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តួ�ទីវិនិTគUVល់ពីបរW�ស 
ក្នុង(រអភិវឌ�្ឍ ឧស�Yហកម្ម 1កម្ពុ�១

[�ចក្តី\្តើម
��ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ�បន្តcើនdើងò៉ង?ឿន �ប់ ំងពី(ន�ើក 

6�រ 6ក់ទង�មួយ��ដ្ឋកិច្ច1កល I�ក់ ក�្ខលទសវត�្សរ៍ 
១៩៩០ មក។ វិស័យកសិកម្មបន្តរួមចំ:�កò៉ង��ើនដល់ì 
៣៨% �� ផសស សរុប ពី!"ំ ១៩៩៥  ដល់ ២០១០ ខណៈ9�ល 
វិស័យ   ឧស��ហកម្ម រួមចំ:�ក(នជិតដល់ ២៣%។ ñះ បី Wន 
កំoើន    គួរ  ឲ�្យ â�ញចិត្តដល់ì ១៦% ក្នុងរយៈâ�ល ១៨!"ំ ចុង 
��យ   0�ះក្តី ក៏	រអភិវឌ�្ឍក្នុងវិស័យឧស��ហកម្ម ¿�ÿវ �ំង ស្ទះ ខ្លះ 
�យ1រចំណðល និងî�ក់សន�្សំក្នុង8�ុកWនក;�ិត 6ប  និង 
ö�~�រច�សម្ព័ន្ធIខ្វះæត។ វិនិ�គ��ល់ពីបរ��ស (FDI) 
sើរតួ�ទីសំæន់បំផុត ក្នុង	រcៀងគរលំហូរមូលធនចូល មក  ក្នុង  
����សកំពុង អភិវឌ�្ឍន៍ និងកំពុងWនកំហិត]្ន�កឥណ6ន។ ÷ 
ក៏  �ំ  មក9�រនូវបy�្ចកវិទ�¦ថ្មី ជួយជំរុញ	រអនុវត្តÑ�បថ្មី ជួយÛ្ទ�រ 
ចំo�ះ  ដឹង  និងជំ�ញ និងក1ងសមត្ថ¢ពក្នុង8�ុក។ FDI ជះ 
ឥទិ្ធពល   ægំង �ស់ ជួយ?ើកកម្ពស់ អត្ថ���ជន៍ (នពី	រç្វើ 
សWហរណកម្ម  ក្នុងតំបន់ និងក្នុងសហគមន៍អន្តរ�តិ (Olayiwola 
and Okodua n.d)។ លក្ខណៈ សំæន់ មួយ  �� FDI គឺ សមត្ថ¢ព 
ជួយបM្កើនធនUនមនុស�្ស និង បy្ច�ក វិទ�¦ 9�ល� ក (   សំæន់ 
សA�ប់    កំoើន  ��ដ្ឋកិច្ច  រយៈâ�ល6�ង   ក្នងុ ����ស åល ý។ FDI  
�ំ(ច់�ស់ ប៉ុ�្ត �ក (õ�មួយ0�ះមិន6ន់ Ì�ប់��ន់  សA�ប់ បង្ក 
កំoើន��ដ្ឋកិច្ច��។  ឥទិ្ធពលWនægំងឬ���យ �8�័យ  ?ើ  
��ភព ��លំហូរ FDI វិស័យ 9�ល(ន ទទួល÷ ចំនួន ��  ធនUន 
មនុស�្ស (ជំ�ញ) ö�~�រច�សម្ព័ន្ធÛ�្ស�ងៗ និង សមត្ថ¢ព 8�ូប 
យក របស់ ����សåលý។ បទពិ)ធន៍ 1កល បmZញ} 

