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កត្តា ដែលនាំឱ្យរកីចម្រើនមេែឋកិចចចិន 
ដោយ ជមឹ សុជាត ិមន្ត្រី ន្មជឈមណ្ឌ លសកិ្សាចិ្  

 

 

១- ដសចក្សរដី្រមី 
 ដរោយពីក្សំណណ្ទរមង់របស់ដោក្ស ដតង ដសៀវពីង ក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៧៨មក្ស របដទសចិ្បា្អភិវឌ្ឍដសដ្ឋក្សិចច
របស់ខ្លួ្ោល យជាមហាអំណាចដសដ្ឋក្សិចចដលខ្២ក្សនុងពិភពដោក្ស។ អតថបទដ្េះ្ឹងសិក្សាអំពីោររកី្សចដរមី្ដសដ្ឋក្សិចច
របស់ចិ្នាដពលសពវនងៃដ្េះ ្ិងក្សត្តរ ណដ្លនាឱ្យមា្ោររកី្សចដរមី្ដសដ្ឋក្សិចចណបបដ្េះ។ ក្សត្តរ ណដ្លនាឱំ្យដសដ្ឋក្សិចចចិ្
មា្ោររកី្សចដរមី្គឺដោយសារក្សំណណ្ទរមង់ដសដ្ឋក្សិចច ្ិងោរវ ិ្ ិដោគចូលក្សនុងដសដ្ឋក្សិចចគួប្សោំរដក្សី្ដ ងី្លិត
ភាពរបស់ចិ្ (Productivity)។ 

២- ក្សត្តរ ក្សដំណី្្ដសដ្ឋក្សចិចចិ្  
២.១- ក្សណំណ្ទរមង់ដសដ្ឋក្សចិចរបស់ចិ្ មុ្ឆ្ន ២ំ០១២ 

 ភាពដជាគជ័យន្ក្សំណណ្ទរមង់របស់ចិ្រតូវបា្វាស់ណវងោររកី្សលូតោស់ន្ដសដ្ឋក្សិចចណដ្លមា្ក្សំដណី្្
ខ្ពស់ (G. Chow, ២០០៤)។ របដទសចិ្បា្ដ្វីក្សំណណ្ទរមង់ដលីវស័ិយសហរាសរដ្ឋ ោរដបីក្សឱ្យរបដទសមា្
របព័្ធក្សំណ្ត់តនមលទំ្ិញ (Pricing System) ោរដ្វីឯក្សជ្ភាវូប្ីយក្សមម ោរក្សសាងដហោឋ រចនាសមព័្ធ ្ិងោរ
បដងកីតរបព័្ធសុខ្មាលភាពសងគម។ 
 ១៩៧៨-៨៤៖ ជារយៈដពលណដ្លបារមភពីដរាេះអត់ឃ្លល ្ ដោក្ស ដតង ដសៀវពីង បា្អ្ុវតរដាល
្ដោបាយរបព័្ធនងលពីរ (Dual Price System) ដោយអ្ុញ្ញា តិឱ្យសហរាសរដ្ឋអាចលក់្ស្លិត្លដលីសកូ្សត្ត
ណ្្ោរ ្ិងតនមលអាចលក់្សបា្ត្តមណ្្ោរ្ិងទី្ារ។ របដទសចិ្បដងកីតតំប្់ដសដ្ឋក្សិចចពិដសស ្ិងអ្ុញ្ញា តឱ្យ
វ ិ្ ិដោគដរៅរបដទសជាដលីក្សដ្ំបូង។ ពាណិ្ជជក្សមមឯក្សជ្រតូវបា្អ្ុញ្ញា តជាដលីក្សដ្ំបូង។ 
 ១៩៨៤-៩៣៖ ្ដោបាយក្សំណណ្ទរមង់របស់ដោក្សដតងប្រដ្វី ដោយោត់ប្ថយោររគប់រគងដៅដលី          
វស័ិយឯក្សជ្ ្ិងចាប់ដ្រីមដ្វីឯក្សជ្ភាវូប្ីយក្សមមសហរាសរដ្ឋ។ ាត់បា្ដបីក្សដ ីងវញិ ដសៀងនហ Stock 
Exchange។ ក្សនុងរយៈដពលដ្េះ ដសដ្ឋក្សិចចមា្ោររកី្សចដរមី្ ប ុណ្រចំណូ្លរបស់រដ្ឋបា្បាត់បង់ដរចី្ ្ិងជួបបញ្ញា
អតិ្រណា។ 
 ១៩៩៣-២០០៥៖ ជារយៈដពលណដ្លមា្ោរដ្វីឯក្សជ្ភាវូប្ីយក្សមមសហរាសរដ្ឋក្សនុងរទុងរាយ្ំ។ 
ដោក្សដតង បា្ដ្វីក្សំណណ្ទរមង់សុីជដរៅ ដោយបា្ោក់្សឱ្យចូល្ិវតរមន្ត្រីណដ្លមា្គំ្ិតអភិរក្សសមួយចំ្ួ្។ ចំ្ួ្
ន្សហរាសរដ្ឋបា្ធ្លល ក់្សចុេះ៤៨% ដោយសារឯក្សជ្ភាវូប្ីយក្សមម។ ដោក្ស JiangZeminណដ្លប្រតំណណ្ងពី
ដោក្ស ដតង បា្ប្រក្សំណណ្ទរមង់ដៅដលីវស័ិយធ្លនាារ ោត់ប្ថយព្ធ ណដ្លជារបាងំន្ោរដ្វីពាណិ្ជជក្សមម។ 



