរបស់កមពុជ
ែផនកទ ីI – ករវវិឌ េគលនេយបយពណិជជកមម 
1. េសចក្តេីផ្តើម 
 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង គឺជឆ្អងឹខនងៃនេសដ្ឋកិចច
កមពុជកនុងរយៈេពលពីរទសវត រក៍ន្លងមកេនះ។ ករវវិឌ េនកនុង
េគលនេយបយពណិជជកមម ទងំកនុងេពលថមីៗ  និង មកររពឹំង
ទុក ចមនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំមកេលើវស័ិយេនះ។ ជលទធ
ផល ករវវិឌ េនះនឹងបះ៉ពល់ដល់េសដ្ឋកិចចកមពុជ និង្របកឈ់នួល 
និងលកខខណ្ឌ ករងររបស់កមមករនិេយជិត។  
 
ករេចញផ យេលើកទី្របៃំន្រពឹត្តិប្រតពត័ម៌នរបស់អងគករអន្តរ
ជតិខងករងរ ស្តីពីវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង
របស់កមពុជ ពិនិតយេមើលភពពកព់ន័ធែដល ចមនៃនករវវិឌ
េគលនេយបយពណិជជកមមថមីៗរមួមន ករដកខ្លួនេចញរបស់
ច្រកភពអងេ់គ្លសពីសហភពអឺរ ៉បុ កររកិំលេចញរបស់កមពុជពី
ថ នភព "្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុត" (LDC) េទជ

្របេទសែដលមន្របកចំ់ណូលមធយមក្រមតិទប និងភព្របេសើរ
ៃនករនេំទកនទី់ផ រសហរដ្ឋ េមរកិនូវ្របេភទំនិញស្រមប់
េធ្វើដំេណើ រ (travel goods) ពីកមពុជ ។   
 
ែផនកទី I េផ្ត តេលើភពពកព់ន័ធៃនករវវិឌ ែផនកេគលនេយបយ
ទងំេនះ រឯីែផនកទី II រមួមនពត័ម៌នបចចុបបននភពជេទៀងទតអំ់ពី
សថិតិសំខន់ៗ ទកទ់ងេទនឹងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
និងែសបកេជើងេនកនុង្របេទសកមពុជ។1  

                                                            
1 ករវភិគេនកនុង្រពឹត្តបិ្រតពត័ម៌នេនះគឺែផ្អកេលើ សថិតិផ្លូវករពី្របភពផ្លូវករេផ ងៗ 
រមួទងំគណៈកមមករអឺរ ៉ុប (Eurostat), UNCTAD, ្រកសួងពណិជជកមមរបស់កមពុជ 
្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះវជិជ ជីវៈ គណៈកមម ធិករវនិិេយគកមពុជ អគគនយក ្ឋ នគយ និង
រ ្ឋ ករ វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងធនគរជតិៃនកមពុជ។ ILO សូមទទួល គ ល់ និងែថ្លងអំណរ
គុណ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងពណិជជកមម គណៈកមម ធិករវនិិេយគ
កមពុជ អគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករ វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលបន

 
2. រៈសំខនៃ់នវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង 

ចំេពះេសដ្ឋកិចចកមពុជ 
 
េនកនុងឆន  ំ2015 តៃម្លបែនថមរបស់វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ង
ែសបកេជើង តំ ងឱយ្របមណ 11 ភគរយៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ 
េហើយរមួចំែណកជិតពីរភគរយកនុងចំេ ម 7 ភគរយៃនកំេណើ ន 
ផសស របស់្របេទស។2 ករអភវិឌ វស័ិយេនះ្រតូវបន
ជំរញុេ យករនេំចញ េ យពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលើទីផ រ
សហភពអឺរ ៉បុ និងសហរដ្ឋ េមរកិ។ កលពីឆន កំន្លងេទ ្របមណ 
80 ភគរយៃនករនេំចញទំនិញសរបុរបស់កមពុជ គឺជផលិតផល
សេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង េហើយនេំចញជចមបងគឺេទកន់
ទីផ រសហភពអឺរ ៉បុ (43 ភគរយ) និង សហរដ្ឋ េមរកិ (29 
ភគរយ)។3  
 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងរបស់កមពុជ បនរកី
លូត ស់គរួឱយកតស់មគ ល់កនុងរយៈេពលពីរទសវត រក៍ន្លងមក
េនះ េ យចបេ់ផ្តើមពី 80 នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិៃនតៃម្លនំ
េចញកនុងឆន  ំ1996 រហូតដល់ 6.8 ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន ំ
2015។ វស័ិយេនះគឺជមលូ ្ឋ នចមបងៃនេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស 
េ យរកចំណូលបន បព់ន់ នដុ ្ល រៃនរបិូយបណ្ណ បរេទស 
ផ្តល់ករងរដល់កមមករ បែ់សននក ់(87 ភគរយជ្រស្តី)4 ្រពម  

គ្ំរទ និងផ្តល់ទិនននយ័េនកនុងករេបះពុមពផ យេនះ។ ល់កំហុសេផ ងេទៀតគបបសីនមត់
ថជរបស់ ILO។  
2 វទិយ ថ នជតិសថិតិៃនកមពុជ 
3 អគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករៃនកមពុជ (GDCE) 
4 កំណត្់រ សថិតិរបស់្រកសួងពណិជជកមមស្តីពីកម្ល ងំករងរសំេលៀកបំពក ់និងែសបកេជើង 
(មថុិន 2016)  



 

 
2 | ្រពឹត្តបិ្រតពត័ម៌នវស័ិយកតេ់ដរសំេលៀកបំពកន់ិងែសបកេជើងកមពជ | េបះពុមពេលើកទី 5

ទងំេដើរតនួទីយ៉ងសំខនេ់នកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក។5   
របូទី 1: សមសភពៃនកំេណើ ន ផសស មវស័ិយជតៃម្លពិតរបស់

កមពុជ (ភគរយ) 

 
* ករពយកររបស់ IMF (ម្រ  IV IMF របយករណ៍េលខ 16/340, វចិឆិក 2016) 
និងវទិយ ថ នជតិសថិតិៃនកមពុជ (NIS) 
្របភព៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិៃនកមពុជ, IMF និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ  
 
ករផ្ល ស់ប្តូរែផនកេគលនេយបយពណិជជកមម ែដលបះ៉ពល់ដល់
ករនេំចញសេម្ល កបំពក់ ចមនភពពកព់ន័ធយ៉ងខ្ល ងំស្រមប់
េសដ្ឋកិចចកមពុជ។ ករវវិឌ ថមីៗចំននួបី ចមនផលបះ៉ពល់េលើ
វស័ិយេនះជវជិជមន ឬអវជិជមន។ ករវវិឌ ទងំេនះ រមួមន៖  
 

ក. គេ្រមងដកខ្លួនេចញរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លស 
ពីសហភពអឺរ ៉បុ (“Brexit”) 
ខ. ករដំេឡើង ថ នភពេសដ្ឋកិចចកមពុជពី LDC េទជ
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមតិទប និង 
គ. ករសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភបិលសហរដ្ឋ េមរកិ កនុងករ
ផ្តល់ដល់កមពុជនូវករចូលទីផ ររបស់ខ្លួនេ យអនុ
េ្រគះ គម នពនធនចូំលស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រ ចបពី់ៃថង
ទី 1 ែខកកក  ឆន  ំ2016 តេទ។   
 

                                                            
5 របយករណ៍រមួ ្រកសួងពណិជជកមមៃនកមពុជ និងធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB)៖ 
ឧស ហកមមកតេ់ដរសំេលៀកបំពករ់បស់កមពុជ៖ 
ករេ ះ្រ យក ្ត ្របឈមៃនបរយិកសេ្រកយកូ  (តុ  2004 p. iii) 

ក.  គេ្រមងដកខ្លួនេចញរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លស ពី               
សហភពអឺរ ៉បុ (“Brexit”) 
 

ករចកេចញរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លសពីសហភពអឺរ ៉បុ ចមន
ផលបះ៉ពល់អវជិជមនមកេលើវស័ិយនេំចញ និងេសដ្ឋកិចចរបស់
កមពុជ។ ផលបះ៉ពល់អវជិជមនទងំេនះ ចេកើតេឡើងេ យ រ៖  

i) ករធ្ល កចុ់ះនូវអ្រ ប្តូរ្របកត់ៃម្លពិតរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លស
េធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិមននយ័ថ អនកេ្របើ្របស់ជនជតិ
អងេ់គ្លសចំ យេលើទំនិញនចូំលរមួទងំផលិតផលសំ
េលៀកបំពកនិ់ងែសបកេជើងែដលផលិតេនកមពុជ ចធ្ល ក់
ចុះ េហើយ 

ii) េ្រកយេពលចកេចញពីសហភពអឺរ ៉បុ ច្រកភពអងេ់គ្លស
ចមនិរក នូវករផ្តល់ភពអនុេ្រគះក្រមតិដែដលៃនករនំ

េចញទំនិញរបស់កមពុជ។ 
 
រៈសំខនៃ់នទីផ រអឺរ ៉បុស្រមបក់មពុជ  

សហភពអឺរ ៉បុ គឺជទីផ រនេំចញដធំ៏បំផុតរបស់កមពុជេ យ
្រសូបយក្របមណជិតពកក់ ្ត ល (45 ភគរយ) ៃនករនេំចញ
សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងរបស់កមពុជ កនុងអំឡុងឆមសទីមយួ
ៃនឆន  ំ 2016។6 សហភពអឺរ ៉បុបនក្ល យជទីផ រធំបំផុតស្រមប់
ករនេំចញរបស់វស័ិយកនុងឆន  ំ 2014 េ យមនតៃម្លេលើសទីផ រ
សហរដ្ឋ េមរកិជេលើកដំបងូ ែដលមនិធ្ល បម់នកន្លងមក។  

រៈសំខនៃ់នទីផ រសហភពអឺរ ៉បុកំពុងេកើនេឡើង (េមើលរបូទី 2) 
េ យកនុងេនះករនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងរបស់
កមពុជេទកនទី់ផ រអឺរ ៉បុ េកើនេឡើងពី 645 នដុ ្ល រ េមរកិ
កនុងឆន  ំ 2009 ដល់ 2.9 ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ 2015។ 
កំេណើ នេនះមយួែផនកគឺេ យ រ្របពន័្ឋអនុេ្រគះ "្រគបយ៉់ង
េលើកែលងែត វធុ" និងករបនធូរបនថយ "វធិន្របភពេដើម"។7  

6 អគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករៃនកមពុជ (GDCE). 
7 ពត័ម៌នពីេគហំទរ័្រកសួងពណិជជកមមកមពុជ។ មនអន ញ មេគហទំពរ័៖ 
http://www.moc.gov.kh/en-us/faqs/catid/5/contentid/14  
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ងទី 1៖ ចំែណកករនចូំលផលិតផលសេម្ល កបំពក ់និង 
ែសបកេជើង របស់សហភពអឺរ ៉បុ ពីកមពុជ ( ម្របេទសែដលបន 
េ្រជើសេរ ើស គិតជភគរយ) 

 
2000 2005 2010 2015 

H1 
2016 

ច្រកភពអងេ់គ្លស 30.1% 24.3% 28.0% 27.2% 24.3% 

ល្លឺមង៉ 31.0% 50.1% 24.5% 22.1% 20.4% 

ហូឡងដ់ ៏ 7.1% 4.0% 15.3% 12.6% 12.0% 

េអសប៉ញ 2.7% 6.2% 9.2% 10.5% 12.4% 

ប ងំ 11.6% 5.8% 4.2% 8.4% 10.5% 

អុី លី 0.7% 1.3% 6.7% 7.8% 7.2% 

ែបលហ ុកី 3.9% 2.3% 6.0% 3.8% 5.3% 

សុ៊យែអត 4.5% 2.0% 1.9% 1.4% 1.4% 

េផ ងេទៀត 8.4% 4.0% 4.2% 6.2% 6.5% 

សហភពអឺរ ៉បុសរុប 
28 

100% 100% 100% 100% 100% 

o/w Euro19 63.1% 73.3% 68.8% 69.2% 71.7% 

្របភព៖ សថិតិអឺរ ៉ុប (EuroStat) (ដក្រសងេ់ចញកលពីៃថង ១៨ តុ  ២០១៦) 
 