១ អត្ថបទ0�ះ�ៀប�ៀង�យ �ន់ ~លីស អ្នកp�វq�វIវិទ�¦1`ន CDRI។

FDI Wនដំoើរ	រល្អក្នុង����សWនចំណðល ខ្ពស់ៗ និង  
����សWន គំ�តតូច]្ន�កបy្ច�កវិទ�¦។

អត្ថបទ0�ះ]្អ�ក?ើលទ្ធផល��	រសិក��មួយ (Phann 
2013) ស្តីពី 	ររួមចំ:�ក��លំហូរចូល FDI Iក្នុង ផលិតកម្ម��
ឧស��ហកម្ម;�ើស�ីសចំនួន ៨ និង វិស័យឧស��ហកម្ម6ំងមូល។ 
	រសិក��(នí�ើ ទិន្នន័យ W៉��ÿ មâ�ល2���បន្តប��ប់ 
�ប់ពី !"ំ១៩៩៧ ដល់  ២០១០  9�លទទួល(នពី វិទ�¦1`ន  �តិ  
ស្ថិតិ  (NIS) ��ុម��ឹក��អភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� (CDC) និងសន្និសីទ 
សហ����តិ ស្តីពី�ណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ�្ឍន៍ (UNCTAD)។ មុខ 
mរ   ផលិតកម្ម (Production function) ¿�ÿវ(នយកមកអនុវត្ត 
]្អ�ក  ?ើម៉ូ9�លកំoើន Solow (Barro and Sala-i-Martin 
2004) 9�ល គិតបញ្ចូលUតុចូលõ�២គឺ ចំនួនមូលធន (K) និង 
ពលកម្ម (L) ។ sើម�្បីបY�ក់?ើ លទ្ធផល 	រសិក�� ក៏(ន ពិនិត�្យ 
¿�øសៗពី បទ ពិ)ធន៍I ����ស�� 2ៀត�ម ហ្វីលីពីន 
បង់	gs�ស និង មីò៉ន់W៉ 9�រ។

វិស័យឧស�Yហកម្មកម្ពុ�
�យWន	រជំរុញdើងIsើមទសវត�្សរ៍១៩៩០ ����ស   

កម្ពុ�  Wនកំoើន ក្នុង វិស័យ ឧស��ហកម្មò៉ងægំង រហូត មក   
ដល់  ចុង!"ំ២០០៨ �ើបUgក់ចុះបន្តិច�យ1រ វិបត្តិ  ហិរញ្ញ វត្ថុ     
1កល öើយ��យមកក៏(ន� ីប dើង វិញ  ?ឿន  គួរ សម ប៉ុ�្ត� 
មិន6ន់ដល់ក;�ិតមុនâ�លWន វិបត្តិ  ��។  កំoើន 0�ះcើត Wន  
� សំæន់ពី វិស័យ 	ត់s�រ 9�ល  ជំរុញ  dើង � ចម�្បង �យ 1រ 
វិនិ�គបរ��ស � ពិ��ស   មក  ពី ����សចិន។ �â�លថ្មីៗ  ក្នុង 
]្ន�ក  កម្ម ន្ត 1លកម្ម I ម ����ស =ឿន?ឿន Wន	រÑ�ក 
�្ញ�ក �យ1រ �ជីវកម្ម �� (ន �gស់ប្តូរ  ទី ំង ផលិតកម្មí�ើ 

 �ង១៖ ចំ:�ក��វិស័យឧស��ហកម្មÛ�្ស�ងៗ Iក្នុងផលិតកម្មឧស��ហកម្មសរុប !"ំ២០០០- ២០១០

÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ 
និងu�្ប�ក=ើង

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010
42.1 48.7 50.4 52.6 56.3 54.5 55.5 56.3 55.3 51.4 58.1 53.2

សំណង់ 23.8 21.0 22.8 22.6 21.9 23.7 24.1 23.7 24.1 25.9 18.4 23.1

�xរ ��សជ្ជៈ និង}"ំជក់ 14.6 13.5 11.2 10.5 8.5 8.2 7.2 6.8 7.0 7.5 7.7 9.4

កម្មន្ត1លកម្មÛ�្ស�ង�ៀត 10.0 9.0 8.4 8.1 7.5 7.8 7.6 7.5 7.7 8.5 8.6 8.3

អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងទឹក 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.0