2 

 

 ២០០៥-២០១២៖ ជារយៈដពលណដ្លដោក្ស Hu Jintao បា្ណក្សសរមួលក្សំណណ្ទរមង់ដសដ្ឋក្សិចចចិ្របស់
ដោក្ស ដតង ដសៀវពីង។ ក្សំណណ្ងទរមង់បា្្រល់ Subsidy ដ្ល់វស័ិយសុខាភិបាល ្ិងបា្បដងកី្ដាល្ដោបាយ
រូបិយវតថុ ណដ្លអាចបដងកីតឱ្យមា្ Bubble។ 

២.២- ក្សណំណ្ទរមង់ដសដ្ឋក្សចិចទី្ ារដសររីបស់ចិ្ នាដពលបចចុបប្ន 
 របដទសចិ្ដោយសារដរបីដសដ្ឋក្សិចចណ្្ោរបា្ដ្វីឱ្យមា្ោរ្លិតដលីស (OverCapacity Production)
។ ដហតុដូ្ចដ្េះ ក្សំណណ្ទរមង់ដៅរក្សទី្ាដសរ ីណដ្ល្លិតត្តមតរមូវោរទី្ារជាក់្សណសរង។  

ោរដ្ឹក្សនាំ្ លិតដោយរដ្ឋ (Government-oriented Resource Allocation) បា្បណារ លឱ្យមា្ហា្ិ
ភ័យណ្នក្សដសដ្ឋក្សចិចដូ្ចជា ោរ្លិតដលីស ដក្សី្ បណុំ្លរោឋ ភិបាលតបំ្់ បញ្ញា បរសិាថ ្ ្ងិទំនាស់ដ្ី្ល។ី 

ដូ្ចដ្េះវធិ្ល្ោរណដ្លរបដទសចិ្្ឹងអ្ុវតរមា្ដូ្ចជា៖ 
 លុបបំបាត់ភាពផ្តរ ច់មុខ្ (Monopoly) 
 លុបបំបាត់ោរោក់្សក្សរមិតដលោីរក្សំណ្ត់នងល (Price Control) 
 លុបបំបាត់ោរអ្ររាគមពីរដ្ឋ 
 លុបបំបាត់ោរណបងណចក្សទី្ ារ (Market Partition) ្ិងបរងួមទី្ារឱ្យដៅណតមួយ។ 