ទីផ រច្រកភពអងេ់គ្លស គឺជសមសភគដសំ៏ខនបំ់ផុតៃនករនំ
េចញសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើងរបស់កមពុជេទកនទី់ផ រ
សហភពអឺរ ៉បុ។8 េនកនុងចំេ ម្របេទសជសមជិករបស់សហ 
ភពអឺរ ៉បុទងំ 28 ច្រកភពអងេ់គ្លសគឺជអនកទិញធំជងេគៃនផលិត 
ផលនេំចញរបស់កមពុជចបពី់ឆន  ំ 2010 មក។ ្របេទសេនះ
ែតមយួបន្រសូបយកជិតមយួភគបីៃនផលិតផលនេំចញ 
សេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើងរបស់កមពុជេទកនទី់ផ រសហភព
អឺរ ៉បុទងំមលូ កលពីឆន កំន្លងេទ។ ទីផ រច្រកភពអងេ់គ្លសមន

រៈសំខនយ៉់ងខ្ល ងំស្រមបផ់លិតផលនេំចញសេម្ល កបំពក ់
និងែសបកេជើងរបស់កមពុជ។  

                                                            
8 EUROSTAT ៃនគណៈកមមករអឺរ ៉ុប។ 

របូទី 2: ផលិតផលនេំចញសេម្ល កបំពក ់
និងែសបកេជើងរបស់កមពុជ េទកនទី់ផ រធំៗរបស់ខ្លួន (2000-
2015) 

 
្របភព៖GDCE ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
 

កិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមបចចុបបននរបស់កមពុជជមយួសហភព
អឺរ ៉បុ  

្របពន័្ឋអនុេ្រគះ "្រគបយ៉់ងេលើកែលងែត វធុ" របស់សហភព
អឺរ ៉បុ (EBA) ផ្តល់ដល់្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុតចំននួ 
49 មចំ តថ់ន ករ់បស់អងគករសហ្របជជតិ នូវករចូលេទ
កនទី់ផ រសហភពអឺរ ៉បុេ យគម នពនធនចូំលនិងគម នកូ  
ស្រមបក់រនេំចញផលិតផលទងំអស់ េលើកែលងែត វធុនិង
្រគបរ់េំសវ។9 កមពុជគឺជ្របេទសមយួកនុងចំេ ម្របេទសទងំ 
49 ទងំេនះ។ "្រគបយ៉់ងេលើកែលងែត វធុ" គឺជែផនកមយួៃន 
"្របពន័ធអនុេ្រគះទូេទ" របស់សហភពអឺរ ៉បុ និងជគេ្រមងដ៏
សំខនម់យួេដើមបជីយួ ្របេទសកំពុងអភវិឌ ន ៍េលើកសទួយេសដ្ឋកិចច
របស់ខ្លួន េ យផ្តល់ដល់ពកួេគ នូវភពអនុេ្រគះែផនកពនធនចូំល 
េនេពលលកេ់ទកនទី់ផ រសហភពអឺរ ៉បុ។ កនុងនមជសមជិក
មយួៃនសហភពអឺរ ៉បុ អងេ់គ្លសព្រងីកករទិញផលិតផលសេម្ល ក
បំពក ់និងែសបកេជើងរបស់កមពុជេ យគម នពនធនចូំលេ្រកម
គេ្រមង EBA។   

9 គេ្រមង EBA ្រតូវបនអនុមត័េ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក  EU 416/2001, 
េ យចូលជធរមនចបពី់ៃថងទី 5 ែខមនី ឆន  ំ2001 (http://www.moc.gov.kh/en-
us/faqs/catid/5/contentid/14), 

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Exports to the US

Exports to the EU

Exports to the ROW

ករនេំចញេទកន់ េមរកិ 
ករនេំចញេទកនអ់ឺរ ៉បុ 
ករនេំចញេទកន្់របេទសេផ ងៗ 
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ងទី 2: ្របេទសទទលួផលពី EBA េនកនុងតំបន់ សីុ 
និង្របេទសមនិបនទទលួផលពី EBA មយួចំននួេនកនុងតំបន់ សីុ 
(ចតទុ់កថជគូ្របកតួ្របែជងរបស់កមពុជ)៖  

្របេទសទទួលផលព ីEBA 
កនុងតំបន់ សីុ 

្របេទសមនិបនទទួលផល EBA 
កនុងតំបន់ សីុ 

ហ្វ គ នី ថ ន ចិន 
បងក់្ល ែដស ឥណ្ឌូ េនសីុ* 
ប៊ុយ ន ៃថ 
កមពុជ េវៀត ម* 

វ   
មយ៉ីនម៉់10   
េនប៉ល់   
ទីមរ័   

្របភព៖ គណៈកមមករអឺរ ៉បុ 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152839.pdf 
* មនសិទធិទទួលបនកិចច្រពមេ្រព ងទូេទ GSP របស់សហភពអឺរ ៉បុ (GSP 
ស្តង់ រ) ែដលផ្តល់ករកតប់នថយពនធនចូំលស្រមប ់ ca. 66% ៃនខទងព់នធនចូំល 
EU ទងំអស់ ស្រមប្់របេទសែដលមន្របកច់ំណូលទប ឬ្របេទសែដលមន
្របកច់ំណូលមធយមក្រមតិទប ែដលមនិបនទទួលអតថ្របេយជនព៍ីករចូលទីផ រ
អឺរ ៉បុេ យែផ្អកេលើ្របពន័ធអនុេ្រគះេផ ងេទៀត។ ចិន និងៃថ បនរកំិលេចញពី
គេ្រមង Standard GSP េនៃថងទី 1 ែខមក  ឆន  ំ2015។  
 

មន្របេទសមយួចំននួេទៀតេនកនុងតំបន់ សីុ ែដលជអនកទទលួ
ផលៃនគេ្រមង EBA របស់សហភពអឺរ ៉បុ ែដលរមួមន បងក់្ល
ែដស វ និងមយ៉ីនម៉់ ែដលកំពុងែត្របកតួ្របែជងយកចំែណក
ទីផ រដសំ៏ខនរ់បស់សហភពអឺរ ៉បុ។ អ្រ េ្របើ្របស់ EBA11 បន
េកើនេឡើងជបន្តបនទ ប ់(ពី 83.1% ដល់ 87.1%)12 េហើយែ្រប្របួល
យ៉ងខ្ល ងំពី្របេទសមយួេទ្របេទសមយួេទៀត។ បងក់្ល ែដសគឺជ
្របេទសែដលេ្របើគេ្រមង EBA ធំជងេគបំផុត បនទ បម់កមន 
កមពុជ។ េនកនុងឆន  ំ 2014 ្របេទសទទលួផលទងំពីរេនះរមួគន  
តំ ងឱយ្របមណ 85.4% ៃនករនេំចញទងំអស់ េ យេ្របើ
្របស់្របពន័ធអនុេ្រគះ EBA។13 

                                                            
10 បនទ បពី់មនេសចក្តីសេ្រមចេ យសននសីិទរបស់អងគករអន្តរជតិខងករងរ (ILO) 
េដើមបយីកេចញទស នៈអវជិជមនរបស់ខ្លួនេចញពីមយ៉ីនម៉់ កលពីៃថងទី 12 ែខមថុិន ឆន  ំ2012 
សហភពអរឺ ៉ុប បនផ្តល់្របពន័ធអនុេ្រគះ GSP ជថមីដល់្របេទសេនះ កលពៃីថងទី 19 ែខកកក  
ឆន  ំ2013 េ យអនុវត្ត្របតិសកមមចបពី់ៃថងទី 13 ែខមថុិន ឆន  ំ2012។ ្របពន័ធអនុេ្រគះ GSP 
្រតូវបនដកេចញពីមយ៉ីនម៉់ កនុងឆន  ំ 1997 េ យ រែតមនកររេំ ភយ៉ងធងនធ់ងរ និងជ
លកខណៈ្របពន័ធេទេលើេគលករណ៍ៃនអនុសញញ របស់ ILO ស្តីពីពលកមមេ យបងខំ។  

េតើករចកេចញរបស់អងេ់គ្លសពីសហភពអឺរ ៉បុ (Brexit) ចមន
នយ័ដូចេម្តចស្រមបវ់ស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង
កមពុជ?  

 
េគមនិចបស់ថេតើករចូលទីផ រច្រកភពអងេ់គ្លស របស់កមពុជ
េ យ្របពន័ធអនុេ្រគះ នឹងេនែតមន បនទ បពី់អងេ់គ្លសចកេចញ
ពីសហភពអឺរ ៉បុឬយ៉ង ។ ចមនលទធភពមយួចំននួដូច
ខងេ្រកម៖ 
 ច្រកភពអងេ់គ្លសេនែតរក កិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមម

អនុេ្រគះបចចុបបនន (គម នពនធនចូំល គម នកូ ) ស្រមប់
្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុតទងំអស់ ឬ 

 ច្រកភពអងេ់គ្លសងកមករកវធិនរបស់ WTO ែដលេន
េ្រកមវធិនេនះ ្របេទសែដលអងេ់គ្លសមនិមនកិចច្រពម
េ្រព ងពណិជជកមមេសរ ី (FTA) ជមយួ ដូចជកមពុជ 
នឹងែលងទទលួបនករចូលទីផ ររបស់្របេទសេនះ 
េ យអនុេ្រគះជស្វ័យ្របវត្តិេទៀតេហើយ។  

 
្របសិនេបើច្រកភពអងេ់គ្លសងកមករកវធិន WTO អនក កែ់តង
េគលនេយបយរបស់កមពុជ ចែស្វងរក FTA េដើមបរីក ភព
អនុេ្រគះបន្តេទេទៀត។   
 
ករធ្ល កចុ់ះៃនរបិូយបណ័្ណ េផនរបស់អងេ់គ្លស េធៀបនឹងដុ ្ល រ
េមរកិ 
 

កនុងរយៈេពលប៉នុម នែខថមីៗេនះ របិូយបណ័្ណ អងេ់គ្លសបនធ្ល កចុ់ះ
យ៉ងខ្ល ងំ េធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិ ករធ្ល កចុ់ះេនះទំនងជមនិ
មនលកខណៈបេ ្ត ះ សននេនះេទ។ េយង ម IMF14 របិូយ
បណ័្ណ េផន បនធ្ល កចុ់ះជបន្តបនទ បរ់យៈេពល 24 ែខ គិត្រតឹមែខ
កញញ  ឆន  ំ 2016។ តៃម្លេផនគឺ្របមណ 20 ភគរយ ទបជង 

11 អ្រ ៃនករេ្របើរបបអនុេ្រគះែដលបនផ្តល់ជូន ្រតូវបនគណនជចំែណកៃនករនចូំល
ែដល ចទទួលបនរបបេនះ (អំណះអំ ងពី Fabien CANDAU & Sébastien JEAN, 
No 2005 – 19 ធនូ). 
12 អ្រ េនះ េយងេទេលើឆន  ំ2014 (អ្រ ឆន  ំ2015 មនិទនម់ន) 
13 របយករណ៍គណៈកមមករអឺរ ៉ុប ជូនសភអរឺ ៉បុ និង្រកុម្របឹក  (ចុះៃថងទី 28 ែខមក  
ឆន 2ំ016) ស្តីពីគេ្រមងអនុេ្រគះទូេទ (GSP) ស្រមបឆ់ន  ំ2014-2015។  
14 កលបបវត្តអិ្រ ប្តូរ្របករ់បស់ IMF មែខ។ មនអន ញេន៖ 
http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx 
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េនកនុង្រតីមសទីបីៃនឆន  ំ 2016 េបើេ្រប បេធៀប នឹង្រតីមស 
ដូចគន ឆន  ំ2015។  

 

