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ចំនួនប្រជាជន 14,9 លាននាក់ 

កំននើនប្រជាជន 1,8 ភាគរយ 

ផសស (PPP, int’l US$) 37,1ពាន់លាន 

ផសសកនុងពលរដ្ឋមា្ន ក់ (PPP, int’l US$) 2,494 

ផ្ផៃដី្  181,040 គីឡូម ៉ែតកានរ ៉ែ 

រាជធានី ភ្នំនពញ 
Source: World Development Indicators 

 

ខ្លមឹសារសង្ខេប 
 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពធន់ ទប់ទល់បាននឹង 
េមាព ធកនុងស្េកុ ថែម្ទាំងបានរកាកាំស ើ នខ្ពេ់ 
សទៀតផង ។ កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ចរបេ់កម្ពុជា មាន
ភាពធន់ ទប់ទល់បានយ៉ា ងលអ សទោះបើជា 
មានឥទធិពលអវជិ្ជមានសោយសារភាពមិ្នស្បាកដ្
ស្បជាថផនកនសយបាយ និង ភាពវកឹវរ ថផនកពលកម្ម
ក៏សោយ សៅសពលអតិផរណាសកើនស ើងបនតិច្ ។ 
កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ចស្តូវបា៉ា ន់សាម នថា បាន ស្បថែល 
៧,៤ភាគរយសៅឆ្ន ាំ2013 នាំមុ្ខ្សោយការនាំ
សច្ញេសម្លៀកបាំពាក់ ថដ្លកាំពុងបថនែម្សលបឿន និង
ថផនកសទេច្របនតការសកើនស ើង។ កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ច 
សៅឆ្ន ាំ២០១៤ ស្តូវបានពាករថានឹងមានកាំស ើ ន 
7,2 ភាគរយ សោយថផអកសលើស ើងការបនតសងើប
ស ើងវញិននសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក ការស្តលប់ម្ក
វញិនន េែិរភាព នសយបាយ និងការរ ាំពឹងថានឹង
មានជ្ាំសនឿសជ្ឿជាក់ស ើងវញិ។ វេ័ិយធនគារកាំពុង
រ ើកច្សស្ម្ើន ជាម្យួនឹងភាពេុើជ្ាំសស្ៅថផនកែរិញ្ញវតែុ
សៅថតបនតសកើតមានស ើង។ សទោះជាការស្បមូ្លពនធ

កនុងស្េុកមានការសកើនស ើងកនុងកាំរតិទប ប៉ាុថនត
សាែ នភាពសារសពើពនធសៅថតស្បកបសោយច្ើរភាព។  
យ៉ា ងណាក៏សោយភាពវកឹវរថផនកពលកម្មសារជាែមើ
សទៀត និងឥទធិពលអវជិ្ជមានសោយសារការកាត់
បនែយការអនុវតតសគាលនសយបាយជ្ាំរុញសេដ្ឋកិច្ច
ននធនគារេែព័នធអាសម្រកិ អាច្បងកជាហានិ 
ភ័យ។ 
 

សាា នភាពអភិវឌ្ឍង្សដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ  
 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពធន់ ទប់ទល់បាននឹង 
េមាព ធនសយបាយនិងេងគម្កនុងស្េកុថែម្ទាំង 
បានរកាកាំស ើ នខ្ពេ់សទៀតផង។ សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជាបានដ្ាំស ើ រការលអជាងការសស្គាងទុកសទោះជា 
មានការមិ្នស្បាកដ្ស្បជាថផនកនសយបាយ និងភាព 
វកឹវរថផនកពលកម្មក៏សោយ។េាំណាងលអ ទឹកជ្ាំនន់ 
ឆ្ន ាំ2013បានសធវើសអាយខូ្ច្ខាតផលិតផលស្េូវ 
តិច្ ។ ជាម្យួនឹងការសងកើនសលបឿនននការនាំសច្ញ 
េសម្លៀកបាំពាក់ និងបនតកាំស ើ នថផនកសទេច្រ  
កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ចកនុងឆ្ន ាំ2013 ស្តូវបា៉ា ន់ស្បមា  