@ើ ��~ស 
និង	រ¬ះពុម្ពផ��យ

4.3 2.7 2.3 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 2.0

	រជីកA៉� 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.6 2.0 2.4 1.5

ផលិតផលç្វើពីCស៊ូ 2.2 2.0 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2

��ភព៖ NIS (unpublished data 2000-2010)
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ក្នុង  ����ស ��ភព FDI, លក្ខខណ_អំ�យផលក្នុងទីផ��រ 
អន្តរ�តិ) ��ង ក  (ក្នុង8�ុក ដូច� ពលកម្មEក និង 
ធនUន វត្ថុ Uតុ sើម �sើម។ ក្នុង!"ំ២០១០ លំហូរចូល FDI មក 
ក្នុង ����សកម្ពុ� cើនដល់ ៥,៣% �� ផសស çៀប នឹង ៣.៨% 
ក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៩០ និង¿�ឹម ០,០២% ក្នុងទសវត�្សរ ៍ ១៩៧០ 
(UNCTAD)។ គិត�មធ�្យម ក្នុង!"ំ២០០០-២០១០ វិស័យ 
��÷កម្ម  ទទួល(នលំហូរចូល FDI ��ើនបំផុត ដល់ì ៥០% 
�� FDI សរុប 9�ល(នអនុម័ត öើយវិស័យ ឧស��ហកម្ម ទទួល 
(ន ៤៩%។

រហូតមកទល់បច្ចុប�្បន្ន £�ពី សិទ្ធិពិ��ស9�លផ្តល់ìឲ�្យ ]្ន�ក  
÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និងu�្ប�ក=ើង  គឺI មិន  6ន់ Wនក (  
ស្នូលអ្វី 9�លចង¢�ប់វិនិ�គបរ��ស � មួយ  នឹង សកម្ម¢ព   
ឧស��ហកម្ម  ដF��ៀត  Iកម្ពុ� dើយ។ ñះបី កម្ពុ�    Wន 
លក្ខណៈ  6ក់6ញ   �យ1រ សម�្បូរ   កWgំង ពលកម្ម    Wន ត�្ល� 
6ប ក្តី ប៉ុ�្ត� បន្ទុកចំ�យ ដ៏ ខ្ពស់    ក្នុង 	រ  �ើក  ដំoើរ	រ និង 
ç្វើ   �ជីវកម្ម (ន បន្ទុច  បm�ក់  ដល់ FDI។ រូប¢ព ១ 9�ល í�ើ  
សូច�ករ  �� 	រ ç្វើ �ជីវកម្ម និងចង ��ង dើង�យ ធ�Lរ 
ពិភព²ក និង1ជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរ�តិ (IFC) បmZញនូវ 
ចំ�ត់ }"ក់ ����ស កម្ពុ� ក្នុង ចំ�ម  ១៨៣����ស។

ពលកម្ម  ��ើន ì	ន់����សWនត�្ល�ពលកម្មEក�ង sើម�្បី 
រក��លក្ខណៈ ��កួត��þ�ងរបស់ខ្លួន។ ��ឹត្តិ	រណ៍0�ះ ទំនង�ើក 
ផ្លូវមួយឲ�្យកម្ពុ�បM្កើនគុណ¢ព និងç្វើពិពិធកម្មរច�សម្ព័ន្ធ 
ឧស��ហកម្មរបស់ខ្លួន (Kimura 2009 cited in Banomyong 
2010)។ វិស័យឧស��ហកម្មកម្ពុ�(នល្អ���ើរ dើងក៏ពិត Ý�ន 
ប៉ុ�្ត�÷(នរ ីកលូត�ស់�យ]្អ�ក?ើឧស�្សហកម្មផ្គុំដំ dើង  9�ល  
í�ើបy្ច�ក��ស6ប និង í�ើ ពលកម្ម��ើន។ ឧស��ហកម្ម ចម�្បងៗ 
Iកម្ពុ� រួមWន 	រជីកA៉�, ម្ហូប�xរ ��សជ្ជៈ និង}"ំជក់, 
÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និងu�្ប�ក=ើង, @ើ ��~ស និង 	រ 
¬ះពុម្ពផ��យ, ផលិតផលç្វើពីCស៊ូ, អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងទឹក, 
សំណង់ និង កម្មន្ត1លកម្មÛ�្ស�ងៗ�ៀត ( �ង ១)។ 