ករធ្ល កចុ់ះយ៉ងខ្ល ងំៃនរបិូយបណ័្ណ េផន មននយ័ថផលិតផល 
នចូំលមនតៃម្លកនែ់តៃថ្លស្រមបអ់តិថិជនអងេ់គ្លស។ េនះរមួ
មនទំនិញែដលនចូំលពីកមពុជ។ កមពុជគឺជេសដ្ឋកិចចែដល
េ្របើ្របកដុ់ ្ល រយ៉ងខ្ល ងំេ យ្របកឈ់នួលអបបរម និងករ
ចំ យេផ ងេទៀត្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យដុ ្ល រ េមរកិ។15  
េទះបីជអងេ់គ្លសមនិទនដ់កខ្លួនេចញពីសហភពអឺរ ៉បុក្តកីរ
ធ្ល កចុ់ះៃនអ្រ ប្តូរ្របករ់បស់ខ្លួន មននយ័ថបរយិកសព
ណិជជកមមកំពុងែតមនករលំបកកនែ់តខ្ល ងំ ស្រមបវ់ស័ិយកត់
េដរសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង។ ្របសិនេបើករធ្ល កចុ់ះេនះ
មនរយៈេពលយូរ ករលំបកេនះនឹងេនែតមន។  
 
របូទី 3: អ្រ ប្តូរ្របករ់បស់េសដ្ឋកិចចមយួចំននួេធៀបនឹងដុ ្ល រ
េមរកិ (ករផ្ល ស់ប្តូរជភគរយ ចប់ ងំពីែខមក  ឆន  ំ2014)  

 
្របភព៖ IMF និងធនគរក ្ត លៃនបងក់្ល ែដស 

 
របិូយបណ័្ណ របស់្របេទសនេំចញសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង
ខ្លះ កប៏នធ្ល កចុ់ះផងែដរេធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិ រមួទងំរបិូយ

                                                            
15 ជសញញ មយួៃនទំហំៃនករេ្របើ្របកដុ់ ្ល រេនកនុងេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ េគគួរកតស់មគ ល់ថ 
្របកប់េញញ ើជរូបិយបណ័្ណ បរេទស តំ ងឱយ្របមណ 83 ភគរយៃន្របកទូ់េទរបស់្របេទស 
(េយង មមូល ្ឋ នទិនននយ័រូបិយវតថុៃនធនគរជតិៃនកមពុជ)។  
16 កលបបវត្តអិ្រ ប្តូរ្របករ់បស់ IMF មែខ។ មនអន ញេន៖ 
http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx 

បណ័្ណ ចិន យន័ របិូយបណ័្ណ េវៀត ម ដុង និងរបិូយបណ័្ណ បង់
ក្ល ែដស ក។ ដូេចនះ ផលិតផលនេំចញរបស់្របេទសទងំេនះ 
មនលកខណៈ្របកតួ្របែជងជមយួផលិតផលនេំចញរបស់កមពុ
ជ។ របិូយបណ័្ណ យន័របស់ចិន បនធ្ល កចុ់ះចំននួ 6.4 ភគរយ 
េធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិ ពី្រតីមសទីបីឆន  ំ 2015 និង្រតីមសទីបី
ឆន  ំ2016 រឯីរបូរយិបណ័្ណ ដុងេវៀត មវញិ បនធ្ល កចុ់ះ្របមណ 
1.2 ភគរយ កនុងរយៈេពលដូចគន ។ របិូយបណ័្ណ  ក បងក់្ល  
ែដស បនធ្ល កចុ់ះ្របមណជិត 1 ភគរយ។16 ករធ្ល កចុ់ះ 
ៃនរបិូយបណ័្ណ របស់្របេទសផលិតសេម្ល កបំពកទ់ងំេនះ មន 
នយ័ថ ករនេំចញរបស់ពកួេគ នឹងមនិបះ៉ពល់អវជិជមន
េ យករធ្ល កចុ់ះរបិូយបណ័្ណ របស់អងេ់គ្លសកនុងក្រមតិដូចគន នឹង
កមពុជេឡើយ។ ករនចូំលរបស់អងេ់គ្លស ទំនងជនឹងធ្ល ក់
ចុះជរមួ (េ យ រែតករធ្ល កចុ់ះពិតៃនរបិូយបណ័្ណ េផន GBP) 
រឯីសមសភពៃនផលិតផលនចូំលែដលេនសល់ ចមនករ
ែ្រប្របួលកនុងក្រមតិមយួែដលឆង យពីផលិតផលរបស់កមពុជ។  
 

Brexit ចបងក និភយ័រយៈេពលខ្លីចំេពះផលិតផលនេំចញ 
សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងរបស់កមពុជ មរយៈផលបះ៉ពល់
មក េលើអ្រ ប្តូរ្របករ់បស់អងេ់គ្លស ខណៈេពលែដល និភយ័
រយៈេពលែវង គឺបងកេឡើងេ យសក្ត នុពលៃនករបតប់ង់
ករចូលទីផ រច្រកភពអងេ់គ្លសេ យគម នពនធនចូំល។  

 

ខ. ករដំេឡើង ថ នភពេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ  
 

កលពីែខកកក ឆន  ំ2016 ធនគរពិភពេ កបនពិនិតយេឡើងវញិ
េលើ ថ នភពេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសជសមជិកចំននួ 189 
្របេទសនិងេសដ្ឋកិចចចំននួ 28 េផ ងេទៀតែដលមន្របជជនេ្រចើន
ជង 30,000 នក។់17  ធនគរពិភពេ កបនែបងែចកេសដ្ឋកិចច
ជបនួ្រកុម្របកចំ់ណូល េយង ម្របកចំ់ណូលជតិសរបុឆន  ំ
2015 (GNI) កនុងមនុស មន ក ់ដូចខងេ្រកម៖  

និងរតនគរៃនអ្រ ប្តូរ្របក្់របតិបត្តកិរអងគករសហ្របជជត ិមនអន ញេន៖ 
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#V  
17 http://www.worldbank.org// (ករគណនេ្របើវធីិ ្រស្ត Atlas) 

ចិន យ័ន-8.5

អឺរ ៉ ូ-17.6

ឥណ្ឌូ េនសីុ រពីូ-7.1

េផន អង់េគ្លស, -20.2

បងក់្ល ែដស 
ក -0.8

េវៀត មដុង -5.4
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1 - ្របកចំ់ណូលទប គឺ 1,025 ដុ ្ល រ ឬ តិចជងេនះ  
2 - ្របកចំ់ណូលមធយមក្រមតិទប គឺពី 1,026–4,035 ដុ ្ល រ 
3 - ្របកចំ់ណូលមធយមក្រមតិខពស់ គឺ ពី 4,036–12,475 ដុ ្ល រ  
4 - នឹង ្របកចំ់ណូលខពស់ គឺ 12,476 ដុ ្ល រ េឡើងេទ។   
 

្របកចំ់ណូលជតិសរបុរបស់កមពុជកនុងមនុស មន ក ់ បនេឡើងដល់ 
1,070 ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ 2015 េកើនេឡើងពី 1,020 
ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ 2014។18 ដូេចនះកមពុជេឆ្លើយតប មចំ ត់
ថន កថ់មី និងរកិំលពី ថ នភព្របេទសែដលមន្របកចំ់ណូលទប 
េទជ្របេទសែដលមន្របកចំ់ណូលមធយមក្រមតិទប។ កមពុជ
មន ថ នភពថមីេនះដូចគន នឹងេសដ្ឋកិចច 52 េផ ងេទៀតរមួទងំ
េវៀត ម ឥណ្ឌូ េនសីុ និងហ្វីលីពីន។ កមពុជគឺជ្របេទសមយួកនុង
ចំេ ម្របេទស្របមំយួគត ់ ែដល្រតូវបនេធ្វើចំ តថ់ន កជ់ថមី 
េ យធនគរពិភពេ កេនកនុងឆន  ំ201619 េទះបីជ្របេទសេន
ែត្រតូវបនចតថ់ន កថ់ ជ្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុត 
េ យអងគករសហ្របជជតសិ្រមបេ់ពលបចចុបបននក្តី។20   

 

ខណៈេពលែដលករេឡើង នៈេនះ ឆ្លុះបញច ងំពីភពេជឿនេលឿន
ៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ្របេទសេនះកេ៏នែត ចនឹងធ្ល កចុ់ះវញិបន
ែដរ។ ថ នភព្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុតរបស់កមពុជ 
មននយ័ថ ្របេទសេនះមនសិទធិទទលួបនគេ្រមង EBA 
របស់សហភពអឺរ ៉បុ ែដល មរយៈគេ្រមងេនះកមពុជ ចចូល
ទីផ រៃន្របេទសជសមជិកសហភពអឺរ ៉បុទងំ 28 ្របេទស
េ យគម នពនធនចូំល និងគម នកូ ។ កិចច្រពមេ្រព ង្របពន័ធអនុ
េ្រគះ ច្រតូវបនដកេចញ  េនេពលកមពុជែលងជ្របេទសែដល
មនករអភវិឌ តិចបំផុត េហើយនឹងេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់ភព្របកតួ
្របែជងរបស់កមពុជ។   
 

េតើមនអ្វីេកើតេឡើងេនេពល្របេទសមយួែលង្រតូវបនចតទុ់កជ
្របេទសែដលមន "ករអភវិឌ តិចបំផុត" េ យអងគករសហ្របជ

                                                            
18 ធនគរពិភពេ ក GNI កនុងមនុស មន ក ់វធីិ ្រស្ត Atlas (រូបិយបណ័្ណ  US$) 
19 ចំ តថ់ន កវ់ភិគរបស់ធនគរពិភពេ ក (GNI កនុងមនុស មន ក ់គិតជ US$, វធីិ ្រស្ត 
Atlas) 
20 UN 2016, ថ នភពេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក និងទស នវស័ិយ ២០១៦, p.163 

ជតិ? េយង មគណៈកមមករអឺរ ៉បុ "េនេពល្របេទសរកិំល
េឡើងេលើជេណ្តើ រអភវិឌ នេ៍ យេជគជយ័ ករខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់ពកួេគ្រតូវបនទទលួ គ ល់ េហើយពកួេគែលង្រតូវបន
អងគករសហ្របជជតិចតទុ់កថ "អភវិឌ តិចតចួបំផុត" េទៀត
េហើយ។ ដូេចនះ េគែលង្រតូវករ្របពន័ធអនុេ្រគះ EBA េទៀត
េហើយ។ ករវវិឌ េ យរលូនចូលេទកនុងករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពេនះ 
្រតូវបនធនេ យរយៈេពលអន្តរកល្របកបេ យភពសបបុរស
ធមចំ៌ននួបីឆន  ំ ែដលេនកនុងេពលេនះ ្របពន័ធអនុេ្រគះ EBA 
នឹងបន្តអនុវត្តតេទេទៀត។ ករេធ្វើែបបេនះនឹងជយួ កតប់នថយបញ្ហ
លំហូរពណិជជកមមែដល ចមន និងជករឆ្លុះបញច ងំពីករេប្តជញ
ចិត្តរបស់សហភពអឺរ ៉បុចំេពះវឌ នភពជបន្តរបស់្របេទសកំពុង
អភវិឌ ន"៍។21 ចំ តថ់ន កេ់សដ្ឋកិចចរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
មនលកខណៈពហុែផនក េ យពឹងែផ្អកេលើក ្ត េផ ងេទៀតេ្រកពី 
ផសស កនុងមនុស មន ក ់ ប៉ែុន្តករដំេឡើង ថ នភពរបស់កមពុជ
េ យធនគរពិភពេ ក ចជសញញ មយួែដលថ ករដំេឡើង
េ យអងគករសហ្របជជតិ ចេធ្វើ មទិនននករេនះែដរ។  

 
េ យ រែតរយៈេពលអន្តរកលេនះ ករនេំចញរបស់កមពុជេទ
កនស់ហភពអឺរ ៉បុ ទំនងជមនិបះ៉ពល់រយៈេពលខ្លីេទ ប៉ែុន្តកមពុជ
្រតូវែតេរៀបចំខ្លួនឱយបនល្អ េដើមប្ីរគប្់រគងផលបះ៉ពល់រយៈេពល
មធយមចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពៃនករអភវិឌ ។  
 
 គ. ករចូលទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រ ែផ្អក
េលើ្របពន័ធអនុេ្រគះ 

 

ថមីៗេនះ រ ្ឋ ភបិលសហរដ្ឋ េមរកិបនេធ្វើវេិ ធនកមមេទេលើ
្របពន័ធអនុេ្រគះទូេទរបស់ខ្លួន (GSP) េហើយបន្របកសថ 
្របេទសេនះបនផ្តល់ដល់កមពុជ នូវករចូលទីផ ររបស់ខ្លួន
ស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រេ យគម នពនធនចូំល េ យចូលជធរ 
មនចបពី់ៃថងទី1 ែខកកក  ឆន 2ំ016។22 សហរដ្ឋ េមរកិបន ផ្តល់ 