CAMBODIA 

ទពំរ័អពំកីមពជុានខិសចូ្នាករសខំាន់ៗ  
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ថានឹងបាន7,4%។ ទេសនៈវេ័ិយថែរកាបាន
កាំស ើ នខ្ពេ់ សៅថតមានអាំសនយ ផល កាំស ើ ន
ផលិតផលកនុងស្េុកេរុបពិតកនុងឆ្ន ាំ 2014 ស្តូវ
បា៉ា ន់ស្បមា ថានឹងបាន7,2% សោយសារការ
ស្តលប់ម្កវញិននេែិរភាពនសយបាយ ការរ ាំពឹងថា
នឹងមានជ្ាំសនឿសជ្ឿជាក់ស ើងវញិ និងការសងើបស ើង
វញិននសេដ្ឋកិច្ចរបេ់ស្បសទេអភិវឌ្ឍនន។ យ៉ា ង
ណាក៏សោយភាពវកឹវរថផនកពលកម្មសារជាែមើសទៀត 
និងការកាត់បនែយការអនុវតតសគាលនសយបាយ
ជ្ាំរុញសេដ្ឋកិច្ចននធនគារេែព័នធអាសម្រកិ អាច្
បងកជាហានិភ័យ។ ឥទធិពលអវជិ្ជមានជាដ្ាំបូងនន
ការកាត់បនែយការអនុវតតសគាលនសយបាយជ្ាំរុញ
សេដ្ឋកិច្ច បណាត លសអាយមានការធ្លល ក់នែល 
ននរូបិយប័ ណកនុងស្េុកថដ្លស្បសទេកាំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍ភាគសស្ច្ើនកាំពុងជ្ួបស្បទោះ ជាទូសៅនឹងសធវើ 
ឲ្យការនាំសច្ញរបេ់ពកួសគមានភាពស្បកួតស្បថជ្ង 
កាន់ថតខ្ពេ់។ សទោះជាយ៉ា ងណាកតើ េភាពការ ៍
សនោះមានលកខ ៈផទុយគាន កនុងករ ើ ននការនាំសច្ញ
របេ់កម្ពុជា សោយសារថតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាច្រាច្រ 
ស្បាក់ដុ្ោល រយ៉ា ងខ្ពេ់។ 
 

វេ័ិយទូទត់សស្ៅស្បសទេបានស្បសេើរជាងមុ្ន កនុង
បរបិទថដ្លរ ាំែូរវនិិសយគផ្ទទ ល់ពើបរសទេេាំរលួ
សលបឿន ។ សោយសារថតតាំរូវការកនុងស្េុកបាន
បនែយសលបឿន ការនាំចូ្លមានកាំស ើ នយតឺ 
សពលថដ្លការនាំសច្ញបានបសងកើនសលបឿន។ សនោះ
បានរមួ្ច្ាំថ កបានសធវើសអាយ ឱនភាពគ នើ 
ច្រនតបានរមួ្តូច្ (មិ្នគិតការថងវរផលូវការ) ែយម្ក
ស្តឹម្ 9,4ភាគរយនន ផេេសៅឆ្ន ាំ2013 សបើសធៀប
នឹង10,1 ភាគរយនន ផេេសៅឆ្ន ាំ2012។ លាំែូរ
វនិិសយគផ្ទទ ល់បរសទេសៅថតបនត ប៉ាុថនតសោយសារ
ថតមានភាពមិ្នស្បាកដ្ស្បជាថផនកនសយបាយ លាំ
ែូរវនិិសយគផ្ទទ ល់បរសទេសៅឆ្ន ាំ2013 ស្តូវបា៉ា ន់

