បរើប ោះជាប្រឈមនូវរញ្ហាប្រឈម និងភាពមិនប្ាកដប្រជាមួយចំនួនដូចជា ភាពតានតឹងននសង្រ្គាមពាណិជ្ក
ជ មម
រវាងសហរដឋអាបមរិក និងចិន, ភាពមិនប្ាកដប្រជាននការចាកបចញររស់អង់បលេសពីសហភាពអឺរ៉ុរ, ការប ើងកំបៅនន
ភូមិសាង្រ្សន
ត បោាយ និងការរនតនិន្នាការបោលនបោាយោំពារនិយមជាបដើម, បសដឋកិចចកមពុជាកាុងឆ្ាំ ២០១៩ បៅ
តតរនតសបប្មចានកំបណើនលអកាុងអប្តា ៧,១% ។ កំបណើនលអបនោះប្តូវានោំប្របោយសារការរនត រីកចបប្មើនននវិស័យ
ឧសាហកមម និងវិស័យបសវាកមម ជាពិបសសអន៉ុ វិស័យសំណង់, អន៉ុ វិស័យកាត់បដរ និងកមមនតសាលមិនតមនកាត់បដរ
និងអន៉ុ វិស័យលក់ដ៉ុំ-រាយ ។ ប ោះជាោ៉ាងបនោះកដី កមពុជាបៅរនតជ្ួរប្ររោះរញ្ហាប្រឈមជារចន្នសមព័នធសំខាន់ៗចំនន
ួ ២
លឺ ភាពប្រកួតប្រតជ្ងបៅមានកប្មិត និងភាពយឺតោ៉ាវននការប្វើពិពិ្កមមបសដឋកិចច ។ ជាការប្េើយតរ រាជ្រោឋភិាល
ានោក់បចញនូវវិធានការបោលនបោាយបសេងៗ មានដូចជា៖ ការជ្ួយសប្មួលកាុងការកាត់រនថយនលេបដើម, បពលបវលា
និងរបងកើនភាពគយប្សួលដល់ការប្វើអាជ្ីវកមម បោយរនតពប្ងឹងកិចចសប្មួលពាណិជ្ក
ជ មម, ការកាត់រនថយនលេ និងធាន្នសថិរភាព
ននការសាត់សាង់អលាិសនី, ការកាត់រនថយនលេដឹកជ្ញ្ជូន និង ូជ្ីសទីក, ការរបងកើនការតភាជរ់ឌីជ្ីលល និងបហោឋរចន្នសមព័នធរូរវនត
ការរបងកើនការរណតុោះរណ្ត
ត លជ្ំន្នញ, ការកាត់រនថយកនប្មបប្ៅសេូវការ, ការបលើកកមពស់បសវារង់ពនធ, ការកាត់រនថយការ
ប្វើសវនកមមពនធោរប្តួតោា និងការជ្ំរ៉ុញការប្រកួតប្រតជ្ង បោយបសមើភាព, ការអន៉ុម័តចារ់ វិនិបោលលមី, ចារ់សព
ីត ីការ
ប្លរ់ប្លងតំរន់បសដឋកិចចពិបសស និងចារ់សីព
ត ីការប្រកួតប្រតជ្ង, ការបរៀរចំតសនការបមបដើមបីអភិវឌឍបេតតប្ពោះសីហន៉ុ

ឱ្យបៅជាតំរន់បសដឋកិចចពបិ សសលំរូពហ៉ុរំណង, ការរនតបលើករឹកចិតតត សាកសារបពើពនធ បដើមបីបលើកកមពស់សហប្ោស្៉ុនតូច
និងម្យម និងសហប្លិនភាព និងការអភិវឌឍបសដឋកិចចឌីជ្ីលល, ការតសវងរករីសារបប្ៅប្សុករតនថម