២.៣- ក្សត្តរ ចូលរមួក្សដំណី្្ពកី្សមាល ងំពលក្សមម មូល្្ Total Factor of Production 

 
របភព៖ https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-

chinas-economy/#5490f4d03f13 

 ក្សត្តរ ក្សំដណី្្ដសដ្ឋក្សិចចរបស់ចិ្ គឺបណារ លមក្សពីោរវ ិ្ ិដោគោ ងសដមបមីដលីមូល្ិ្ិ (Capital) (ដោយ
ាំរទដោយោរស្សំក្សនុ ងរសុក្ស(Saving) ្ិងោរវ ិ្ ិ ដោគដរៅរបដទស) ្ិងោរដក្សី្ដ ីងន្្លិតភាព 
(Productivity Growth) ( W. Morison, ២០១៨)។  

https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-chinas-economy/#5490f4d03f13
https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-chinas-economy/#5490f4d03f13
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 រូបភាពខាងដលីបង្ហា ញពីក្សត្តរ ណដ្លជាធ្លតុចូលក្សនុងក្សំដណី្្ដសដ្ឋក្សិចចចិ្ មា្ Capital (សមាភ រៈដរាងចរក្ស 
្ិងបរោិា រ) បា្ចូលរមួក្សនុងក្សំដណី្្ជាងពាក់្សក្សណារ ល ក្សត្តរ ក្សំដណី្្្លិតភាពសរុប (Total Factor Productivity 
ណដ្លជាក្សត្តរ ចូលរួមក្សំដណី្្ដរៅពី ក្សមាល ងំពលក្សមម ្ិង មូល្្( Capital)) បា្ចូលរួមរបមាណ្១ភាគ៣ ្ិង
ក្សត្តរ ក្សមាល ងំពលក្សមមបា្រញួចុេះណដ្លក្សត្តរ ដ្េះសំខា្់ដពលចាប់ដ្រីមដ្ំបូង។ ក្សត្តរ ក្សំដណី្្្លិតភាពសរុបមា្ដូ្ចជា 
របសិទធភាពន្្លិតភាពន្្លិតក្សមម (Production efficiency and intensity)។  

២.៤- ដាល្ដោបាយឧសាហក្សមមរតវូបា្ារំទដោយក្សមាល ងំពលក្សមមរាប់រយោ្នាក់្ស 
   ដបី្ិោយពីចំ្ួ្របជាជ្ របដទសចិ្ជារបដទសណដ្លមា្ចំ្ួ្របជាជ្ដរចី្ជាងដគដលីពិភពដោក្ស 
ណដ្លជាក្សត្តរ ឱ្យរបដទសចិ្សមបូរក្សមាល ងំពលក្សមម។ សពវនងៃដ្េះរបដទសចិ្មា្ក្សមាល ងំពលក្សមម (អាយុ១៥ដ្ល់៦៤
ឆ្ន )ំ មា្ចំ្ួ្១ពា្់ោ្នាក់្ស។ ជាដ្ំបូងដៅក្សនុងដសដ្ឋក្សិចចមុ្ឧសាហក្សមម ក្សមាល ងំពលក្សមមភាគដរចី្ដៅតំប្់ក្ស
សិក្សមម។ ដោយរបដទសចិ្យក្សោរអភិវឌ្ឍដសដ្ឋក្សិចចត្តម Asian Capital Development model ក្សសិក្សរភាគដរចី្
បា្ោល យជាក្សមមក្សរដៅដរាងចរក្ស ប ុណ្រជំនាញរបស់ក្សមមក្សរាងំមិ្ា្់បា្ខ្ពស់ដៅដ ីយ ប ុណ្រមា្លក្សាណ្ៈរបព
លភាព (Intensive)។   