លំហូរចូល FDI ក្នុងឧស�Yហកម្ម1កម្ពុ�
អ��សន�្សំក្នុង����សកម្ពុ� Wនក;�ិត6ប ¿�ឹម ១៦% �� 

ផសស ព!ី"ំ២០០០ ដល់  ២០១០ 9�លបង្កនូវ កង្វះទុន វិនិ�គ 
ក្នុង 8�ុក និងត;�ÿវ	រ6ក់6ញ FDI។ £�ពី	រz�z�ង់]្ន�ក 
ហិរញ្ញវត្ថុ, FDI ក៏�ំមកនូវ z�ព�្យផលិតកម្មÛ�្ស�ងៗ និងចំo�ះដឹង 
9�ល �ចជួយជំរុញ	រអភិវឌ�្ឍ��ដ្ឋកិច្ច។  Iកម្ពុ� លំហូរ 
ចូល FDI õ�ងកំណត់dើង�យក (æង£� (ដូច� វិបត្តិ 

 �ង២៖  តួ?�ខបូកបង្គរ��	រអនុម័តគ1�ងវិនិ�គគិត�z�ព�្យសកម្ម�ប់�ប់របស់បរ��ស ក្នុងវិស័យ 
ឧស��ហកម្ម �យÑ�ង��ក មអនុវិស័យ និង����ស��ភពវិនិ�គ !"ំ១៩៩៥-២០១០
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ចិន 450.5 574.5 84.0 130.0 6.1 196.1 1211.7 305.7 2958.6 

I�÷៉ន់ 350.7 10.0 97.3 89.9 4.2 50.0 65.0 667.1 

កូ�៉� 116.0 4.3 25.8 17.2 172.5 79.0 3.2 94.8 512.8 

�� 16.5 2.5 22.1 365.4 46.5 25.4 18.0 496.4 

W៉d�សុី 63.1 236.2 27.6 2.7 31.7 64.8 59.0 485.1 

2ៀត�ម 1.6 0.4 25.1 3.3 276.8 2.8 74.7 384.7 

សិង្ហបុរី 57.2 11.0 79.1 1.6 41.4 16.5 12.6 219.4 

ហុងកុង 108.0 62.5 10.1 4.3 25.3 210.2 

សហរដ្ឋ���រិក 34.3 1.3 20.4 1.4 28.5 8.7 53.4 148.0 

	�~ 20.5 2.5 4.3 39.5 13.7 80.5 

អង់G្ល�ស 68.4 0.1 13.5 2.3 84.3 

ឥ�_ 75.0 0.3 75.3 

ជប៉ុន 7.1 31.5 2.8 15.2 56.6 

អូp(�លី 12.9 4.3 5.3 15.8 0.3 2.3 40.9 

Ñ�លហ�្សិក 35.0 35.0 

សរុប 1337.9 605.0 604.4 825.9 290.2 653.5 1459.3 794.6 6570.8 

��ភព៖ CDC (unpublished data 1995-2010)
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ឥទ្ធិពល FDI Sbើវិស័យឧស�Yហកម្មៈ d�បខ័ណf 
វិgគC្អ�កbើបទពិLធន៍�ក់h្ត�ង

	រសិក��0�ះ វិ¢គពី	ររួមចំ:�ក�� FDI ក្នុង	រ អភិវឌ�្ឍ 
ឧស��ហកម្ម �យí�ើ�មុខmរផលិតកម្ម Cobb-Douglas 
production function (Barro and Sala-i-Martin 2004) 9�ល 
បmZញពី	រû���øល��ផលិតផល ស��ច �យ1រមូលធន 
និង ពលកម្ម 9�ល~ក់ចូលìក្នុងដំoើរ	រ ផលិតកម្ម។ អ្នក 
p�វ q�វ (ន ~ក់ អនុវត្ត មុខmរផលិតកម្មæង��ម សA�ប់ 
វិស័យ ឧស��ហកម្មÛ�្ស�ងៗ សWüល់dើង�យ i I	ល t ។