ំងបរវភាលី និង

ពហ៉ុភាលី តាមរយៈការពប្ងីករីសារបប្ៅប្របរសបៅកាុងរេុកពាណិជ្ក
ជ មមលមីៗ, ការពប្ងឹងសមតថភាពសាថរ័ន កាុងការដឹកន្នំ
និងការអន៉ុវតតបោលនបោាយ និង វិធានការន្នន្ន, ការរបងកើនប្រសិរធភាពននការសប្មរសប្មួលសាថរ័ន ឬម៉ុេគរ
តាមរយៈការប្វើ វិចារណកមមម៉ុេគរ និងភារកិចច ប្ពម ំងការបលើកកមពស់ភាពមាចស់ការ និងការររួលេ៉ុសប្តូវររស់
ប្កសួង-សាថរ័ន; ការរបងកើនការអភិវឌឍ្នធានមន៉ុសេ បោយបតតតសំខាន់ ំងររិមាណ និងល៉ុណភាព។
កាុងឆ្ាំ ២០២០ ពិភពបលាក ំងមូលានជ្ួរប្ររោះនឹង វិរតតិស៉ុេភាពសាធារណៈជាសកល តដលរណ្ត
ត លមក
ពីការរីករាលោលោ៉ាងឆ្រ់រហ័សននជ្ំងឺកូ វីដ-១៩ រហូតឈានបៅដល់ការរិរប្របរស, ការរិររីប្កុង, ការរឹតតបិត
ការប្វើដំបណើរ និងការោក់បចញនូវវិធានការម៉ុឺងមា៉ា ត់មួយចំនួនបរៀត សំបៅររ់សាកត់ការរីករាលោលននជ្ំងឺកូ វីដ-១៩ ។
ជាលរធសល វិធានការ ំងបន្នោះានរតនថមសមាព្ និងរគអក់សកមមភាពសលិតកមម, ការសាត់សាង់, ការបប្រើប្ាស់ និង
ការវិនិបោល តដលានរ៉ុញប្ចានកំបណើនបសដឋកិចស
ច កលកាុងឆ្ាំ ២០២០ ឱ្យធាេក់ច៉ុោះលួរឱ្យកត់សមាាល់ ។ មិនេ៉ុសពី
រណ្ត
ត ប្របរសន្នន្នបលើសកលបលាកប ើយ, បសដឋកិចចកមពុជាកាង
ុ ឆ្ាំ ២០២០ ក៏ានររួលរងសលរ៉ាោះពាល់ពី វិរតតិសកល
បនោះសងតដរ និងជារួមប្តូវានវាយតនមេថាសបប្មចានកំបណើនអវិជ្មា
ជ ន កាុងអប្តា -៣,១% បោយសារការធាេក់ច៉ុោះនន
វិស័យបសវាកមម និងវិស័យឧសាហកមម េណៈវិសយ
័ កសិកមមបៅរកាានកំបណើន វិជ្មា
ជ ន ។ កាុងបន្នោះ វិសយ
័ បសវាកមម
មានកំបណើនអវិជ្មា
ជ ន កាុងអប្តា ៦,៧% បោយសារការធាេក់ច៉ុោះោ៉ាងលំហ៉ុកននអន៉ុ វិស័យសណ្ត
ឋ ោរនិងបភាជ្នីយោឋន និង
កំបណើនអវិជ្មា
ជ នននអន៉ុ វិស័យអចលនប្រពយ និងអន៉ុ វិសយ
័ បសេងបរៀតតដលោំប្រដល់ វិសយ
័ បរសចរណ៍។ ជាមួយោាបនោះ
វិស័យឧសាហកមមប្តូវានវាយតនមេថាមានកំបណើនអវិជ្មា
ជ ន កាុងអប្តា ១,២% តដលរណ្ត
ត លមកពីការធាេក់ច៉ុោះនន
អន៉ុ វិស័យកាត់បដរ និងអន៉ុ វិស័យសំណង់ េណៈអន៉ុ វិស័យកមមនតសាលមិនតមនកាត់បដរបៅរកាានកំបណើនេព ស់ ។
ប ោះជាោ៉ាងបនោះកតី, វិស័យកសិកមមប្តូវានវាយតនមេថាមានកំបណើន វិជ្មា
ជ នកាុងអប្តា ០,៥% តដលោំប្របោយ
កំបណើន រននអន៉ុ វិសយ
័ ដំណ្តំ និងការបងើរប ើង វិញននអន៉ុ វស
ិ ័យចិញ្ចឹមសតវ និងអន៉ុ វិស័យបនសារ រន្នទរ់ពីកំបណើន
អវិជ្មា
ជ នកាុងឆ្ាំ ២០១៩។
ជាមួយនឹងកំបណើនអវិជ្មា
ជ នបនោះ សសស នលេរចចុរបនាានធាេក់ច៉ុោះមក ១០៩ ០៦២ រលា
៊ី នបរៀល និងប្វឱ្
ើ យ
សសស សប្មារ់មន៉ុសេមាាក់លមលយមកប្រមាណ ១ ៦៥៣ ដ៉ុលាេរអាបមរិក។ អតិសរណ្តមានការបកើនប ើងរនតិច រ៉ា៉ុតនត
សថិតកាុងកប្មិតប្លរ់ប្លងានកាុងអប្តា ២,៩% កាុងឆ្ាំ ២០២០ ប្ៀរនឹង ១,៨% កាុងឆ្ាំ ២០១៩ បោយសារការបកើន
ប ើងននតប្មូវការ (Demand Shock) មាូរអាហារ និងសលិតសលបសេងបរៀតបៅបលើរស
ី ារ ប្សរបពលតដលសមតថភាព