ស្បមា ថាទបជាងកាំរតិខ្ពេ់បាំផុតកនុងឆ្ន ាំ2012។ 
ទុនបស្មុ្ងអនតរជាតិដុ្លបានសកើនស ើងបនតិច្ 
ដ្ល់ស្បមា  3,6ពាន់ោនដុ្ោល រ អាសម្រកិ  
ឬ ថដ្លអាច្ធ្លន ការនាំចូ្លបាន 3,8ថខ្កនុងឆ្ន ាំ
2013 សបើសស្បៀបសធៀបនឹង 3,5ពាន់ោនដុ្ោល អាសម្
រកិកនុងឆ្ន ាំ2012។  
 

អតិផរណាសកើនស ើងបនតចិ្ ។សៅសពលថដ្លនែល
ទាំនិញឧបសភាគបរសិភាគថដ្លជាតស្ម្ូវការជាច្ាំបាច់្
សៅថតមានេែិរភាព េមាព ធអតិផរណាកាំពុងសកើន
បនតិច្ម្តងៗសោយសារ ការសងើបស ើងែមើៗសនោះ នន
តនម្លមុ្ខ្ទាំនិញម្ហូបអាហារ ម្យួច្ាំនួន។ អតិផរណា
សកើនដ្ល់ ៤,៧ ភាគរយ សៅចុ្ងឆ្ន ាំ2013 សបើសធៀប
នឹងចុ្ងឆ្ន ាំ2012ថដ្លសពលសនោះវាសៅមានកាំរតិថត 
២,៥ភាគរយប៉ាុសណាណ ោះ។ អតិផរណាស្តូវបានពាករ 
ថា សៅកនុងកស្មិ្តពាក់ កណាត លសលខ្ម្យួខ្ទង់កនុង
កាំ ុងដ្ាំណាក់កាលខ្លើ។ 
 
 

កាំស ើ នស្បាក់បសញ្ញើ របេ់វេ័ិយឯកជ្នមានសលបឿន
យតឺជាងមុ្ន សៅសពលថដ្លកាំស ើ នននឥ ទន
សៅថតខ្ពេ់។ ឥទធិពលអវជិ្ជមានននភាពមិ្នស្បាកដ្
ស្បជាថផនកនសយបាយម្កសលើជ្ាំសនឿសជ្ឿជាក់ 
សធវើសអាយកាំស ើ នស្បាក់បសញ្ញើរបេ់វេ័ិយឯកជ្ន 
យតឺជាងមុ្នសស្ច្ើន។ កាំស ើ នស្បាក់បសញ្ញើរបេ់ 
វេ័ិយឯកជ្នសៅចុ្ងឆ្ន ាំ2013មាន 14,2ភាគរយ 
ែយចុ្ោះពើ 25,2ភាគរយ សៅសៅចុ្ងឆ្ន ាំ2012។ 
ផទុយសៅវញិកាំស ើ នននឥ ទនេាំរាប់វេ័ិយឯក
ជ្នសៅថតខាល ាំងកាល  សកើនស ើង26,6ភាគរយ សៅឆ្ន ាំ 
2013 ែយចុ្ោះតិច្តចួ្ពើកាំស ើ ន28,0ភាគរយកនុង 
ឆ្ន ាំ2012។ ការ ៍សនោះបសងកើនហានិភ័យននការមាន
បញ្ហហ សាច់្ស្បាក់ងាយស្េួលសៅកនុងស្បព័នធធនគា
រ។ អនុបាតឥ ទនសធៀបនឹងស្បាក់បសញ្ញើបនតសកើន
ស ើង គឺពើ80 ភាគរយ សៅចុ្ងឆ្ន ាំ 2012 ដ្ល់ 90 
ភាគរយសៅចុ្ងឆ្ន ាំ 2013។ កាំស ើ នរូបិយវតែុទូសៅ
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ក៏បនែយសលបឿន សោយសារថតស្បាក់បសញ្ញើជារូបិយប័
 ណសកើនស ើងយតឺ គឺមានកាំស ើ ន14,6ភាគរយសៅ
ចុ្ងឆ្ន ាំ2013 ឬ ដ្ល់6,7ពាន់ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ 
សបើសស្បៀបសធៀបនឹងកាំស ើ ន20,9 ភាគរយសៅចុ្ង
ឆ្ន ាំ2012 ឬ 5,9ពាន់ ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ។  
 