Y=F(K, L)                                                                      (1)

where Y is real output of each industrial sector, K is 
physical capital and L is labour. K is defined by the sum 
of domestic capital stock (Kd) and foreign capital stock 
(Kf), which can be written as Ktotal= Kd+ Kf. The regression 
equation then assumes the following linear form:

logGDPit=boi+biilogKdii(t-1)+b2ilogKfi(t-1)+b2ilogKfi(t-1)+b3ilogLit+uit (2)

_ _

_ _

where GDPit= the outputs of each industrial sector i 
at time t; b0i, b1i, b2i and b3i are the intercept terms and 
coefficients of each variable; uit is a term of residual of 
i sectors (i=1, 2, 3... 9 representing the eight selected 
industrial sub-sectors and the overall industrial sector);  
Kdi = DomK and Kfi = FDIK which denote domestic and 
foreign capital stocks of industrial i. 

To allow for delayed returns to capital outlay, as it 
may take enterprises some time to order and install 
capital assets such as machinery and equipment prior to 
operating, the study takes one lag of Kdi and Kfi calculated 
using the perpetual inventory method. Then, K(t+1) = 
(1-d)* Kt + I (t+1) where K(t+1) and Kt are the capital stock in 
time (t+1); t. d is the depreciation rate of capital, which is 
set at 5.0 percent for Cambodia (see Net 2011); and It+1 is 
the fixed assets investment inflow at time (t+1). The fixed 
assets investment shared by Cambodia is represented by 
Id(t+1), while the share of foreign nationality is written as 
If(t+1). This study takes K1995 as the initial capital stock for 
both domestic and foreign capital stocks for each selected 
industrial sector. Based on the assumption that the rate 
of capital-output ratio was constant during the 1990s, it 
then calculates K1995 = I1995/(g1990s+d) following Harberger 
(1978), where g1990s is the average growth rate of capital, 
which is equal to the growth rate of outputs (GDP) during 
the 1990s, and Li is employment in sector i. 

លទ្ធផល
	រ(៉ន់1�ន ម��ដ្ឋកិច្ចW¿�18្ត�បmZញ} FDI Wន 

ផលល្អì?ើឧស��ហកម្មបួនវិស័យ គឺWន �xរ ��សជ្ជៈ 
និង }"ំជក់, ÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និងu�្ប�ក=ើង, ទឹក និង 

រូប¢ព ១ ៖ ចំ�ត់}"ក់	រç្វើ�ជីវកម្មIកម្ពុ� !"ំ២០១២
(171)

 (130)

 (149)

 (142)

 (120)

 (54)

(79)

 (98)

 (110)

(149)

��ភព៖ World Bank and IFC (2012), 	រç្វើ�ជីវកម្ម
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អគ្គិសនី, និងកម្មន្ត1លកម្ម Û�្ស�ង�ៀត។ ñះò៉ង0�ះក្តី FDI  
កំពុងស្ថិតក្នុងដំ�ក់	ល Wនផល¿�ឡប់ថយចុះ� លំ~ប់ 
( �ង  ៣) 9�ល បmZញពី	រí�ើî�ស់មូលធនមិនWន 
��សិទ្ធ ¢ព öើយ¿�ÿវ	រ¡�លំអផលិត¢ព។ កម្ពុ�Iមិន 
6ន់    *ន  dើង  ដល់ ក;�ិត�ចយកចំo�ញ (នពី��ដ្ឋកិច្ច  
W¿� ~�ន    �ះ ��។ 	រសិក��មិន�ចបY �ក់ពីឥទ្ធិពល �� FDI 
?ើ  ឧស��ហកម្ម 6ំងមូល(ន�ះ��។ ឥទ្ធិពល ខុសៗ L"  �� FDI  
ì?ើវិស័យ ឧស��ហកម្មខុសៗL" �ចប�្ខល មក ពីលក្ខណៈ  
�� FDI  ខ្លួនឯង, លក្ខណៈ��ដ្ឋកិច្ច និងö�~� រច� សម្ព័ន្ធ  ក្នុង 
វិស័យ �ក់�ក់ នីមួយៗ, រ(ំងÛ�្ស�ងៗក្នុងបទបញ្ញត្តិ ច �ôប់, និង 
	រិòល័យធិប&�យ�្យ (Lean, 2008)។ G�រក 
ើញ } ម៉ូ9�ល 
6ំងអស់xក់ដូច�ប់�ក់ព័ន្ធægំងìនឹងអV�រ â �ល 2�� គឺ 
(ន  ន័យ} â�ល2��Wន ផលប៉ះ�ល់ ægំង �ង លក្ខណៈ �� 
ទិន្នន័យ។ ដូy្ន�ះក្នុងរយៈâ�លខ្លី ទិន្នន័យគុណ¢ព អន់ និង មិន សូវ 
ច�ôស់ �ស់ �ចç្វើឲ�្យលទ្ធផលរក
ើញមិន�ចí�ើ	រ (ន ។