21 កំណតស់មគ ល់គណៈកមមករអឺរ ៉ុប 2014, “្រគបយ៉់ងេលើកែលងែត វុធ (EBA) – 
េតើអនក ខ្លះទទួលបនអតថ្របេយជនេ៍នះ?” 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152839.pdf)  
22 េសចក្តី្របកសពត័ម៌នរបស់ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិេនកនុង្របេទសកមពុជ កលពៃីថងទី 6 
ែខកកក  ឆន  ំ2016 ស្តីពី 



 

 
 

| ្រពឹត្តិប្រតពត័ម៌នវស័ិយកតេ់ដរសំេលៀកបំពកន់ិងែសបកេជើងកមពជ | េបះពុមពេលើកទី 5

ថ នភព GSP ស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រដល់ែត "្របេទសែដល 
មនករអភវិឌ តិចបំផុត" មយួចំននួតូច និង ស្រមប ់
កំេណើ នៃនទ្វីប ្រហ្វិក និង ្របេទសែដលមនក នុវត្តភព 
(African Growth and Opportunity Act countries) 
ែតប៉េុ ្ណ ះ។  
 

ងទី 4: ករនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ េទកនទី់ផ រ
ធំៗ (គិតជ នដុ ្ល រ េមរកិ)*  

  2014 2015 

េទកនទ់ផី រសហរដ្ឋ េមរកិ US$ 21.0 US$ 50.4 

 ពនធនចូំល្រប ក្់របែហលែដល
បង ់(MFN) 

US$ 3.4 US$ 8.5 

អ្រ ពនធជមធយមែដលបនបង ់ 16.5% 16.5% 

តៃម្លចេន្ល ះៃនអ្រ ពនធ 3.4% to 20% 3.4% to 20% 

េទកនទ់ផី រអរឺ ៉បុ ២៨ ្របេទស US$ 8.1 US$ 27.5 

  គម នពនធនចូំល 0.0% 0.0% 

នេំចញសរបុ US$ 57.3 US$ 91.6 

%ៃនករនេំចញេទកនទ់ផី រ
សហរដ្ឋ េមរកិ 

36.6% 55.0% 

% ៃនករនេំចញេទកនទ់ី
ផ រអរឺ ៉បុ 

14.1% 30.0% 

% ៃនករនេំចញសរបុេទកន់
ទីផ រអរឺ ៉បុ នងិសហរដ្ឋ េមរកិ 

50.8% 85.0% 

% ៃនទីផ រនេំចញ 
របស់ទំនញិេធ្វើដំេណើ រពភិពេ ក 

0.09% 0.15% 

្របភព៖ គណៈកមមករពណិជជកមមអន្តរជតិសហរដ្ឋ េមរកិ, EuroStat និង 
UNCTAD 
* កំណតស់មគ ល់៖ សូមេមើលពនធនចូំលសុខដុមនីយកមម 4 ខទង ់(4202) 
្របេភទទំនិញេធ្វើដំេណើ រ ែដលរមួមន (ទំនិញេធ្វើដំេណើ រ ្របអប់ កេ់្រគ ងសម្អ ង 
កបូប កែ់កវយឹត និងម៉សីុនថត កបូបៃដ កបូបលុយ កបូប ក់ ្ល ប
្រពកបំិត និងកបូបឬ្របអបស់្រមប់ កស់មភ រៈេផ ងៗ្រសេដៀងគន ) 
 

ករលុបេចលពនធគយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ស្រមបផ់លិតផល
េធ្វើដំេណើ រែដលផលិតេនកមពុជ ដូចជ ៉ លី កេ់ខ វ កបបូៃដ 
កបបូលុយ ្របអប់ កេ់្រគ ងសំ ង និងផលិតផល្រសេដៀងគន  

                                                            
“ករចូលទីផ រេ យគម នពនធនចូំលស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រែដលផលិតេនកនុង្របេទសកមពុជ
“ https://kh.usembassy.gov/duty-free-access-travel-goods-made-cambodia/ 
23 េយង មអតថបទេនកនុងកែសតភនេំពញប៉ុស្តិ៍ និងដំណឹងថមីៗ (Fresh News) 
(ចុះៃថងទី 7 ែខកកក  ឆន  ំ2016) 

េផ ងេទៀត ្រតូវបនេគេជឿជទូេទថ គឺជេគលនេយបយព
ណិជជកមមដសំ៏ខនម់យួ េដើមបជីយួ េលើកសទួយឧស ហកមមផលិត
ទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ។ កន្លងមក ទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់
កមពុជ បនជបួ្របទះអ្រ ពនធនចូំលរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ពី 3.4 
េទ 20 ភគរយ េហើយឥឡូវេនះ ចចូលទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិ
េ យគម នពនធនចូំល។ បចចុបបននេនះ សហរដ្ឋ េមរកិគឺជេគល
េ នេំចញធំបំផុត ស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ។  
 

ឧស ហកមមទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ េនែតសថិតកនុងដំ ក់
កលេកមងខចីេនេឡើយ។ កលពីឆន កំន្លងេទ កមពុជបននេំចញ
ទំនិញេធ្វើដំេណើ រ ែដលមនតៃម្លទឹក្របកចំ់ននួ 91.6 នដុ ្ល រ
េមរកិ ែដលតំ ងឱយ្របមណែត 1.3 ភគរយៃនករនេំចញ

សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងសរបុរបស់្របេទសេនះ។ េនកនុងឆន ំ
2015 សហរដ្ឋ េមរកិតំ ងឱយ្របមណ 55 ភគរយៃនករ
នេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ រកររបស់កមពុជ។ េទះបីជយ៉ង ក្តី 
ចវភពកំេណើ នរបស់ឧស ហកមមនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់ 
កមពុជ កដូ់ចជមនសនទុះខ្ល ងំ េ យកនុងេនះករនេំចញេកើន
េឡើងចំននួ 60 ភគរយ កនុងឆន  ំ2015 េលើក្រមតិនេំចញឆន  ំ2014។ 
្រកសួងពណិជជកមមរបស់កមពុជ និងសមគមេ ងច្រកកតេ់ដរៃន
កមពុជ (GMAC) មនសុទិដ្ឋនិយមថ ្របពន័ធអនុេ្រគះៃនអ្រ ពនធ
នចូំលសូនយែដលផ្តល់េ យសហរដ្ឋ េមរកិ ជយួ ជំរញុកំេណើ ន
របស់វស័ិយេនះ ្រពមទងំទកទ់ញករវនិិេយគកនែ់តេ្រចើនែថម
េទៀតមកកនុងវស័ិយេនះកនុងេពលអនគត ែដលនឹងបេងកើតក
នុវត្តភពករងរកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀតស្រមប្់របជជនកមពុជ។23 
វស័ិយទំនិញេធ្វើដំេណើ រ និងកបបូយរួៃដ គឺជឧស ហកមមែដល
មនតៃម្លខពស់គរួសម េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងែផនកៃនឧស ហកមម
ដៃ៏ទេទៀត ដូចជ ្របតិបត្តកិរកតេ់ដរសេម្ល កបំពក។់ ដូេចនះ 
វស័ិយេនះ្រតូវករជំនញកនែ់តខពស់ែថមេទៀត ពីកម្ល ងំករងរ 
កដូ៏ចជករវនិិេយគេនកនុងេ្រគ ងច្រក និងដំេណើ រករ ជីវកមម
េដើមប្ីរបកតួ្របែជងេលើគុណភព។ 

ម្រប សន៍ យករណ៍របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមមកមពុជ 
និង្របធនសមគមេ ងច្រកកតេ់ដរេនកមពុជ (GMAC) 
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ករចូលទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិេ យ្របពន័ធអនុេ្រគះស្រមប់
ទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ នឹងជយួ ព្រងឹងភព្របកតួ្របែជង
របស់កមពុជ េ្រប បេធៀបនឹង្របេទសេផ ងេទៀតែដលផលិតទំនិញ
េនះែដរ។ មនឱកសយ៉ងេ្រចើនស្រមបកំ់េណើ ន - ករនេំចញ
ទំនិញេធ្វើដំេណើ ររបស់កមពុជ ៃនទីផ រនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ រកនុង 
សកលេ កសរបុ មនែត 0.15 ភគរយប៉េុ ្ណ ះ កនុងឆន  ំ2015។ 
សហរដ្ឋ េមរកិ គឺជ្របេទសទិញទំនិញេធ្វើដំេណើ រធំជងេគ កនុង 
ពិភពេ ក។ កនុងឆន  ំ 2015 ្របេទសេនះបននចូំលទំនិញេធ្វើ 
ដំេណើ រែដលមនតៃម្ល្របមណ 12 ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដល 
តំ ងឱយ 20.2 ភគរយ ៃនករនចូំលទំនិញេធ្វើដំេណើ រកនុង 
សកលេ ក េកើនេឡើងពី 18.7 ភគរយកនុងឆន  ំ 2014។ 
ករេបើកចូលទីផ រេ យគម នពនធនចូំលស្រមបទី់ផ រេនះ ផ្តល់ 
ក នុវត្តភពដធំ៏មយួស្រមបក់មពុជ។  

 

ងទី 5៖ ្របេទសកំពុងអភវិឌ នចំ៍ននួ ៥ េលើេគ ែដលនេំចញ
ទំនិញេធ្វើដំេណើ រេទកនុងទីផ រសកលេ ក (ជ % ៃនទីផ រទំនិញ
េធ្វើដំេណើ រកនុងសកលេ ក)  

 2000 2005 2010 2015 
េសដ្ឋកិចចកំពុងអភវិឌ ន ៍ 68.5% 60.3% 65.5% 65.6% 
  ចិន 23.5% 31.1% 44.4% 46.1% 
  ហុងកុង ចនិ 28.7% 20.3% 13.2% 7.7% 
  េវៀត ម 1.0% 1.3% 1.9% 4.0% 
  ឥ ្ឌ  2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 
  សិង្ហបុរ ី 0.3% 0.7% 0.8% 1.3% 
េផ ងេទៀត 31.5% 39.7% 34.5% 34.4% 
សរបុ 100% 100% 100% 100% 

្របភព៖ UNCTAD (ដក្រសងេ់ចញេនៃថង 1 វចិឆិក 2016) 

 
ចិនគឺជ្របេទសនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ រធំជងេគកនុងពិភពេ ក 
េ យេនកនុងឆន  ំ2015 ករនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ រ របស់ ្របេទស 
េនះ េសមើនឹង 65.6 ភគរយ ៃនទីផ រទំនិញេធ្វើដំេណើ រ កនុងសកល 
េ ក។ េវៀត ម និងសិង្ហបរុ ីបននិងកំពុងទទលួ បនចំែណក 
ទីផ រសកលកនែ់តខ្អស់ ស្រមបទំ់និញេធ្វើដំេណើ រកនុង រយៈេពល 
ប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ។ 

កមពុជ ចមនលទធភពចបយ់កចំែណកទីផ រេនះខ្លះកនុងេពល 
អនគត។   
 

3. សននិ ្ឋ ន 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងកមពុជ ទំនងជេនែត
ជវស័ិយនេំចញធំជងេគបំផុតៃនេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន យ៉ងេ ច

ស់កនុងរយៈេពលមធយម។ ករវវិឌ ថមីៗេនកនុងេគលនេយ
បយពណិជជកមម ្រតូវេគរពឹំងថនឹងបងក និភយ័ផង និងក
នុវត្តភពផង ស្រមបវ់ស័ិយនេំចញរបស់្របេទសេនះ។  
 