លាំែសារសពើពនធស្បសេើរស ើងថែម្សទោះបើជា 
កាំស ើ នច្ាំ ូលកនុងស្េកុរបេ់រោឋ ភិបាលមិ្នេូវ 
ខាល ាំងកាល  ។ បនទ ប់ពើ ការសកើនស ើងយ៉ា ងគាំែុកកនុង
ឆ្ន ាំ ២០១២ កាំស ើ នច្ាំ ូលកនុងស្េុកមិ្នេូវខាល ាំង
កាល  សកើនច្ាំនួន៨ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ សស្បៀប
សធៀបនឹង ២៧ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១២សោយសារ
កាំស ើ នននច្ាំ ូលពើការនាំចូ្ល នឹងច្ាំ ូលមិ្ន
ថម្នសារសពើពនធយតឺ។កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ច្ាំ ូល កនុង
ស្េុកស្តូវបានបា៉ា ន់ស្បមា ថានឹងមាន១៤,៨ភាគ
រយននផេេ ទបជាងច្ាំ ូលខ្ពេ់បាំផុត គឺ
ស្បមា ១៥,៣ភាគរយននផេេ ថដ្លស្បមូ្ល
បានសៅឆ្ន ាំ ២០១២។ ច្ាំណាយសាធ្លរ ៈស្តូវ
បានរតឹតបតិ កនុងរងវង់២១,៣ភាគរយននផេេ 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ស្បហាក់ស្បថែលកាំរតិសៅឆ្ន ាំ 
២០១២ថដ្រ។ឱនភាពសារសពើពនធ (រមួ្ទាំងជ្ាំនយួ 
 ឥតេាំ ង)កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ស្តូវបានបា៉ា ន់ 
ស្បមា ថាមាន ៣,៩ភាគរយននផេេ សលើេ 
ឆ្ន ាំ ២០១២បនតិច្ ថដ្លមាន៣,៣ភាគរយ 
ននផេេ ស្តូវបានផតល់ែរិញ្ញបបទនសលើេលប់ 
ពើបរសទេ ។  ទនទឹម្គាន សនោះស្បាក់េនសាំរបេ់រោឋ ភិ
បាលសកើនស ើងដ្ល់៧៦០ោនដុ្ោល រអាសម្រកិកនុង
ឆ្ន ាំ២០១៣ ពើ៦៩០ ោនដុ្ោល រអាសម្រកិពើឆ្ន ាំ
២០១២។  
 
ច្ាំណាត់ថាន ក់ ភាពតានតឹងននបាំ ុលរបេ់កម្ពុជា 
សៅថតទប។ការវភិាគ និរនតភាពបាំ ុល(DSA) 

ថដ្លសធវើស ើង រមួ្គាន រវាង ធ្លនគារពិភពសោក និង 
មូ្លនិធិរូបិយវតែុអនតជាតិសៅឆ្ន ាំ2013 បងាហ ញថាច្ាំ
ណាត់ថាន ក់ភាពតានតឹងននបាំ ុលសៅថតទប 
ជាម្យួ នឹងេូច្នករបនទុកបាំ ុលនន ស្តូវបាន 
សស្គាង ថាទបជាងកស្មិ្តសគាល។ ស្េសដ្ៀងនឹង 
ការវាយតាំនលកាលពើឆ្ន ាំ2012ថដ្រ លទធផល
បងាហ ញថានិរនតរននបាំ ុលសៅថតមានភាពផុយ
ស្េួយច្ាំសពាោះ កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ច ការនាំសច្ញ និង 
វបិតតិសារសពើពនធ ថដ្លេឲ្យស ើញតស្ម្ូវការកាំថ 
ទស្ម្ង់រច្នេម្ព័នធជាបនដ សដ្ើម្បើសធវើពិពិធកម្ម
កាំស ើ ន និងថកលម្អការស្បមូ្លច្ាំ ូល។ ទាំែាំ
បាំ ុលបរសទេ របេ់ស្បសទេកម្ពុជា (រមួ្ទាំង 
បាំ ុលកកេទោះ) មានច្ាំនួន 4,5ពាន់ោនដុ្ោល រ 
អាសម្រកិ ឬ 32ភាគរយននផលិតផលកនុងស្េុក 
េរុបសៅចុ្ងឆ្ន ាំ2012 ។ 
 