បទពិLធន៍iនពី?�W�សj�ើសOីសមួយចំនួន 
ស:�ប់កម្ពុ�

រច�សម្ព័ន្ធឧស��ហកម្មIកម្ពុ� ÷8�sៀងL"នឹងI 
2ៀត�ម បង់	gs�ស និង មីò៉ន់W៉ 9�រ។ វិស័យ*នមុខG� 
Iõ�� ÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និងu�្ប�ក=ើង និង 
ប��ប់  មក�ៀត ម្ហូប�xរ ��សជ្ជៈ និង}"ំជក់ 9�ល 
អំ�យ  ផលល្អ �យ1រWនកWgំងពលកម្ម��ើន និង 
ត�្ល�   6ប។ ផលិតកម្ម÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និង u�្ប�ក 
=ើង ពឹង]្អ�ក�ægំង?ើ	រ�ំចូល និងផ្គុំដំdើង Uតុ ចូល  
អន្តរ	រ ី (ផលិតផល �ក់ ក�្ខលស��ច) 9�ល Wន ន័យ } 
Iâ�ល	លៈ��សៈû���øល���ក់ ឬក៏ផុត កំណត់ លក្ខខណ_   
អនុË�ះ វិនិ�គក្នុងវិស័យ0�ះ�ចរត់y�ញពីកម្ពុ� ò៉ង 
?ឿន។ ចំណុចW(តមួយក្នុងåលន�(យ រ~�ភិ(ល គឺ	រ 
ç្វើ ព ិពិធកម្មអនុវិស័យ¡�{្ន�ម្ហូប�xរ 9�លIc្ម�ង ខ្ចី �យ 1រ 
Wន ផលិតផល  តិចមុខ និងស្តង់~ រគុណ¢ពអន់។

�យ1រកម្ពុ� មិន6ន់Wនលទ្ធ¢ពç្វើ វិនិ�គ]្ន�ក  
ឧស��ហកម្ម ធុនធ្ងន់ និងបy្ច�កវិទ�¦ខ្ពស់ៗ ក្នុង â�លដ៏ខ្លី(ន ដូy្ន�ះ 
¿�ÿវ õ�បន្តz�z�ង់ឧស��ហកម្មសព្វ �្ង� 9�ល í�ើ ពលកម្ម  ��ើន0�ះ 
öើយ  åលន�(យ អភិវឌ�្ឍន៍ឧស��ហកម្ម  ក្នុង ដំ�ក់ 
	ល  បច្ចុប�្បន្ន គួរ?ើកកម្ពស់ចំណង6ក់ទងL"ក្នុង កសិកម្ម និង 
ផលិតកម្ម í�ើ ពលកម្ម��ើន។ ចំណុច0�ះសំæន់�ស់ ��សិន 
�ើ កម្ពុ�ចង់ស��ច(ន��ដ្ឋកិច្ចW¿�~�ន និង	រអភិវឌ�្ឍ 
ឧស��ហកម្មí�ើបy្ច�កវិទ�¦ខ្ពស់ 9�លនឹងជួយឲ�្យកម្ពុ��ច 
ពÐ�ីកធនUនមនុស�្ស មូលធនរូបវន្ត និងបM្កើន ផលិត¢ព sើម�្បី 
ឲ�្យដំoើរ	រឧស��ហ¢វូបនីយកម្មWន ចីរ¢ព និងលក្ខណៈ 
ធន់ú�ំល្អ។ កម្ពុ�ក៏¿�ÿវ�ៀន ;�ើស�ីស ��ភព វិនិ�គ ឲ�្យ(នល្អ 
sើម�្បី ក1ងកWgំង��កួត��þ�ងរបស់ខ្លួន ជំរុញ	រអនុវត្តÑ�បថ្មី 
និង 	ត់ បន្ថយ¢ព��ី��។