២.៥- ោរអភវិឌ្ឍវស័ិយ្្ធ្ល្ម្ុសស ្ងិោរដក្សី្ ដ ងី្លតិភាព 

 
របភព៖ https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-

chinas-economy/#5490f4d03f13  

ដយីងដ ីញថា្ិសសិតចិ្រាប់ោ្នាក់្សបា្សិក្សាក្សនុងសាក្សលវទិយល័យ ្ិងជាដរចី្បា្្ិងក្សំពុងសិក្សា
ដៅដរៅរបដទស។ (Z. Xiaodong, ២០១២) បា្ឱ្យដ្ឹងថា ោររកី្សចដរមី្របស់ដសដ្ឋក្សិចចចិ្ គឺបណារ លមក្សពីដក្សី្
ដ ងី្លិតភាព ណដ្លបណារ លមក្សពីោរដក្សី្ដ ងីន្្្ធ្ល្ម្ុសស។  

https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-chinas-economy/#5490f4d03f13
https://www.forbes.com/sites/peterpham/2018/03/06/is-there-a-secret-growth-hormone-added-to-chinas-economy/#5490f4d03f13
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២.៦- របដទសចិ្ បា្ចមលងោរ្លតិ្លតិ្លពរីបដទសមហាអណំាចដសដ្ឋក្សចិច 
 ដៅដដ្ីមទសវតសរឆ៍្ន ២ំ០០០ របដទសចិ្បា្ោល យខ្លួ្រួចដហីយ ជាទីត្តងំន្ោរ្លិតទំ្ិញរបស់ពិភព
ដោក្ស។ ដរោយពីដរៀ្សូរតពីបដចចក្សវទិា (Copy) របស់ជប ុ្្ិងអាដម រកិ្ស របដទសចិ្អាច្លិតទំ្ិញទំដ្ីបៗ 
ដូ្ចជាដរគឿងដអ ចិរតូ្ិក្ស ្ិងឧសាហក្សមម្្់្ៃ្់។ ឥ ូវដ្េះ សហរដ្ឋអាដម រកិ្សបា្ាមារឱ្យចិ្ដារពក្សមមសិទធិ
បញ្ញា ។ 

៣- ោររចីដរមី្ ដសដ្ឋក្សចិចចិ្  
៣.១- ក្សដំណី្្្ងិសាថ ្ភាពដសដ្ឋក្សចិចរបស់ចិ្  

 ក្សនុងបរបិទន្សាក្សលភាវូប្ីយក្សមម ចិ្បា្ដបីក្សចំហរដសដ្ឋក្សិចចណដ្លបា្ដ្វីឱ្យដសដ្ឋក្សិចចរបស់ខ្លួ្រកី្សចដរមី្ 
ណដ្លអាចរបក្សួតរបណជងក្សនុងពិភពដោក្ស ដហយីបា្ោល យជាដសដ្ឋក្សិចចណដ្លមា្ទំហដំលខ្២ក្សនុងពិភពដោក្ស។ 

ត្តរាងទ១ី. ចណំាត់ថាន ក់្ស GDP របដទសក្សនុងពភិពដោក្សឆ្ន ២ំ០១៦  
ចណំាត់ថាន ក់្ស របដទស GDP (ោ្$) ភាគរយ 
 ពិភពដោក្ស 75,212,696 100% 

1 សហរដ្ឋអាដម រកិ្ស 18,561,930 25% 
សហភាពអឺរ  ុប 17,110,523 23% 

2 ចិ្ 11,391,619 15% 
3 ជប ុ្ 4,730,300 6% 
4 អាលលឺម ង់ 3,494,900 5% 
5 អង់ដគលស 2,649,890 4% 
6 បារាងំ 2,488,280 3% 
7 ឥណាឌ  2,250,990 3% 

(របភព៖ IMF)   

 
 ដរោយពីោរដបីក្សក្សំណណ្ទរមង់ឆ្ន ១ំ៩៧៨មក្ស របដទសចិ្បា្អភិវឌ្ឍដសដ្ឋក្សចិចរបស់ខ្លួ្ឱ្យរកី្សចដរមី្  ទំហំ
ដសដ្ឋក្សិចចរបស់ខ្លួ្ដលខ្២ ត្តងំណតឆ្ន ២ំ០១១មក្សដម លេះ។ ដៅឆ្ន ២ំ០១៦ ដសដ្ឋក្សចិចរបស់របដទសចិ្មា្ចំ្ ួ្១១រទី
ោ្ដុ្ោល រ ណដ្លរតូវជា១៥%ន្ទំហដំសដ្ឋក្សចិចរបស់ពិភពដោក្ស។  
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(របភព៖ World Bank) 

