Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
Cambodia improves its competitiveness in WEF global ranking
Cambodia ranked 106th out of 141 countries in the 2019 Global Competitiveness
Report by the World Economic Forum (WEF) on 8 October 2019, move up from last year when
it ranked 110th out of 190 countries. This report evaluates the competitiveness of an
economy based on 12 ‘pillars’ that include institutions, infrastructure, ICT adoption,
macroeconomic stability, health, skills, product market, labour market, financial system,
market size, business dynamism, and innovation capability.
According to the report, Cambodia ranked highest in labour market (65th), followed by
ICT adoption (71st), macroeconomic stability (75th), market size (84th), and financial system
(88th). Meanwhile, ranked lowest in business dynamism (127th), followed by institutions
(123rd), skills (120th), product market (113th), infrastructure (106th), health (105th), and
innovation capability (102nd). (Please find more detail in full attached report)
These improved rankings are a reflection of strong economic performance and
investors’ growing confidence in Cambodia. Those investors are mostly from China, Japan, and
ASEAN countries which coming to Cambodia because of the low labour cost, young and
increasingly educated population, and business-friendly policies.
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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจาสัปดาห์
กัมพูชามีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นจากการจัดอันดับของ WEF
ประเทศกัมพูชาถูกจัดลาดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ให้อยู่ในลาดับที่ 106 จาก 141
ประเทศทั่วโลก ตามรายงาน Global Competitiveness ประจาปี 2019 ซึ่งจัดทาและเผยแพร่โดย World
Economic Forum (WEF) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2019 โดยกัมพูช ามีลาดับสูงขึ้นจากการจัดลาดับปี ก่อนซึ่งอยู่
ในลาดับที่ 110 จาก 190 ประเทศ รายงานฉบับนี้ประเมินความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจาก 12
เสาเหลัก ประกอบด้วย สถาบัน โครงสร้าง การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
มหภาค การสาธารณสุข ทักษะ ตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน ระบบการเงิน ขนาดของตลาด พลวัตของภาคธุรกิจ
และสมรรถนะด้านนวัตกรรม
รายงานระบุว่า กัมพูชามีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ในด้านตลาดแรงงาน (อันดับ 65) ตามด้วย
การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (อันดับ 71) เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค (อันดับ 75) ขนาดของ
ตลาด (อันดับ 84) และระบบการเงิน (อันดับ 88) ขณะที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยที่สุดในด้าน พลวัต
ของภาคธุรกิจ (อันดับ 127) สถาบัน (อันดับ 123) ทักษะ (อันดับ 120) ตลาดสินค้า (อันดับ 113) โครงสร้าง
พื้นฐาน (อันดับ 106) สาธารณสุข (อันดับ 105) และสมรรถนะด้านวัฒนธรรม (อันดับ 102) (อ่านรายงานฉบับ
เต็มได้ตามเอกสารแนบ)
อันดับที่ดีขึ้นของกัมพูชาสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของนักลงทุน
ต่างชาติในกัมพูชา โดยนักลงทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเข้ามาลงทุน
ในกัมพูชาเนื่องจากค่าแรงต่า การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรมนุษย์วัยทางานที่มีการศึกษา และนโยบายที่เป็นมิตร
กับธุรกิจ เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ
*

*

*

*

*
สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ตุลาคม 2019

No. 196, M.V. Preah Norodom Boulevard,
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

H/P : Secretary General 089-976844, Admin. Officer 016-958065
E-mail : secretary@tbcccambodia.org, admin@tbcccambodia.org
Website : www.tbcccambodia.org