ទេសនៈវេ័ិយនិងភាពស្បឈម្ថដ្លសកើតស ើង 
 
ច្ាំណាត់ការសអាយបានេម្ស្េបច្ាំសពាោះេាំពាធ 
ខាងកនុងនិងទប់ទល់ឥទធពិលអវជិ្ជមាន ននការកាត់
បនែយការអនុវតតសគាលនសយបាយជ្ាំរញុសេដ្ឋកិច្ច
ននធនគារេែព័នធអាសម្រកិ សដ្ើម្បើគាាំពារ េែរិភាព
មា៉ា ស្កសូេដ្ឋកិច្ច។ សោោះស្សាយភាពរ ាំសជ្ើប រ ាំជ្លួខាង
ថផនកពលកម្ម សោយច្រចារស្បាក់សបៀរវតសស្បកប
សោយសជាគជ័្យផតល់ផលស្បសយជ្ន៍ទាំងេងខាង
េាំរាប់ និសយជិ្ក និងស្កុម្ែ ុន។ ដូ្ច្គាន ថដ្រថក
លាំអបថនែម្ការស្គប់ស្គងធនគារ នឹងពស្ងឹងថែម្
សទៀត ននវេ័ិយែរិញ្ញវតែុ។ ពស្ងឹងេមាែរ កម្ម
កនុងតាំបន់ និងអនុញ្ហញ តសអាយកម្ពុជាទទលួផល
ស្បសយជ្ន៍សស្ច្ើនសទៀតពើការលូតោេ់ដ៏្ខាល ាំងកាល  
ទូទាំងតាំបន់ននស្បសទេននកនុងេែគម្ស្បជា
ជាតិអាេុើអាសគនយ។៍ 
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ប្រង្ទសកមពជុា: សចូ្នាករសខំាន់ៗ  

 

    

   

 

 
   2011  2012 2013e 2014p 2015f 

   Year  Year Year Year Year 

លទធផល ការងារ នងិនែល  
  

    ផេេ ពតិ (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្យួឆ្ន ាំ)  
7.1  7.3 7.4 7.2 7.0 

តស្ម្ូវការកនុងស្េុក (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  
1.0  11.9 8.5 9.7 10.2 

េនទេសន៍ផលិតកម្មឧេាែកម្ម (2000=100)  
300.8  315.9 341.1 368.4 396.1 

   (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  
14.5  5.0 8.0 8.0 7.5 

េនទេសន៍នែលទាំនិញសស្បើស្បាេ ់ (%ថស្បស្បលួពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  
4.9  2.5 4.7 5.0 5.5 

 

   

    វេិយ័សាធ្លរ ោះ  
  

    ច្ាំ ូលរោឋ ភបិាល (% នន ផេេ)   
13.2  15.3 14.8 15.0 15.0 

ច្ាំណាយរោឋ ភិបាល (% នន ផេេ)  
22.8  21.0 21.3 20.3 20.0 

តុលយការរោឋ ភិបាលម្និបូករមួ្ទាំងជ្ាំនយួឥតេាំ ង(% នន ផេេ)   
-9.6  -5.7 -6.5 -5.3 -5.0 

តុលយការរោឋ ភិបាលបូករមួ្ទាំងជ្ាំនួយឥតេាំ ង(% នន ផេេ)  
-4,6  -3,3 -3,9 -3,2 -3,5 

        