 

 ដយងីដ ញីថា បំណណ្ងណចក្ស្លិត្លជាតិសរុបរបស់ចិ្ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ក្សនុងដនាេះក្សសិក្សមមដៅសល់ណត 
១០% ឧសាហក្សមមមា្ចំ្ ួ្៤៤៥ ្ ងិដសវាក្សមមមា្ចំ្ណួ្៤៦%។ រូបភាពខាងដរោមបា្បង្ហា ញថា របដទសចិ្  
មា្ក្សំដណី្្ដសដ្ឋក្សិចចជាម្យមពី៧% ដៅ ១០%។  

៣.២- ពាណិ្ជជក្សមមរបស់ចិ្  
ត្តរាងទ២ី. ពាណិ្ជជក្សមមរបស់ចិ្  ្ងិពភិពដោក្ស 

  ោរនាដំចញ   នាចូំល   Balance 
(ោ្$)   តនមល (ោ្$) ក្សំដណី្្ តនមល (ោ្$) ក្សំដណី្្ 

2007 1,021,896   802,403   219,492 
2008 1,117,215 9.3% 885,031 10.3% 232,184 
2009 991,078 -11.3% 827,701 -6.5% 163,377 
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2010 1,369,248 38.2% 1,209,170 46.1% 160,078 
2011 1,569,090 14.6% 1,438,681 19.0% 130,409 
2012 1,834,999 16.9% 1,626,670 13.1% 208,328 
2013 1,914,210 4.3% 1,687,896 3.8% 226,313 
2014 2,028,382 6.0% 1,699,339 0.7% 329,043 
2015 2,363,787 16.5% 1,660,230 -2.3% 703,557 
2016 2,219,789 -6.1% 1,651,349 -0.5% 568,439 
2017 2,321,066 4.6% 1,865,048 12.9% 456,018 
(របភព៖ European Commission)    

 ដោងត្តមរបាយោរណ៍្របស់ European Commission បា្ឱ្យដ្ឹងថា ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៧របដទសចិ្  មា្
ោរនាដំចញសរបុ ២,៣ ទ្រីោ្ដុ្ោល រ ្ ិងោរនាចូំលរបមាណ្ ១,៨ រទីោ្ដុ្ោល រ។ ដហតុដូ្ចដ្េះរបដទសចិ្ មា្
អតិដរក្សជញ្ជ ីងពាណិ្ជជក្សមមរបមាណ្៤៥៦ពា្់ោ្ដុ្ោល រ ណដ្លអាចឱ្យរបដទសចិ្ ទទលួទុ្បរមុងជាដុ្ោល របណ្ថម
ោ ងដរចី្ ណដ្លសពវនងៃទុ្បរមុងរបស់ចិ្មា្ចំ្ួ្  ៣,១៧ រទីោ្ដុ្ោល រ។ 

ត្តរាងទ៣ី. នដ្គូពាណិ្ជជក្សមមរបស់ចិ្ ឆ្ន ២ំ០១៧   

ោរនាដំចញ ោរនាចូំល 
 នដ្គូ តនមល (ោ្$) %  នដ្គូ តនមល (ោ្$) % 
  ពិភពដោក្ស 2,321,066 100.0%   ពិភពដោក្ស 1,865,048 100.0% 
1 សហរដ្ឋអាដម រកិ្ស 441,539 19.0% 1 EU 28 249,610 13.4% 
2 EU 28 381,471 16.4% 2 កូ្សដរ  ខាងតបូង 180,752 9.7% 
3 ហុងកុ្សង 286,984 12.4% 3 ជប ុ្ 168,752 9.0% 
4 ជប ុ្ 140,000 6.0% 4 នតវា ្់ 158,145 8.5% 
5 កូ្សដរ  ខាងតបូង 104,894 4.5% 5 សហរដ្ឋអាដម រកិ្ស 157,717 8.5% 
(របភព៖ European Commission)      