Brexit: ច្រកភពអងេ់គ្លសគឺជទីផ រដសំ៏ខនម់យួស្រមបក់មពុជ 
ជ្របេទសនចូំលធំបំផុតៃនផលិតផលសេម្ល កបំពក ់ និងែសបក
េជើងរបស់កមពុជកនុងចំេ មរដ្ឋជសមជិក 28 ៃនសហភព
អឺរ ៉បុ។ ករចកេចញរបស់អងេ់គ្លស កំពុងែតបងកផលបះ៉ពល់
មកេលើកមពុជរចួេទេហើយ មរយៈផលបះ៉ពល់របស់ មកេលើ
តៃម្លរបស់េផន។ ផលបះ៉ពល់កនែ់តខ្ល ងំែថមេទៀត ច នឹងេកើត 
េឡើងរយៈេពលែវង ្របសិនេបើករទទលួបនពណិជជកមមែដលមន
ភពអនុេ្រគះ្រតូវបនបតប់ង។់ ្របសិនេបើគម នករចូលទីផ រ
ច្រកភពអងេ់គ្លសេ យមនករអនុេ្រគះេទេនះ កមពុជនឹង
្របឈមមខុនឹងសមព ធ្របកតួ្របែជងកនែ់តខ្ល ងំ េ យ ចមន
ជផលវបិកអវជិជមនចំេពះករនេំចញសេម្ល កបំពក ់ និងែសបក
េជើងរបស់ខ្លួន ្រពមទងំករងរនិងមខុរបរេនកនុងវស័ិយេនះ។  
 
ករដំេឡើង ថ នភពេសដ្ឋកិចច៖ ធនគរពិភពេ កបនដំេឡើង
កមពុជពី្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុត (LDC)។ ែដលេនះ 
ចជសញញ មយួស្រមបក់រដំេឡើងដូចគន  េ យអងគករសហ 

្របជជតិ។ ្របសិនេបើករដំេឡើងេនះេកើតេឡើងែមន កមពុជ
ចបតប់ងក់រទទលួបន្របពន័្ឋ EBA របស់សហភពអឺរ ៉បុ

ស្រមប្់របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចបំផុត។ បញ្ហ េនះនឹងមនិ
េកើតេឡើងេទ យ៉ងេ ច ស់ស្រមបរ់យៈេពលបីឆន េំទៀត 
េ យេហតុថ មនេពលេវ ផ្តល់េដើមបេីធ្វើករេរៀបចំអន្តរកល។ 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើងកមពុជ មនេពលខ្លះ
េដើមបេីរៀបចំស្រមបប់រយិកសមយួ ែដលគុណ្របេយជន្៍របកតួ 
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្របែជង ច្រតូវបនកតប់នថយេ យ រករបតប់ង់ ថ នភព 
EBA ប៉ែុន្ត វស័ិយេនះ្រតូវែតស្រមបេទនឹង ថ នភពជកែ់ស្តងេនះ
កនុងរយៈេពលមធយម។  
 

្របពន័ធអនុេ្រគះទូេទ  (GSP) ពីសហរដ្ឋ េមរកិស្រមបទំ់និញ
េធ្វើដំេណើ រ៖ ទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិ កំពុងែតបតប់ងនូ់វ រៈ
សំខនរ់បស់ខ្លួនជេគលេ មយួស្រមបក់រនេំចញសំេលៀក
បំពកនិ់ងែសបកេជើងកមពុជ។ េទះបីជយ៉ង ក្តី ករេបើកឱយ
ចូលទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិេ យគម នពនធនចូំល ស្រមបទំ់និញ
េធ្វើដំេណើ រពីកមពុជ គឺជក នុវត្តភពដសំ៏ខនម់យួស្រមប់
វស័ិយេនះ។ ភគីពកព់ន័ធៃនឧស ហកមមកមពុជ រពឹំងថនឹងេឃើញ
កំេណើ នៃនករវនិិេយគ និងករនេំចញទំនិញេធ្វើដំេណើ រកនុងរយៈ
េពលប៉នុម នឆន ខំងមខុ។ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បននឹងកំពុងបង្ហ ញ 
និងផ ព្វផ យេគលនេយបយពណិជជកមមថមីរបស់សហរដ្ឋ េម
រកិ ដល់វនិិេយគិនែដលមនសក្ត នុពលនន។ មនក នុវត្ត
ភពយ៉ងេ្រចើន។  
 

េគគរួកតស់មគ ល់ថ ភពអនុេ្រគះទូេទ GSP ចដកេចញវញិ
បន។ ករយិល័យតំ ងពណិជជកមមរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 
្រតូវបនេគដក្រសងសំ់ដីនេពលថមីៗេនះថ "អភយ័ឯកសិទធ ិ GSP 
របស់្របេទស ច្រតូវបនក្រមតិវ ិ លភព ឬដកេចញ ្របសិន 
េបើរកេឃើញថមនកររេំ ភេលើនិយមែដលេគទទលួ គ ល់ជ 
អន្តរជតិស្រមបសិ់ទធិកមមករ។24 ដូេចនះ ករអនុេ ម ម និយម 
ករងរអន្តរជតិ គរួែតជសមសធតុដសំ៏ខនម់យួៃនយុទធ ្រស្ត
ឧស ហកមមរបស់កមពុជ។ 

 
ករវវិឌ េផ ងេទៀត៖ ករវវិឌ េគលនេយបយពណិជជកមមេផ ង
េទៀត ចនឹងេកើតេឡើង ែដល ចបះ៉ពល់ដល់កមពុជ រមួទងំកិចច
្រពមេ្រព ងពណិជជកមមេសររី ងសហភពអឺរ ៉បុ និងេវៀត ម។ 
អតថបទៃនកិចច្រពមេ្រព ង្រតូវបនេបះពុមពផ យេនៃថងទី 1 ែខកុមភៈ 
ឆន  ំ 2016។ កិចច្រពមេ្រព ងេនះនឹង្រតូវបនបង្ហ ញេ យសហភព

                                                            
24 ដក្រសង់េចញពីកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ចុះៃថងទី 7 ែខកកក  ឆន  ំ2016 
េ យេយងព័ត៌មនពីករយិល័យតំ ងពណិជជកមមសហរដ្ឋ េមរកិ (USTR) 

អឺរ ៉បុដល់គណៈរដ្ឋម្រន្តីសហភពអឺរ ៉បុ េដើមបអីនុមត័ និងផ្តល់សចច
បន័េ យសភពអឺរ ៉បុ។ កិចច្រពមេ្រព ងេនះនឹងលុបបំបតព់នធនំ
ចូលជិត 99 ភគរយ េលើពណិជជកមមរ ងេវៀត ម និងសហភព
អឺរ ៉បុ។25 បញ្ហ េនះ ចេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់ភព្របកតួ្របែជងរបស់
កមពុជស្រមបផ់លិតផលសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង។ ភពជ
ៃដគូអន្តរប៉សីុហ្វិក (TPP) ្របសិនេបើ្រតូវបនអនុមត័ែមនេនះ 
ក៏ ចមនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំមកេលើកមពុជ និង្របេទសេផ ង
េទៀតកនុងតំបនផ់ងែដរ។ TPP នឹងបេងកើតជប្លុកពណិជជកមមមយួ
ែដលនឹងរមួបញចូ លេវៀត ម និងម៉េឡសីុ ប៉ែុន្តមនិមនកមពុជ 
េទ។ កររពឹំងនូវករអនុមត័ TPP មនិមនភពចបស់ ស់េទ។  
  

25 សហភពអរឺ ៉ុប និងេវៀត ម េរៀបចំបញចបកិ់ចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមដធំ៏, ្រកុង្រប៊ែូសល ៃថង 
2 ធនូ 2015 មនេន (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1409) 
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ែផនកទ ីII - សថិតបិចចុបបននភព  
 
ែផនកទី II ៃន្រពឹត្តិប្រតពត័ម៌នេនះ ផ្តល់នូវពត័ម៌នបចចុបបននភពអំពី
ករវវិឌ ថមីៗេនកនុងវស័ិយេនះ។  
 
1. ករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើង 
 

េយង មអគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករ របស់កមពុជ (GDCE) 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើងរបស់កមពុជ បន្តលូត

ស់កនុងអំឡុងេពលឆមសទីមយួៃនឆន  ំ2016 េ យករ នេំចញ 
េកើនេឡើងចំននួ 10.8 ភគរយ េសមើនឹង 3.5 ពន់ នដុ ្ល រ 
េមរកិកនុងរយៈេពល្របមំយួែខដំបងូៃនឆន ។ំ ករនេំចញសំ

េលៀកបំពកនិ់ងែសបកេជើង តំ ងឱយ្របមណ 73 ភគរយៃនករ 
នេំចញទំនិញសរបុរបស់កមពុជ កនុងរយៈេពល្របមំយួែខដំបងូៃន 
ឆន  ំ2016។  
 
ករនេំចញផលិតផលែសបកេជើង បនេកើនេឡើងចំននួ 13.4 
ភគរយ េសមើនឹង 359 នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងរយៈេពល្របមំយួ
ែខដំបងូៃនឆន  ំ2016 ចំែណកឯករនេំចញសេម្ល កបំពកវ់ញិ បន 
េកើនេឡើងចំននួ 10.5 ភគរយ េសមើនឹង 3.1 ពន់ នដុ ្ល រ
េមរកិ កនុងអំឡុងេពលដូចគន ។   

 
ទីផ រអឺរ ៉បុ េនែតជអនកបញជ ទិញធំផុតៃនផលិតផលសេម្ល ក
បំពក ់ និងែសបកេជើងរបស់កមពុជ ែដលតំ ងឱយ្របមណ 45 
ភគរយៃនករនេំចញរបស់កមពុជ កនុងរយៈេពល្របមំយួែខដំបងូ
ៃនឆន  ំ 2016 រឯីទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិ តំ ងឱយ្របមណែត 25 
ភគរយ ប៉េុ ្ណ ះ។ 30 ភគរយែដលេនសល់ ្រតូវបន នេំចញ 
េទកនទី់ផ រេផ ងេទៀត ជពិេសស ក  និង ជប៉នុ។  
 

                                                            
26 Cambodia’s ចំែណកៃនករនេំចញផលិតផលសំេលៀកបំពក ់
និងែសបកេជើងរបស់កមពុជ និងេសដ្ឋកិចចកំពុងអភវិឌ ន ៍គឺ 2.0 ភគរយ កនុងឆន  ំ
2015។ 

របូទី 4: ករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពកនិ់ង ែសបកេជើង 
របស់កមពុជ ឆន  ំ2000–2016 ( នដុ ្ល រ េមរកិ) 

 
្របភព៖ អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ 

 
កមពុជសថិតកនុងចំេ ម្របេទសនេំចញសេម្ល កបំពក ់ និងែសបក
េជើងចំននួ 10 ធំជងេគ កនុងចំេ មេសដ្ឋកិចចកំពុងអភវិឌ ន។៍ 
ចំែណកទីផ រៃនផលិតផលសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើងរបស់
កមពុជ បនេកើនេឡើងពី 0.7 ភគរយ កនុងឆន  ំ 2005 ដល់ 1.5 
ភគរយ កនុងឆន  ំ2015។26  
 
ចិនេនែតជ្របេទសនេំចញផលិតសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង
ធំបំផុតកនុងពិភពេ ក ែដលតំ ងឱយ្របមណ 37.6 ភគរយៃន
ករនេំចញកនុងសកលេ ក បនទ បម់ក មនេវៀត ម 5.9 
ភគរយ អុី លី 5.2 ភគរយ និង បងក់្ល ែដស 4.4 ភគរយ។ 
េវៀត ម និងបងក់្ល ែដស បនបេងកើនចំែណកទីផ ររបស់ខ្លួនកនុង
រយៈេពលមយួទសវត រក៍ន្លងមកេនះ។ េវៀត មបនព្រងីក
ចំែណកទីផ ររបស់ខ្លួនកនុងសកលេ ក ពី 2.1 ភគរយ កនុងឆន  ំ
2005 ដល់ 5.9 កនុងឆន  ំ2015 រឯីបងក់្ល ែដស បនបេងកើន ចំែណក 
ទីផ រកនុងសកលេ ករបស់ខ្លួនពី 2.0 ភគរយ កនុងឆន ដំល់ 4.4 
ភគរយ កនុងឆន  ំ 2015។ កមពុជបនបេងកើនចំែណកទីផ ររបស់ 
ខ្លួនកនុងសកលេ កេទ្វដងកនុងរយៈេពលដូចគន  ពីក្រមតិមលូ ្ឋ ន 
ទបជង្របេទសទងំពីរេនះ។   
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ងទី 6៖ ករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពក ់និងែសបក 
េជើងរបស់កមពុជ ជចំែណកៃនករនេំចញសេម្ល ក បំពក ់និង 
ែសបកេជើងកនុងសកលេ ក (ភគរយ)  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