ពា ិជ្ជកម្មសស្ៅស្បសទេ ជ្ញ្ជ ើងទូទត ់នងិ បាំ ុលបរសទេ  
  

 

 

   តុលយភាពពា ិជ្ជកម្ម (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)   -1,490  -1,949.2 -1,983.9 -2,096.2 -2,508.9 

ទាំនិញនាំសច្ញ (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)  5,219.5  6,015.7 6,777.5 7,979.4 9,229.2 

    (%ថស្បស្បួលពើម្យួឆ្ន ាំសៅម្យួឆ្ន ាំ)  34.4  15.3 12.7 17.7 15.7 

ទាំនិញនាំសច្ញេាំខាន់ៗ (%ថស្បស្បួលពើម្យួឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ) 1/  31.7  7.0 17.6 17.5 15.5 

ទាំនិញនាំចូ្ល (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)  6,709.5  7,964.9 8,761.4 10,075.6 11,738.1 

   (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  22.7   18.7 10.0 15.0 16.5 

េម្តុលយគ នើច្រនត (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ) 2/  -1,014.9  -1,436.6 -1,450.9 -1,620.1 -1,824.9 

    (% នន ផេេ)    
-7.9  -10.1 -9.4 -9.7 -10.0 

ការវនិិសយគផ្ទទ លព់ើបរសទេ (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)   785.4  1,410.2 1,200.0 1,450.0 1,710.0 

បាំ ុលបរសទេ  (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)  3,840.8  4,486.0 5,052.0 5,559.4 5,948.7 

      (% នន ផេេ)  29.9  31.6 32.6 33.2 32.5 

បាំ ុលរយោះសពលខ្លើ (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)   -   -  -  -  - 

អនុបាតសេវាបាំ ុល(% នាំសច្ញទាំនញិនិងសេវាកម្ម)  1.2  1.2 1.3 1.5 1.5 

ស្បាក់បាំរុងបរសទេដុ្ល (ោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)  3,031.6  3,463.0 3,642.5 3,879.3 4,267.2 

  (ច្ាំនួនថខ្នាំចូ្លទាំនិញនិងសេវាកម្ម)  3.4  3.1 3.8 3.5 3.4 

 

   
    ទើផារែរិញ្ញវតែុ    
    

ឥ ទនកនុងស្េុក (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  37.3  29.6 28.5 26.0 25.2 

អស្តាបតូរស្បាក់រយោះសពលខ្លើ (កនុងម្យួឆ្ន ាំ)   15.0  13.7 13.0 13.0 12.8 

អស្តាបតូរស្បាក ់(សរៀល/ដុ្ោល អាសម្រកិចុ្ងស្គា)   4,039  3,995 4,000 4,065 4,076 

អស្តាបតូរស្បាក់ស្បេិទធភាពពិត(2005=100)  124.8  128.6 131.0 132.9 134.7 

   (%ថស្បស្បួលពើម្ួយឆ្ន ាំសៅម្ួយឆ្ន ាំ)  1.9  3.0 1.8 1.5 1.3 

 
   

    
កាំ តច់្ាំណាាំ:ផេេ ជាក់ថេតង (គិតជាោនដុ្ោល រអាសម្រកិ)   12,828  14,196 15,491 16,722 18,291 

  
   

        

ស្បភព: ស្បភពទិនននយ័ជាត ិអងកការមូ្លនិធិរូបើយវតែុអនតរជាតនិិងការបា៉ា ន់សាម នរបេបុ់គគលិកធនគារពភិពសោក 
 

 

  e = បា៉ា ន់សាម ន     

   

 

 
 

f = ពាករ ៍     

   

 

 
 

p = ពាករ ៍(គ ន)     

   

 

 
 

1/ វេិយ័កាត់សដ្រ     

   

 

 
 

2/ ម្ិនរាបប់ញ្ចូ លស្បាកប់ថងវរផលូវការ     

   

 

 
 

 