 សរមាប់នដ្គូពាណិ្ជជក្សមមរបស់ចិ្ដយីងដ ីញថា ទី្ារសរមាប់នាដំចញដ៏្្ំបំ្ុតរបស់ចិ្គឺ សហរដ្ឋ
អាដម រកិ្ស ណដ្លចិ្នាដំចញដៅអាដម រកិ្ស៤៤១ពា្់ោ្ដុ្ោល រ ណដ្លរតូវជា១៩% ន្ោរនាដំចញសរុបរបស់ខ្លួ្។ ទី
្ារដ្សងដទៀតមា្សហភាពអឺរ  ុបមា្ទី្ារ ១៦,៤% ហុងកុ្សង ១២,៤% ្ិងជប ុ្ ៦%។ 
 សរមាប់ោរនាចូំល គឺសហភាពអឺរ  ុបបា្នាចូំលដរចី្ជាងដគចូលចិ្ របមាណ្២៤៩ពា្់ោ្ដុ្ោល រ 
របមាណ្ ១៣,៤% ន្ោរនាចូំលសរុបរបស់ចិ្។ សហរដ្ឋអាដម រកិ្សនាចូំលចិ្ ណត១៥៧ពា្់ោ្ដុ្ោល រ ណដ្លរតូវ
ជា ៨,៥% ន្ោរនាចូំលសរុបរបស់ចិ្។ ដហតុដូ្ចដ្េះ ដយងីដ ញីថា របដទសចិ្បា្ដ្វីឱ្យសហរដ្ឋអាដម រកិ្សមា្
ឱ្្ភាពពាណិ្ជជក្សមមោ ងសដមបមីជាមួយ្ឹងខ្លួ្។ សហរដ្ឋអាដម រកិ្ស ងមីៗដ្េះដោក្សរបធ្លនា្ិបតី រត្ត ំបា្ដរបីដាល
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្ដោបាយាពំារ្ិយមជាមួយ្ឹងចិ្្ិងពិភពដោក្ស។ របដទសចិ្បា្ដ្ឹងបញ្ញា ដ្េះ ត្តងំណតមុ្វបិតរិដ្េះបា្
ដក្សីតដ ងី។ ចិ្បា្្ិងក្សំពុងបរូរដាល្ដោបាយដសដ្ឋក្សិចចមក្សពឹងណ្ែក្សតរមូវោរក្សនុងរសុក្សវញិ។   