សាត់សាង់មានការលមលយ, បោយត កនលេដឹកជ្ញ្ជូនមានការធាេក់ច៉ុោះ បោយសារការធាេក់នលេបប្រងបលើរស
ី ារអនតរជាតិ។
ោ៉ាងណ្តមិញ អប្តារដូរប្ាក់បៅតតរនតមានសថិរភាពកាុងអំ ុងបពលវិរតតិបនោះ កាុងតនមេប្រមាណ ៤ ០៨០ បរៀលកាុងមួយ
ដ៉ុលាេរអាបមរិក។
បដើមបីប្េើយតរនឹងនិន្នាការខាងបលើ ក៏ដូចជាប្លរ់ប្លងហានិភយ
័ សេងៗ តដលអាចបកើតមាន រាជ្រោឋភិាល
ានោក់បចញនូវ វិធានការអនតរាលមន៍សមប្សរ

និង ន់បពលបវលា

តាមយៈការោក់បចញបោយប្រ ក់ប្កឡានូវ

បោលនបោាយហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ, បោលនបោាយរូរិយវតថុ និងបោលនបោាយរចន្នសមព័នធ (structural
policy) បដើមបីសបប្មចឱ្យានបោលរំណងរកាលំនឹងបសដឋកិចច និងជ្ំរ៉ុញកំបណើនបសដឋកិចច។
•

រកាលំនង
ឹ បសដឋកច
ិ ច៖

តាមរយៈការរនតការពារ និងប្រយ៉ុរធប្រឆ្ំងនឹងជ្ំងឺកូ វីដ-១៩, ការរនតរកាលំនឹង

សកមមភាពអាជ្ីវកមម និងការរនតរកាលំនឹងជ្ីវភាពប្រជាជ្ន។
•

ជ្ំរញ
៉ុ កំបណើនបសដឋកច
ិ ច៖ តាមរយៈការរនតរបងកើនភាពប្រកួតប្រតជ្ង, ការរនតជ្ំរ៉ុញការប្វើពិពិ្កមមបសដឋកិចច
និងការរនតតករប្មង់រចន្នសមព័នធ។