េសដ្ឋកិចចកំពុងអភវិឌ ន ៍ 64.9 68.4 68.1 69.8 69.8 69.6 71.2 

 1. ចិន 25.7 35.1 35.3 37.5 37.8 37.8 37.6 

 2. េវៀត ម 2.1 3.3 3.6 4.0 4.3 4.8 5.9 

 3. បងក់្ល ែដស 2.0 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9 4.4 

 4. ហុងកុង ចិន 9.2 6.3 5.4 5.0 4.4 3.9 3.7 

 5. ឥ ្ឌ  2.7 2.7 3.0 2.9 3.2 3.2 3.5 

 6. តួគី 3.3 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 

 7. ឥណ្ឌូ េនសីុ 1.8 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.9 

 8. កមពុជ 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 

 9. ប៉គី ថ ន 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 10. មុកិសីុកូ 2.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 

េផ ងេទៀត 35.1 31.6 31.9 30.2 30.2 30.4 28.8 

ពិភពេ ក 100 100 100 100 100 100 100 

្របភព UNCTAD 

 

2. ករវនិិេយគថម ីករេបើក និងករបិទេ ងច្រក 

ក – ករវនិិេយគថម៖ី ករវនិិេយទុនបរេទសថមី បន្តហូរចូលកនុង
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងកមពុជកនុងអំឡុងេពល
្របមំយួែខដំបងូៃនឆន  ំ 2016។ គណៈកមម ធិករវនិិេយគកមពុជ 
(CIB) បនអនុមត័គេ្រមងវនិិេយគថមីចំននួ 60 គេ្រមង ែដលកនុង 
េនះមនគេ្រមងសេម្ល កបំពកចំ់ននួ 25 និងែសបកេជើង 6 
គេ្រមង។   
 
ខណៈែដលគេ្រមងវនិិេយគទុនជេ្រចើន ែដល្រតូវបនអនុមត័ន 
េពលថមីៗេនះសថិតេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងែសបក 

                                                            
27 IMF: ពណិជជកមមកំពុងមនករផ្ល ស់ប្តូរ និងភពពកព់ន័ធរបស់ចិនស្រមបេ់សដ្ឋកិចច CLMV 
នយក ្ឋ ន សីុនិងប៉សីុហ្វិក ែខកញញ  ឆន  ំ2016 (p. 57) 
28 ្រកសួងពណិជជកមម មនិបនេចញតួេលខស្តីពីករេបើកនិងបិទេ ងច្រកេពញមយួឆន  ំ
ស្រមបឆ់ន  ំ2016 េនេពលេបះពុមពផ យ។ សថិតិពី MoLVT 

េជើង ែតតៃម្លៃនគេ្រមងទងំេនះរមួមន្របមណែត 7 ភគរយៃន 
តៃម្ល 1,782 នដុ ្ល រ េមរកិ ៃនករវនិិេយគែដលបនអនុមត័
ថមីទងំអស់។ ផលេធៀបេនះបនធ្ល កចុ់ះពី 28 ភគរយកនុងឆន  ំ2014 
និង 10 ភគរយកនុងឆន  ំ 2015 ែដលបង្ហ ញថ មនគេ្រមង
វនិិេយគែដលមនតៃម្លកនែ់តខពស់េនកនុងវស័ិយេផ ងេទៀតេ្រកពី
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើង។  
 
ចិនេនែតជ្របេទសនមំខុេគែដលវនិិេយគេលើវស័ិយកតេ់ដរ
សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងចំេ ម
ករវនិិេយគថមីែដលបនអនុវមត័ (គិតជតៃម្លទឹក្របក)់ េនកនុង 
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងេនកនុងអំឡុងពល 6 
ែខដំបងូៃនឆន  ំ 2016 វនិិេយគិនមកពីចិនដីេគក តំ ងឱយ
្របមណ 38 ភគរយ ច្រកភពអងេ់គ្លសមន្របមណ 13 ភគរយ 
ៃត ៉ នម់ន 8 ភគរយ ហុងកុង មន 4 ភគរយ េហើយ 37 
ភគរយេទៀតមកពី្របេទសេផ ងេទៀត។ វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពកែ់ដលជំរញុេ យករវនិិេយគេ យផទ ល់ពីបរេទសេនកនុង
្របេទសកមពុជ េនែត្របមលូផ្តុ ំេនកនុងសកមមភពែដលមនតៃម្ល 
បែនថមទបេ យកនុងេនះ េ ងច្រកកតេ់ដរកមពុជពកព់ន័ធ នឹង 
ដំេណើ រករ កត ់ផលិត និងត្រមមឹ (cut-make-trim)។ រចនម៉ដូ 
និងផលិតកមមក្រមតិខពស់ជងេនះ ករនេំចញ និងករសេ្រមចចិត្ត
ែផនកករ្រគប្់រគង ភគេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនឯទី ន កក់រ
ក ្ត លរបស់្រកុមហុ៊នេមបរេទស េហើយករេផទរបេចចកវទិយេន
មនក្រមតិេនេឡើយរហូតមកទល់េពលបចចុបបននេនះ។27 
 
ខ – ករេបើក ករបិទ និង្របតិបត្តកិរេ ងច្រក៖  
េយង ម្រកសួងពណិជជកមម ចំននួេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពកនិ់ងែសបកេជើង បនធ្ល កចុ់ះចំននួ 95 កនុងរយៈេពល្របមំយួ
ែខដំបងូៃនឆន  ំ2016។ ករបិទេ ងច្រកសុទធទងំេនះ រមួមន 
េ ងច្រកកតេ់ដរចំននួ 88 ែដលតិចជងមនុ និងេ ងច្រក ែសបក 
េជើងចំននួ 7 ែដលតិចជងមនុ។ និយយជទូេទ េ ងច្រកចំននួ 
122 បនបិទទ្វ រ រឯីេ ងច្រកថមមីនចំននួ 27 ។ ភពខុសគន  រ ង 
េ ងច្រកទងំពីរ្របេភទេនះ គឺករបិទសុទ្ឋ 95 ។28. 
 
េ ងច្រកខ្លះកនុងចំេ មេ ងច្រកែដលបនបិទទងំេនះ រមួមន 
េ ងច្រកកតេ់ដរែដលបនបញឈប្់របតិបត្តកិរជកែ់ស្តងកនុងរយៈ

្រតូវបនដក្រសងេ់ យ្របពន័ធផ ព្វផ យ (Fresh News េនៃថងទី7 ែខមក  ឆន  ំ2017 
និងភនេំពញប៉ុស្តិ៍ េនៃថងទី10 ែខមក  ឆន 2ំ017) សថិតិេនះបញជ កថ់ 
េ ងច្រកកតេ់ដរសំេលៀកបំពកនិ់ងែសបកេជើងចំនួន 141 បនបិទទ្វ រកនុងឆន 2ំ016 
ខណៈេពលែដលេ ងច្រកចំនួន 149 បនេបើកទ្វ រកនុងឆន ដំែដល។  



 

 
12 | ្រពឹត្តបិ្រតពត័ម៌នវស័ិយកតេ់ដរសំេលៀកបំពកន់ិងែសបកេជើងកមពជ | េបះពុមពេលើកទី 5

េពលេនះ រឯី េ ងច្រកខ្លះបនបិទទ្វ រ ងំពីមនុរយៈេពលេនះ
ផងែដរ។ ្រកសួងបនេធ្វើបចចុបបននភពមលូ ្ឋ នទិនននយ័របស់ខ្លួន 
េ យេធ្វើចំ តថ់ន កេ់ឡើងវញិ នូវចំននួេ ងច្រកែដលមនិមន
សកមមភពរយៈេពលជេ្រចើនែខ េហើយកនុងករណីខ្លះ បនបិទទ្វ រ 
ប៉ែុន្តមនិបនផ្តល់ករជូនដំណឹងជផ្លូវករេទ។ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខ
មថុិន ឆន  ំ2016 ចំននួសរបុៃនេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ង
ែសបកេជើង ែដលកំពុងមន្របតិបត្តិករេពញេលញមន 604 ធ្ល ក់
ចុះពី 699 េនចុងឆន  ំ2015។ 29   
 
េគគរួកតស់មគ ល់ថ ករនេំចញផលិតសេម្ល កបំពកប់នបន្តេកើន
េឡើងយ៉ងរងឹម។ំ ករនេំចញរបស់វស័ិយេនះ បនេកើនេឡើង
ចំននួ 10.8 ភគរយ កនុងរយៈេពល្របមំយួែខដំបងូ ៃនឆន  ំ 2016 
េធៀបរយៈេពលដូចគន កនុងឆន  ំ 2015។ េនះបង្ហ ញថ ករបិទេ ង
ច្រកសុទធ ធយ៉ងេ្រចើន (net factory closures) គឺេ យ រ
ែតករែកត្រមូវសថិតិ ជជងករបិទេ ងច្រកជកែ់ស្តង។  
 
3. ករងរ និង្របកឈ់នូល 
 
េយង ម្រកសួងពណិជជកមម កនុងអំឡុងេពល 6 ែខដំបងូៃនឆន  ំ
2016 ចំននួករងរេនកនុងេ ងច្រកកតេ់ដរ សេម្ល កបំពក ់ និង
ែសបកេជើងែដលបនចុះបញជ ីសរបុ មនចំននួ 610,000 នក ់េកើន
េឡើងចំននួ 0.6 ភគរយ េបើេ្រប បេធៀបនឹងរយៈេពល្របមំយួែខ
ដំបងូឆន  ំ 2015។30 ករចំ យេលើ្របកឈ់នូលសរបុ របស់ 
ឧស ហកមមេនះ បនេកើនេឡើងដល់ 116 នដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងមយួែខ េកើនេឡើងពីមធយមភគ 109 នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ
2015។  
 
្របកឈ់នូលអបបបរមបនេកើនេឡើង កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗ 
េនះ េនកនុង្របេទសែដលនេំចញសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង
ធំៗជេ្រចើនកនុងតំបន ់ រមួទងំកមពុជផងែដរ។ ្របកឈ់នូលអបបបរ
មេនកមពុជកនុងឆន  ំ 2016 ្រតូវបនកំណត្់រតឹម 140 ដុ ្ល រ 
េមរកិកនុងមយួែខ ខពស់ជង្របេទសប៉គី ថ ន (US$ 124) វ 

(US$ 110) មយ៉ីនម៉់ (US$ 85) និងតំបនខ់្លះៃន ្របេទសេវៀត
ម។ េវៀត មមន្របកឈ់នួលអបបបរមបនួ្របេភទខុសគន  

េ យក្រមតិខពស់បំផុត គឺ្រតូវបនកំណតស់្រមបទី់្រកុងធំៗ (US$ 

                                                            
29 ចំនួនេនះេយងេទេលើេ ងច្រកនេំចញ 
ែដល្រតូវបនចុះបញជ ីជផ្លូវករជមយួ្រកសួងពណិជជកមមែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េ ងច្រកេម៉ករបន្តខ្លះ 
(ែដលមនិនេំចញេ យផទ ល់ ឬមនិចុះបញជ ីជផ្លូវករ) មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លេទ។  

154) េហើយក្រមតិទបបំផុត (US$ 106) ្រតូវបនកំណតស់្រមប់
តំបនជ់នបទ។     
របូទ ី5៖ ្របកឈ់នួលអបបបរម្របចែំខេនកនុងឧស ហកមមកតេ់ដរសេម្ល ក
បពំករ់បស់្របេទសនេំចញធជំងេគចនួំន 25 (គិត្រតមឹៃថងទី1 ែខមក  ឆន  ំ
2016) 

 
្របភព៖ ករចង្រកងរបស់ ILO េ យែផ្អកេលើ្របភពជតិ។ អ្រ ប្តូរ្របកព់ី IMF 
ដំណក្រសងស់្រមបប់ងក់្ល ែដស និងេវៀត ម ែដល្រតូវបនយកេចញពី xe.com 
(េ្របើអ្រ ប្តូរ្របក ់ៃថងទី 1 ែខមក  ឆន  ំ2016)។   
 

ដូចកមមករជេ្រចើនេនកែន្លងេផ ងេទៀតែដរ កមមករកមពុជក្៏រតូវបន
ផ្តល់ជូននូវ្របកឧ់បតថមភ និងអតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗេទៀតែដរ ពីេលើ
្របកឈ់នួលអបបបរម។ ្របកឧ់បតថមភ និងអតថ្របេយជនទ៍ងំេនះ 
រមួមន្របករ់ង្វ នស់្រមបក់រមកេធ្វើករេទៀងទត្់របចែំខ ចំននួ 
10 ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របកឧ់បតថមភស្រមបេ់ធ្វើដំេណើ រ និងករ
ន កេ់នចំននួ 7 ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របកឧ់បតថមភស្រមប់ រ