(រសន្និlmន
លទ្ធផលសិក�� ម��ដ្ឋកិច្ចW¿�18្ត� និង	រ វិ¢គ 

ករណី សិក�� បmZញ} Wនអនុវិស័យពីរ9�លទំនង 6ក់6ញ 
វិនិ�គægំង Cលគឺ ម ្ហូប�xរ ��សជ្ជៈ និង}"ំជក់, öើយនិង 
÷យនភ័ណ_ ស�្លៀកបំ�ក់ និង u�្ប�ក=ើង។ កម្ពុ�ក៏¿�ÿវ�ៀបចំ 
ខ្លួន sើម�្បី6ក់6ញគ1�ងវិនិ�គ Wនí�ើបy្ច�កវិទ�¦ខ្ពស់ៗ 
sើម�្បី �ច��កួត ��þ�ង(ន�មួយគូ��þ�ងថ្មីៗ ដូច� មីò៉ន់W៉ 
�sើម និង �ៀម�ះp�យបYZ�្ល�ឈ្នួលពលកម្មខ្ពស់ 9�ល 
�ច cើតWន�â�លអ�គត។ ក្នងុជxំនទ១ី កម្ព�ុគរួកំណត់នវូ 
អនុវិស័យឧស��ហកម្ម និងតំបន់ដ៏Wន ស	(នុពល�� öើយ 
ផ្តល់�ទិ¢ពឲ�្យ Iក្នុងយុទ្ធ18្ត�åលន�(យរបស់ ខ្លួន។ 
ម�¦៉ង�ៀត កម្ពុ�ក៏¿�ÿវ �ៀនពីរ�ៀបបM្កើត និងÌ�ប់Ì�ងលក្ខខណ_ 
�ំ(ច់¿�ÿវWន�មុន�� sើម�្បីពÐ�ឹងវិស័យÛ�្ស�ងៗ9�ល 
សA�ប់   ជួយ z�z�ង់ដល់ឧស��ហកម្ម។ ជ� �ើសåល ន�(យ 
Û�្ស�ងៗò៉ង¿�ឹម¿�ÿវ ពិត�សំæន់បំផុតសA�ប់ 	រ អភិវឌ�្ឍ 
ឧស��ហកម្មIកម្ពុ� �ពិ��សក្នុងâ�លធនUនផលិតកម្ម I 
Wន តិចÑ�ប0�ះ៕

ឯក1រ�ងWនIក្នុងអត្ថបទ�អង់G្ល�ស

 �ង   ៣ៈ Ordinary Least Squares Results of Equation (2)
Dependent variable: LogGDP(t)_i
Method: Ordinary Least Squares
Sample: 1997, 2010
Included observations: 14

Constant Coef. logDomK (t-1)_i Coef. logFDIK (t-1)_i Coef. logLabor(t)_i
(2.1) logGDP(t)_food 4.415*** -0.045 0.192*** -0.023
(2.2) logGDP(t)_textiles 2.330** -0.557 1.612** -0.213
(2.3) logGDP(t)_rubber 3.113*** -0.002 0.038 -0.049
(2.4) logGDP(t)_mining -0.629 0.291 0.019 0.319***
(2.5) logGDP(t)_utilities 2.291*** 0.164*** 0.205** -0.035
(2.6) logGDP(t)_wood 6.537*** -0.330 -0.014 -0.194**
(2.7) logGDP(t)_construc 0.253 0.594** -0.345 0.330***
(2.8) logGDP(t)_othermanu 2.973*** -0.079 0.493*** -0.025
(2.9) logGDP(t)_indus 0.138 1.542** -0.600 0.137

Note: * 10 percent, ** 5 percent and *** 1 percent level of significance. Source: Author’s calculation.