៣.៣- ោរវ ិ្ ដិោគដរៅរបដទសរបស់ចិ្  
 របដទសចិ្បា្ោល យជារបភពោ ងសំខា្់សរមាប់ោរវ ិ្ ិដោគពីដរៅរបដទស របស់របដទសនានាក្សនុង
ពិភពដោក្ស។ ោរវ ិ្ ិដោគដចញដរៅរបដទសចិ្បា្ចាប់ដ្រីមដក្សី្ដ ងីពីឆ្ន ២ំ០០០ ដោយសារោរប្ធូបទបញ្ាតរិ
ាក់្សទងមូល្ិ្ិហូរដចញដរៅរបស់ចិ្។  
 សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ ជា្ិនាន ោរពិភពដោក្ស លំហូរវ ិ្ ិដោគដរៅរបដទស (FDI) មា្ោរងយចុេះ ១៨% 
ណដ្លដៅក្សនុងដនាេះ លំហូរវ ិ្ ិដោគចូលសហរដ្ឋអាដម រកិ្សធ្លល ក់្សចុេះដៅរតឹមណត ២៨៧ពា្់ោ្ដុ្ោល រ ដោយឆ្ន ២ំ០១៥ 
្ិង ២០១៦ មា្ចំ្ួ្ជាង ៤៥០ពា្់ោ្ដុ្ោល រ។ 
 សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៦ ដោយដោងត្តមរបាយោរណ៍្របស់របដទស OECD ោរវ ិ្ ិដោគដចញដរៅរបដទស
របស់ចិ្ មា្ចំ្ួ្រហូតដ្ល់ ២១៧ពា្់ោ្ដុ្ោល រ ណដ្លឈរលំោប់ដលខ្២ ន្របដទសណដ្លមា្ោរវ ិ្ ិដោគ
ដចញដរៅរបដទសដរចី្ជាងដគក្សនុងពិភពដោក្ស។ ដោងត្តមសាព័ត៌មា្ xihuanetរបស់ចិ្បា្ឱ្យដ្ឹងថា ោរ វ ិ្ ិ
ដោគដចញដរៅរបដទសរបស់ចិ្ដរចី្ជាងោរវ ិ្ ិដោគចូលក្សនុងរបដទសរបស់ចិ្ចំ្ួ្ ៣៦%។   
 ដោងត្តម ដោក្ស James Zhan (របធ្ល្ UNCTAD's investment and enterprise division) បា្
្ិោយថា ោរវ ិ្ ិដោគដចញដរៅរបដទស ជាោរារំទដ្ល់គដរមាងណខ្សរក្សវាត់្ិងវងិី ្ិងោរសហរបតិបតរិោរអ្ររ
ជាតិ។  
 ដោងត្តម China Investment Tracker ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៧  អាសុីទទួល FDI ពីចិ្ចំ្ួ្ ៣១,៩ពា្់ោ្
ដុ្ោល រ រតូវជា ១៨,៨% អឺរ  ុប FDI ចំ្ួ្ ៩០,៦ ពា្់ោ្ដុ្ោល រ រតូវជា ៥៣,៤%  ទវីបអាដម រកិ្សខាងដជីង FDI ពី
ចិ្ចំ្ួ្ ២៧,០ ពា្់ោ្ដុ្ោល រ រតូវជា ១៦,០% ្ិងអាន្តហវរិក្សទទួល FDI ពីចិ្ចំ្ួ្១,០ ពា្់ោ្ដុ្ោល រ រតូវ
ជា ០,៦%។ 

 
(របភព៖ 2012 statistical Bulletin of China) 
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៤- ស្នោិឋ ្ 
 ដយងីដ ញីថាដសដ្ឋក្សិចចចិ្សពវនងៃ មា្ោររកី្សចដរមី្ខាល ងំ ប ុណ្រក្សំដណី្្ដសដ្ឋក្សិចចរតូវបា្ារំទដោយោរវ ិ
្ិដោគសរមាប់ោរបដងកី្មូល្ិ្ិ (Capital Stock Accumulation)។ ដោងត្តម Solow Model (១៩៥៨) 
ដសដ្ឋក្សិចចមួយមិ្អាចរកី្សដក្សី្ដ ងីរហូតដោយពឹងដលីក្សំដណី្្ Capital Stock ណដ្លទប់ទល់ដោយក្សំដណី្្ Saving
។ ជាក់្សណសរងដសដ្ឋក្សិចចជប ុ្ណដ្លពឹងណ្ែក្សដលីក្សំដណី្្ Capital Stock ណដ្លទប់ទល់ដោយក្សំដណី្្ Saving បា្
ធ្លល ក់្សចុេះ ក្សំដណី្្នាដពលសពវនងៃ ដោយសារក្សំដណី្្ Saving បា្ធ្លល ក់្សចុេះ ដោយសារណតរបជាជ្ភាគដរចី្បា្
ោល យជាម្ុសសចាស់ (Aging Population)(I. Tomoyuki et al, ២០១៨)។ ោរវ ិ្ ិដោគរបស់ចិ្បា្ឱ្យសញ្ញា
ធ្លល ក់្សចុេះ ចាប់ពីឆ្ន  ំ២០១២៕ 
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