ចំននួ 0.5 ដុ ្ល រ េមរកិស្រមបេ់ម៉ងបែនថម (over-time)។ 
ជមធយម ្របកចំ់ណូលរបស់កមមករគឺខពស់ជង្របកឈ់នួល 
អបបបរម េទះបីជ្របកែ់ខេគលជទូេទេសមើនឹង ឬ ជិតេសមើនឹង 
្របកឈ់នួលអបបបរមក្តី។  
 

30 ែផ្អកេលើមធយមភគ្របមំយួែខៃនតួេលខករងរ្របចែំខ។  
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ចំណូល្របចែំខជមធយមរបស់កមមករកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និង
ែសបកេជើងរបស់កមពុជ បនេកើនេឡើងពី 145 ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ
2014 ដល់ 175 ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ 2015 និងដល់ 190 
ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងពកក់ ្ត លឆន  ំ 2016។ េបើសំរលួ មអ្រ  
អតិផរ  ្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម31 បនេកើនេឡើងពី 127 
ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ2014 ដល់ 151 ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ2015 
និងដល់ 161 ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងពកក់ ្ត លឆន  ំ2016។   
 
របូទី 6៖ ករងរ និង ្របកឈ់នលួ្របចែំខជមធយមទូេទ 
និងជកែ់ស្តង (វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើង) 

 

្របភព៖ ្រកសួងពណិជជកមម វទិយ ថ នជតិសថិតិ (NIS) 

 
ភគីពកព់ន័ធខ្លះបនសំែដងករ្រពួយបរមភថ ផលិតភពរបស់
វស័ិយេនះមនិេកើនេឡើងកនុងេលប នដូចកំេណើ ន្របកឈ់នួល ជក ់
ែស្តង។ សមគមេ ងច្រកកតេ់ដរៃនកមពុជ (GMAC) បនអំពវ 
នវឱយមនករេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើផលិតភពជថមីេទៀត32 
េហើយអំពវនវឱយអនកទិញ អនុវត្តរេបៀបបញជ ទិញ្របកបេ យ 
និរន្តរភព។ GMAC កំពុងែតពិភក ជមយួ្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េធ្វើ "យុទធនករផលិតភព"។33 េន 
កនុងអំឡុងសុនទរកថ មទូរទស នជ៍តិ កលពីៃថងទី 7 ែខវចិឆិក ឆន  ំ
2016 នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជបនេសនើឱយព្រងឹងសមតថភពបេចចក

                                                            
31 ករគណនរបស់ ILO េ យែផ្អកេលើតៃម្ល ែខធនូ ឆន  ំ2010។ 
32 លិខតិ GMAC ចុះៃថងទី 20 ែខតុ  ឆន  ំ2015 
33 េសចក្តី្របកសពត័ម៌ន GMAC ចុះៃថងទី 24 ែខឧសភ ឆន  ំ2016។ 
34 Fresh News (កមពុជ) ចុះៃថងទី7 ែខវចិឆិក ឆន  ំ2016 
(http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38814-2016-11-07-08-53-
43.html)  

េទសរបស់កមមករបចចុបបននេនកនុងវស័ិយេនះ េដើមបេីលើកកមពស់ ទិនន
ផល និងគុណភព។34  
 
4. ករវវិឌ ែផនកេគលនេយបយេផ ងេទៀត ទកទ់ងេទនឹង

វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើង 
 
 រ ្ឋ ភបិលនឹងដំេឡើងក្រមតិអ្រ ែដល្រតូវបងព់នធេលើ្របក់

េបៀវត រ ៍ជថមីម្តងេទៀត ពីក្រមតិបចចុបបនន 800,000 េរៀល (ឬ 
200 ដុ ្ល រ េមរកិ) ដល់ក្រមតិថមីមយួ គឺ 1,000,000 េរៀល 
(250 ដុ ្ល រ េមរកិ) នឹងចូលជធរមនពីែខ មក  ឆន  ំ
2017។35 ករែកស្រមួលក្រមតិពនធេនះ នឹងជយួ កតប់នថយ 
ករជបក់តព្វកិចចបងព់នធេលើ្របកចំ់ណូលរបស់ កមមករ 
រមួទងំ កមមករកតេ់ដរសំេលៀកបំពក ់និងែសបកេជើង ផងែដរ 
ែដល េនះគឺជករ សំរលួក្រមតិអ្រ េលើកទីពីរកនុងរយៈេពល
ពីរឆន ។ំ 

 បែនថមពីេលើេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុកមពុជបន
េចញ ចរែណនមំយួែដលបញជ កថ់្របកឧ់បតថមភែដល
មនិែមនជ្របកេ់បៀវត រ ៍ នឹងមនិ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងករ
គណនពនធេលើ្របកេ់បៀវត រ្៍របចែំខេទៀតេទ។36 អតថ
្របេយជនែ៍ដលមនិ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងករគណនពនធ 
េលើ្របកេ់បៀវត ររ៍មួមន៖  

 
1. ្របកឧ់បតថមភស្រមបក់រេធ្វើដំេណើ រ និងករ ន កេ់ន។  
2. ្របកឧ់បតថមភ រែដលផ្តល់ដល់កមមករទងំអស់ 

េ យមនិគិតពីតនួទី ឬមខុតំែណង។  
3. េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម ឬមលូនិធិសុខុមល

ភពសងគម ែដលផ្តល់ដល់កមមករ/និេយជិតេ យមនិ
គិតពីតនួទី និងមខុតំែណង។   

4. បពុ្វ ភនិងអតថ្របេយជនស៍្រមបក់រធន ៉ បរ់ង
សុខភព ឬករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិែដលផ្តល់ដល់
កមមករ/និេយជិតេ យមនិគិតពីតនួទីនិងមខុ
តំែណង។   

35 េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ 048 របស់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ (GDT) ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញ វតថុ (MEF) ចុះៃថងទី 6 ែខមក  ឆន  ំ2015 
និងរបយករណ៍អន្ត គមនរ៍បស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ 
កនុងអំឡុងេពលពិភក ថវកិឆន  ំ2017 េនឯរដ្ឋសភ (ៃថង 22 វចិឆិក 2016)។ ចបបថ់វកិឆន  ំ
2017 របស់កមពុជ ្រតូវបនអនុមត័េ យរដ្ឋសភ េនៃថងទី 22 ែខវចិឆិក ឆន  ំ2016។ 
36 រចរេលខ 011 របស់្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហិរញញ វតថុ (ចុះៃថងទី 6 ែខតុ  ឆន  ំ2016) ស្តីពី 
“ករអនុវត្តកតព្វកិចចពនធេលើអតថ្របេយជនប៍នទ បប់ន  ំFringe Benefits” 
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្របកែ់ខមធយមតៃម្លបចចុបបនន(កតេ់ដរនិងែសបកេជើង)

្របកែ់ខមធយមតៃម្លពិត (តៃម្លែខធនូ 2010)
កមមករកនុងវស័ិយកតេ់ដរ និង ែសបកេជើង (អក័ ្ត ំ)
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5. ្របកឧ់បតថមភស្រមបទ់រកឬករចំ យេលើមជឈម
ណ្ឌ លែថទទំរក។ 

6. ្របកផ់្ត ចកិ់ចចសនយឬសំណងស្រមបក់របញឃប់
ពីករងរ។  

 
ករេលើកែលងអតថ្របេយជន ៍េ យមនិយកពនធ ែបបេនះ ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងមយួរយៈមកេហើយស្រមបក់មមករកតេ់ដរ 
សេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង។ កលពីឆន កំន្លងេទ ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ បនេចញ ចរ្រសេដៀងគន មយួ
េដើមបដីកេចញ្របកឧ់បតថមភែដលមនិែមនជេបៀវត រពី៍ករ 
គណនពនធេលើេបៀវត រ។៍37 ចរឆន េំនះមនេគល
បំណងគ្ំរទដល់អនកែដលមនចំណូលទបេផ ងេទៀតេ្រកពី
វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើងផងែដរ។  
  

 េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម (បសស NSSF) ែដលជ
គេ្រមងធន ៉ បរ់ងរបស់រ ្ឋ ភបិល ្រគបដណ្ត បេ់លើរបសួ
របស់កមមករ ជំងឺែដលពកព់ន័ធនឹងករងរ និងេ្រគះថន កែ់ដល
ពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើដំេណើ រ ្រតូវបនអនុវត្តចប់ ងំពីពក់
ក ្ត លឆន  ំ2008 (ដំ កទី់1)។ កលពីៃថងទី 6 ែខមក  ឆន  ំ
2016 ករ្រគបដណ្ត ប ់ បសស ្រតូវបនព្រងីកេដើមបី ក់
បញចូ លេស ែថទសុំខភព38 (ដំ កក់លទី2) េ យចប់
េផ្តើមអនុវត្តចបពី់ៃថងទី1 ែខឧសភ ឆន  ំ 2016 និងចបេ់ផ្តើម
ពី ជធនីភនេំពញ េខត្តក ្ត ល និងកំពងស់ពឺ េ យបន្តព្រងីក
េទកនេ់ខត្តេផ ងៗេទៀត។39 
េយង មរបយករណ៍ពកក់ ្ត លឆន រំបស់ បសស ្រតឹម
ែខមថុិន ឆន  ំ 2016 បសស បនចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមយួ
មនទីរេពទយនិងមណ្ឌ លសុខភព ធរណៈចំននួ 93 (រមួទងំ
គ្លីនិកឯកជនមយួចំននួតូចផងែដរ) េដើមបផី្តល់េស ែថទសុំខ
ភពទងំេនះដល់សមជិករបស់ខ្លួន (កមមករ/និេយជិតែដល
បនទទលួករធន ៉ បរ់ង)។  

                                                            
37 ចរេលខ 002 របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ (ចុះៃថងទី20 ែខមក  ឆន 2ំ015) ស្តីពី 
“ករអនុវត្តកតព្វកិចចពនធេលើ្របកេ់បៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជនប៍នទ បប់ន ”ំ 
38 អនុ្រកឹតយរបស់រ ្ឋ ភបិល េលខ 01 ចុះៃថងទី6 ែខមក  ឆន  ំ2016។  

39 ្របកេលខ 093 របស់្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ស្តីពី "ករកំណតក់លវភិគ 
និងដំ កក់លៃនករអនុវត្តរបបសន្តិសុខសងគមស្តីពីករែថទសុំខភព”  
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ឧបសមពន័ធ ងទី 1. ឧស ហកមមកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើងកមពុជ – សូចនករែដលបនេ្រជើសេរ ើស  
 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q2  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  H1  - 2016 

1.ទនិនផលេសដ្ឋកចិច  

ផសស (% កេំណើ នតៃម្លពតិ) - - - - 7.1 - - - - 7.0 - - - - 7.0 

ផសស (%កេំណើ នតៃម្លបចចុបបនន) - - - - 10.0 - - - - 8.9 - - - - 12.0 

ផសស (តៃម្លបចចុបបនន 
នដុ ្ល រ េមរកិ) 

- - - - 16 703 - - - - 18 083 - - - - 19 368 

តៃម្លបែនថម (សេម្ល កបំពក ់
និងែសបកេជើង តៃម្លបចចុបបនន 

នដុ ្ល រ េមរកិ) 
- - - - 1 683 - - - - 1 915 - - - - - 

តៃម្លបែនថម (សេម្ល កបំពក ់
និងែសបកេជើង % ៃនផសស) 

- - - - 10.1 - - - - 10.6 - - - - - 

2. ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង  

2a. កេំណើ នៃនករនេំចញសេម្ល កបំពក ់នងិែសបកេជើងសរបុ  

ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិ
ែសបកេជើង (US$ million) 1/ 

1 464 1 379 1 625 1 493 5 960 1 549 1 602 1 995 1 681 6 827 1 773 1 718 3 491 - - 

% កំេណើ ន 
(ពីមយួឆន េំទមយួឆន )ំ 

19.7 9.6 3.6 11.9 10.7 5.8 16.1 22.8 12.6 14.5 14.5 7.2 10.8 - - 

ករនេំចញសេម្ល កបំពក ់ 
(US$ million)1/ 

1 359 1 271 1 502 1 357 5 489 1 400 1 434 1 832 1 501 6 167 1 605 1 527 3 132 - - 

% កំេណើ ន (្របចឆំន )ំ 19.8 8.7 1.8 9.1 9.3 3.0 12.9 21.9 10.6 12.3 14.7 6.5 10.5 - - 

ករនេំចញែសបកេជើង 
(US$ million) 

105 109 122 135 471 149 168 163 180 660 168 191 359 - - 

% កំេណើ ន 
(ពីមយួឆន េំទមយួឆន )ំ 

19.2 20.1 33.1 50.6 30.8 41.7 54.4 33.6 33.0 40.0 12.9 13.8 13.4 - - 

ករនចូំលវតថុធតុេដើមសេម្ល កបំ
ពកែ់ដលបនរក ទុក  
(US$ million) 

-584 -672 -643 -671 -2 571 -616 -816 -813 -705 -2 949 -710 -846 -1 556   - - 

2b. ករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង មេគលេ សំខន់ៗ   

ករនេំចញសរបុ 
(សេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង, 
US$ million) 

1 464 1 379 1 625 1 493 5 960 1 549 1 602 1 995 1 681 6 827 1 773 1 718 3 491 - - 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ  
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

531 452 511 469 1 964 491 494 585 439 2 009 429 440 870 - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ 
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

533 559 674 639 2 404 617 686 844 757 2 904 793 777 1 570 - - 

េទកនព់ិភពេ ក  
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

400 368 440 385 1 593 440 422 566 486 1 914 550 501 1 051 - - 

ករនេំចញសរបុ (សេម្ល កបំពក,់ 
US$ million)1/ 

1 359 1 271 1 502 1 357 5 489 1 400 1 434 1 832 1 501 6 167 1 605 1 527 3 132 - - 
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 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q2  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  H1  - 2016 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ 
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

512 437 494 446 1 889 462 461 557 408 1 888 400 409 809 - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ 
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

482 500 616 575 2 173 546 600 768 670 2 583 714 679 1 393 - - 

េទកនព់ិភពេ ក 
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

365 334 392 337 1 427 392 373 508 424 1 696 491 439 930 - - 

ករនេំចញសរបុ (ែសបកេជើង, 
US$ million) 

105 109 122 135 471 149 168 163 180 660 168 191 359 - - 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ 
(សេម្ល កបំពក)់ 

19 15 17 23 74 29 33 28 31 121 29 32 61 - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ 
(ែសបកេជើង) 

51 59 58 64 231 72 86 76 86 321 79 97 177 - - 

េទកនព់ិភពេ ក 
(ែសបកេជើង) 

36 34 48 48 166 49 49 58 62 218 60 62 122 - - 

3. ករវនិេិយគថម ីករេបើក នងិករបទិេ ងច្រក  

3a. គេ្រមងវនិេិយគថម ី  

គេ្រមងវនិេិយគែដលអនុមត័េ
យ CIB សរបុ 

44 48 42 15 149 37 26 30 31 124 37 23 60 - - 

កនុងេនះ៖ 
គេ្រមងកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
នងិែសបកេជើង 1/ 

25 32 15 6 78 19 19 20 14 72 22 9 31 - - 

គេ្រមងកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ 24 29 13 6 72 17 12 15 13 57 18 7 25 - - 

គេ្រមងែសបកេជើង 1 3 2 0 6 2 7 5 1 15 4 2 6 - - 

គេ្រមងែដលអនុមត័េ យ CIB 
(US$ million) 

446 382 626 150 1 604 2 873 255 279 513 3 920 955 827 1 782 - - 

កនុងេនះ៖ 
គេ្រមងកតេ់ដរសេម្ល កបំពកន់ិ
ងែសបកេជើង  
(US$ million) 1/ 

135 200 86 30 452 72 80 84 141 377 86 42 128 - - 

គេ្រមងកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
(US$ million) 

127 174 77 30 408 64 42 64 55 225 71 31 101 - - 

គេ្រមងែសបកេជើង (US$ million) 7 27 9 0 44 8 38 20 86 151 15 11 26 - - 

3b. ករេបើកនិងបិទេ ងច្រក (េ ងច្រកែដលបនចុះបញជ ី)1/  

េ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
នងិែសបកេជើងសរបុ
(ចុងបញចបៃ់នរយៈេពល) 

548 576 597 626 626 640 655 680 699 699 589* 604 604 - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពក ់(e. o. p.) 

488 515 532 558 558 572 585 607 626 626 526 538 538 - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង (e. o. p.) 60 61 65 68 68 68 70 73 73 73 63 66 66 - - 

ចនំនួេបើកសុទធសរបុ  
(សេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង)1/ 

20 28 21 29 98 14 15 25 19 73 -110* 15 -95 - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពក ់

19 27 17 26 89 14 13 22 19 68 -100 12 -88 - - 
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 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q2  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  H1  - 2016 

េ ងច្រកែសបកេជើង 1 1 4 3 9 0 2 3 0 5 -10 3 -7 - - 

ករេបើក (សេម្ល កបំពក ់
នងិែសបកេជើង)1/ 

22 33 25 29 109 14 16 26 19 75 12 15 27 - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពក ់

20 31 21 26 98 14 14 23 19 70 10 12 22 - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង 2 2 4 3 11 0 2 3 0 5 2 3 5 - - 

ករបទិ 
(សេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង)1/ 

2 5 4 0 11 0 1 1 0 2 122* 0 122 - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពក ់

1 4 4 0 9 0 1 1 0 2 110 0 110 - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 12 - - 

4. ករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់នងិែសបកេជើង  

ចនំនួកមមករកតេ់ដរសេម្ល កបំពក់
នងិែសបកេជើងសរបុ (រយៈេពល 
មធយម, '000) 

539 561 576 581 564 597 616 635 643 623 628 592 610 - - 

% ែ្រប្របួល 
(ពីមយួឆន េំទមយួឆន )ំ 

17.6 16.5 11.7 9.1 13.5 10.7 9.8 10.3 10.7 10.4 5.3 -3.9 0.6 - - 

កមមករេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ
សេម្ល កបំពក ់
(រយៈេពលមធយម '000) 

454 475 484 488 475 500 516 533 538 522 525 494 510 - - 

កមមករេនកនុងវស័ិយែសបក 
េជើង (រយៈេពលមធយម '000) 

85 87 92 93 89 97 101 102 106 101 103 98 101 - - 

5. ្របកឈ់នួល នងិតៃម្លលក ់  

្របកឈ់នួលអបបបរម 
(វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
នងិែសបកេជើង, US$) 

1002/ 100 100 100 100 128 128 128 128 128 140 140 140 - - 

្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម 
(សេម្ល កបំពក ់នងិែសបកេជើង, 
US$)4/ 

137 145 152 146 145 164 174 184 178 175 187 193 190 - - 

្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម 
(កមមករកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់
US$)3/ 

139 147 153 146 146 165 176 188 181 178 190 195 193 - - 

្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម 
(កមមករកតេ់ដរែសបកេជើង 
US$)3/ 

127 137 149 146 140 157 165 166 165 163 173 184 179 - - 

្របកឈ់នួល្របចែំខពិត មធយម 
ជកែ់ស្តង (សេម្ល កបំពក ់
នងិែសបកេជើង គតិតែម្លេថរ ែខធនូ 
2010 US$)3/ 4/ 

121 127 131 127 127 143 151 158 152 151 160 162 161 - - 

្របកឈ់នួល្របចែំខពិត មធយម 
ជកែ់ស្តង (សេម្ល កបំពក ់
តែម្លេថរែខធនូ 2010 US$)3/ 4/ 

123 128 132 127 128 144 152 161 154 153 162 164 163 - - 
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 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q2  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  H1  - 2016 

្របកឈ់នួល្របចែំខពិត 
មធយមជកែ់ស្តង (ែសបកេជើង 
តែម្លេថរែខធនូ 2010 US$)3/ 4/ 

113 119 129 127  122   137  143 142 141 141 148 154 151 - - 

សនទស នត៍ៃម្លទនំញិេ្របើ្របស់ 
(រយៈេពលមធយម)  
មលូ ្ឋ នែខធនូ 2010=100 

113.0 114.5 115.8 114.7 114.5 114.2 115.6 116.8 117.0 115.9 117.0 119.1 118.1 - - 

អ្រ អតិផរ  (CPI 
រយៈេពលមធយម,កេំណើ ន្របចឆំន  ំ
y-o-y ) 

4.6% 4.8% 4.0% 2.1% 3.9% 1.0% 1.0% 0.8% 2.0% 1.2% 2.5% 3.0% 2.8% - - 

កំណតស់មគ ល់៖ តៃម្លបចចុបបននៃន ផសស អ្រ កំេណើ នតៃម្លពិត និងតៃម្លបចចុបបនន (real and nominal growth rate) ស្រមបឆ់ន  ំ 2016 គឺករពយកររបស់ IMF (ម្រ  IV 
ៃនរបយករណ៍របស់ IMF ស្តីពីកមពុជ ែខវចិឆិក ឆន  ំ2016) 
1/ រមួបញចូ លទងំ យនភណ័្ឌ ។ 
2/ ចូលជធរមនៃថងទី1 ែខកុមភៈ ឆន 2ំ014។  
3/ ែផ្អកេលើ្រកសួងពណិជជកមម េ ងច្រកែដលមន្របតិបត្តិករែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ទិនននយ័មនិរមួបញចូ លបុគគលិកបរេទសែដលេធ្វើករកនុងករយិល័យ និងអនក្រគប្់រគងបរេទស េទ។ 
4/ េនតៃម្លែខធនូ ឆន  ំ2010។  
*/ កតស់មគ ល់ថ សមម្រតដធ៏ំមយួៃនករបិទេ ងច្រកែដលបនកត្់រ  គឺជលទធផលៃនករចុះ្រតួតពិនិតយ និងេធ្វើចំ តថ់ន កេ់ឡើងវញិរបស់្រកសួងពណិជជកមម 
េទេលើេ ងច្រកែដលកំពុងមន្របតិបត្តិករ និងេ ងច្រកែដលបិទជបេ ្ត ះ សនន ែដលរមួបញចូ លេ ងច្រកែដលគម នសកមមភពខ្លះ 
ែដលបនបិទទ្វ រេ យមនិបនជូនដំណឹងដល់្រកសួង។  
្របភព៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងពណិជជកមម ធនគរជតិៃនកមពុជ, IMF និងករគណនេ យបុគគលិក ILO 
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ករេបះពុមពផ យេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃននិយមករងរ
េនកនុងកមមវធិីសង្វ កផ់គតផ់គងស់កលែដលហិរញញបបទនេ យរ ្ឋ ភបិល 
ៃន ធរណរដ្ឋសហពន័ធ ល្លឺមង៉ ់ និងេ យ GIZ កនុងនមរ ្ឋ ភបិល 
ល្លឺមង៉។់ កមមវធិីេនះ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើងកនុងែផនកមយួៃនភពជៃដគូជ

ថមីរ ង្រកសួងសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ ន៍ ល្លឺមង៉ ់ (BMZ) និងអងគករអន្តរ
ជតិខងករងរ (ILO)។ ករទទួលខុស្រតូវេលើទស នៈែដល បនសំែដង
េនកនុងឯក េនះ គឺសថិតេលើអនកនិពនធ េហើយទស នៈែដលបនេលើក 
េឡើងេនកនុងឯក រេនះ មនិែមនជករអនុមត័ របស់អងគករ ILO ឬ 
រ ្ឋ ភបិលសហពន័ធ ល្លឺមង៉េ់ឡើយ ។ 

 
 

ពត័ម៌នទំនកទំ់នង 
 

ម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករអន្តរជតិខងករងរស្រមបក់មពុជ 
មជឈមណ្ឌ លភនេំពញ អគរ I ជនទ់ី២ កច្់រជុងម វថិី្រពះសីហនុ (២៧៤) 
& សេម្តចសុធរស (៣), ជធនីភនេំពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទ៖ +855 23 220 817 
េគហទំពរ័៖ www.ilo.org/asia 
អុីែមល៖ huot@ilo.org  
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